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Sommonlröde
Plols och tid

Kommunfullmäktige
Hörsalen, Bohusläns museum, k1.09:00- 1 9:00 med ajourneringar 1 0:3010:50, 12:00-13: 1 5, 1 5:00-1 5:20, I 8:05-1 8:30.

ledomöler

Mikael Staxäng (M) inkommer kl. 17:47 fr.o.m. $ 155.
Roger Ekeroos (M)
Ingela Ruthner (M)
Niklas Moe (M)
Jens Borgland (M)
Camilla Josefsson (M)
Elving Andersson (C), Ordforande, ej S 149 p.g.a. jäv.
Camilla Olsson (C)
Torsten Torstensson (C)
Stig Olsson (C) inkommer 13:10 del av $ 147 inkl. beslut. Ej $ 150-151
p.g.a. jäv.
Rolf Jonsson (L)
Roger Johansson (L)
Claes Dahlgren (L)
Jonas Sandwall (KD)
Christina Nilsson (KD), 1:e vice ordftirande, tjänstgörande ordförande
$ r4e
David Sahlsten (KD) ej $ 150-151 p.g.a. jäv.
Karin Johansson (KD)
Anna-Lena Heydar (S)

Ulses ott justero

Susanne

Jusleringens plols och tid
U

Rolf Jonsson
2019-06-17 kl. 16:00

Paragrafer $$ 144-176

nderskrift sekrelerore
Johansson
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Underskrift ordföronde

Christina Nilsson $ 149

EI
U

nderskritt jusleronde

Underskritl jusleronde
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Sommonlröde

Kommunful lmäkti ge 20 I 9 -0 6 - | 3

Förvoros hos
Ansloget sötts upp

20

Ansloget tos ner

20

I

/o fq'd Zotl- zG-/tr

Underskrift
Johansson
Justerandes signatur

f-YA

t

a0 Hffi'{

i*t$ -

% ,tz vrs

Prolokoll
Kommunfullmöktige
2019-06-13

Paula Berger (S) ej $ 150-151 p.g.a. jäv.
Stefan Skoglund (S) ej $ 149 p.g.a. jäv.
Annelie Högberg (S) ej $ 150-151 p.g.a. jäv.
Kenneth Engelbrektsson (S)
Cecilia Sandberg (S)
Sonny Persson (S)

Louise Äsenfors (S), 2:e vice ordförande
Per-Erik Holmberg (S)
Susanne Grönvall (S)
Tobias Andreasson (S)
Susanne Börjesson (S)
Glenn Patriksson (S)
Carina Äström (S)
Tommy Strand (S)
David Höglund Velasquez (V)
Jaana Järvitalo (V)
Kerstin Joelsson-Wallsby (Y) 144- del av $ 147 exkl. beslut.
Ilir Kastrati (V)
Jarmo Uusitalo (MP)
Kama Thomasdotter (MP)
Lars Eide Andersson (MP) $ 144-147 utgår kl. 15:30.
Martin Pettersson (SD)
Rolf Carlson (SD)
Rose-Marie Antonsson (SD)
Elena Tibblin (SD)
Stefan Eliasson (SD)
Krzysztof Swiniarski (SD)
John Alexandersson (SD)
Ann-Charlott Gustafsson (UP)
Christer Hasslebäck (UP)
Merja Henning (UP)
Bjarne Rehnberg (UP)
Caroline Henriksson (UP) inkommer kl. 09:26 del av $ 147 inkl. beslut $ 176
Kent Andreasson (UP) inkommer kl. 13:15 del av $ 147 inkl. beslut.
Lars Olsson (UP)
Tjönstgöronde ersötlore

Marie-Louise Ekberg (S) for Ingemar Samuelsson (S)
Fredrik Södersten (M) ftir Carin Ramneskiir (M)
David Bertilsson (M) ftir Gösta Dahlberg (M)
Mattias Forseng (SD) ftlr Thommy Carlin (SD)
Marie Pettersson (C) ftir Stig Olsson (C) $ 144-del av $ 147 exkl. beslut.
Henrik Sundström (M) inkommer 13:17,för Mikael Staxäng (M) $ del av
$ 147 inkl. beslut - $ 154. För Johanna Ramneskär (M) $ 155-176.
Monica Bang Lindberg (L) ftjr Maria Johansson (L).
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Anya Wrigman (V) ftir Kerstin Joelsson-Wallsby (V) del av $ 147
Inkl. beslut- $ 176.
Ole Borch (MP) ftir Lars Eide Andersson (MP) $ 148-177
Joakim Persson (UP) ftir Caroline Henriksson (UP) $ 144- del av $ 147
exkl. beslut.
Kenth Johansson (UP) ftlr Kent Andreasson (UP) $ 144- del av $ 147
exkl. beslut.
Richard Bergström (UP) ftir Majvor Abdon UP.
Andreas Svensson (SD) ftir Marjut Laine (SD)

Mikael Bjuhr (C) inkommer kl. 13:09
Katarina Torstensson (L)
Jerker Lundin (KD)
Anibal Rojas Jourquera (KD)

Ersötlore

Robert Wendel (S)
Veronica Vendel (S)
Jan-Olof Andersson (S)
Margareta Wendel (S)
Catharina Hernod (S)
Anya Wrigman (V)
Lars-Olof Laxrot (V) utgår kl. 15:00
Ole Borch (MP)
Anders Andersson (SD)
Manal Keryo (UP) inkommer kl. 16:24
Kenth Johansson (UP)
Joakim Persson (UP)

övdgo

Peter Larsson, kommundirektör

Inger Gillberg-Carlsson, kommunrevisor
Sebastian Johansson, kommunsekreterare

sisnatur
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Dnr KS 201 9/001 38

Motion från Martin Pettersson (SD) om att avskaffa de legala
klotterytorna
Sommqnfotlning
Martin Pettersson (SD) har inkommit med förslag om att avskaffa de legala
klotterytorna. Ärendet har remissbehandlats av kultur- och fritidsnämnden.
I remissvaret skriver nämnden att det iir viktigt att klargöra skillnaden mellan illegalt
klotter och graffiti som konstform. Uddevalla kommun har lagliga väggar for att framja
och uppmärksamma konstformen graffiti, inte ftir att bekämpa illegalt klotter.
Det råder ett oklart läge kring lagliga graffitiväggars påverkan på illegalt klotter. Det går
inte att hävda att dessa väggar ökar illegalt klotter som motionären skriver. Det går
emellertid inte heller att fastställa att det har en hämmande påverkan på klottret. Därav
är det av vikt att framhålla kommunens syfte med väggarna.

Att ta bort de lagliga graffitiväggama är enligt kultur- och fritidsftjrvaltningen inte
lösningen på de problem som motionen vill lösa, dvs ökning av illegalt klotter,
kostnader ftir sanering och otrygghet i det offentliga rummet. Istället skulle
konsekvensen bli att man fråntar de laglydiga graffitikonstnärerna deras enda möjlighet
att ffi ge uttryck för sin konstform på ett lagligt sätt.
Kultur- och fritidsnämnden ftreslår att motionen ska avslås.
Martin Pettersson (SD), Monica Bang Lindberg (L) och Annelie Högberg (S) yttrar sig i
ärendet.

Beslutsunderlog
Kommunstyrelsens protokoll, 2019-05-29 $ 130
Kommunledningskontorets tj änsteskrivelse 20 19 -0 4 -I 6.
Kultur- och fritidsnämndens protokoll2019-04-10 $ 52.
Kultur- och fritidsftirvaltningens tj änsteskrivel se 20 I 9 -03 -26.
Kultur och fritidsförvaltningen utredning 20 1 9 -03 -26 .
Motion från Martin Pettersson (SD).

Yrkqnden
Martin Pettersson (SD): Bifall till motionen.
Monica Bang Lindberg (L): Bifall till kommunstyrelsens florslag i handlingarna.

Propositionsordning
Ordforande ställer proposition på kommunstyrelsens ftirslag i handlingarna mot Martin
Petterssons (SD) avslagsyrkande och finner att kommunfullmäktige bifaller
kommunstyrelsens förslag.
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Beslul

Kommunfullmäkti ge beslutar

att avslå motionen.
Reservqlion
Ledamöterna från Sverigedemokraterna reserverar sig mot beslutet
yrkande.
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Dnr KS 2015/00687

Motion från Magnus Jacobsson (KD) om att Uddevalla måste ta
fram en strategi mot våldsbejakande islamism
Sommonfottning
Magnus Jacobsson (KD) har i en motion ftireslagit kommunfullmäktige att uppdra åt
kommunstyrelsen att ta fram en strategi mot våldsbejakande islamism.
Kommunfullmäktige har genom beslut 2016-01-13 $ 15 remitterat motionen till
kommunstyrelsen ftir inhämtande av synpunkter.

Kommunledningskontoret är i full ftird med att fiirdigställa en handlingsplan mot
våldbejakande extremism där våldsbejakande islamism ingår. Förslaget kommer att
tillställas kommunstyrelsen ftir beslut och därefter kommunfullmäktige.
Kommunledningskontoret foreslår därför att kommunfullmäktige anser motionen
besvarad med hänvisning till det pågående arbetet med att upprätta en handlingsplan.
Jonas Sandwall

(KD) yttrar sig i ärendet.

Beslutsunderlog
Kommunstyrelsens protokoll, 2019-05-29 $ 152
Kommunledningskontorets tj änsteskrivelse, 20 19 -0 5 -28
Kommunfullmäktiges protokoll, 2016-01-13 $ 1 5
Motion från Magnus Jacobsson (KD), inkommen 2015-12-16

Yrkqnden
Jonas Sandwall (KD):

Bifall till kommunstyrelsens forslag i handlingama.

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar

att anse motionen besvarad med hänvisning till pågående arbete med att upprätta en
handlingsplan mot våldbejakande extremism.
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Motion från Magnus Jacobsson (KD) om att ta fram en strategi
mot hederskultur samt hedersvåld
Sqmmonfottning
Magnus Jacobsson, dåvarande gruppledare ftir KD, inkom är 2017 med en motion som
ftireslog att kommunen skall ta fram en strategi gentemot hederskultur och hedersvåld.
Magnus Jacobsson nämner flera olika situationer som uppmärksammats, där friheten
begränsats och där hot och påtryckningar tvingat fram situationer som strider mot
mänskliga rättigheter. Exempel på detta är tex. tvång attbära kläder man inte vill bära,
könsstympning och bortgifte. Magnus Jacobsson hänvisar till Europakonventionen som
Sverige har ratificerat och påpekar att vi därftir skall arbeta for att dessa värderingar
implementeras i vårt samhälle.
Svaret på denna motion kommer att bli att kommunledningskontoret anser motionen
besvarad, i och med att kommunstyrelsen 2019-05-29 och kommunfullmäktige201906-13, förväntas godkänna Flerårsplan 2020-2022. Ett av Uppdragen till
kommunstyrelsen i flerårsplanen lyder - Ta fram en övergripande plan " Integration
2030". Arbetet med att förebygga hedersrelaterat våld och förtryck, bör finnas med i
denna övergripande plan ftir integration.
Jonas Sandwall (KD) yttrar sig

i ärendet.

Beslulsunderlog
Kommunstyrelsens protokoll, 2019-05-29 $ 153
Kommunledningskontorets tj änsteskrivelse 20 | 9 -0 5 -27
Motion 2017-01-27 av Magnus Jacobsson (KD)
Kommunfullmäktiges protokollsut drag, 20 7 9 -02-08 $ 5 0

Yrkonden
Jonas Sandwall (KD):

Bifall till ftirslaget i handlingarna.

Beslul
Kommunfullmäkti ge beslutar

att anse motionen besvarad i och med att frågorna hedersrelaterat våld och förtryck lyfts
in i kommande strategi "Integration 2030"
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Kommunens flerårsplan 2020-2022 med budget 2020
Sqmmonfollning
Sveriges Kommuner och Landstings bedömningar av kommunsektorns ekonomi
framöver är fortsatt problematisk. För att klara av de ökade kostnaderna för en ökande
befolkningen och en förändrad demografisk struktur, behöver nettokostnadema minskas
med ca 165 mkr under ären2020-2022 för en genomsnittskommun i Uddevallas storlek.
Alternativt måste skattesatsen justeras med 1,40 skattekronor. Det bekräftar den bild
som beskrivits under flera år men det kommer allt närmare i tiden och kräver snabbare
åtgärder.

Det beror pä att den tillväxt som skatteintäkterna ger inte räcker till ftir att hnansiera de
ökade kostnaderna som förväntas. Kostnaderna ökar då befolkningstillväxten är snabb
och ökar efterfrågan på de levererade tjänsterna. De närmaste åren är tillväxten störst
inom de yngre åldersgruppema och därefter kommer en större ökning av antalet äldre.
Dessutom finns det ett stort investeringsbehov i lokaler, både ftir en ökad kapacitet och
ftir forbättringar av befintliga lokaler. Samtidigt är befolknings-ökningen lägre i
arbetsför ålder, vilket ökar på problematiken då den sk. forsörjningskvoten ökar och mer
service måste betalas av varje invånare i arbetsftir ålder.

Även om många osäkerhetsfaktorer påverkar de beräkningar som vi kan göra idag om
de kommande åren, så ger dessa en klar indikation om den ekonomiska utmaningen.
Med dagens information baserat på Sveriges kommuner och landstings senaste
ekonomiska bedömningar blir resultatet för Uddevalla inte annorlunda än andra
kommuners. Kostnaderna ökar snabbare än intäkterna och skapar ett behov av att hålla
tillbaka kostnadsökningama eller öka intäkterna. Uddevallas utmaningar delas av de
flesta kommuner i Sverige.
En finansiering for de ökade kostnaderna för befolkningsftirändringama och de ökade
kapital-kostnadema ftir investeringar behöver skapas och denna volym ökar över tid.
Förslaget till flerårsplan2020-2022 som här presenteras baseras på oftirändrad
skattesats om22,l6 kronor. Detaljerna och förändringama till nämndema framgår under
avsnittet "Nämndernas budget och verksamhet".
Förenklat innebär fcirslaget att nämndernas nettokostnader sammanlagt inte kan öka
under perioden 2020-2022, jämftrt med budgetz}Ig. Detta sätter stor press på
organisationen som måste klara ökade kostnader för demografi och kapitalkostnader
med oftirändrade ekonomiska resurser. Det innebär att de beskrivna
effektiviseringarna/besparingama som uppgår till nära 190 mkr fU 2022, måste
genomftiras. För 2020 är 80 mkr av dessa ftirdelade i kommunbidraget till respektive
nämnd. Effekterna kommer att konkretiseras i nämndemas intembudget under hösten.
Förslaget innehåller även en effektiviseringsfond som har till syfte att finansiera
kostnader som leder till att kostnadsminskningar kan ske framåt.
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Christer Hasslebäck (UP), Paula Berger (S), Stefan Skoglund (S), Martin Pettersson
(SD), David Höglund Velasquez (V), Anna-Lena Heydar (S), Camilla Olsson (C),
Susanne Grönvall (S), Jaana Järvitalo (V), Annelie Högberg (S), Jonas Sandwall (KD),
David Sahlsten (KD), Roger Ekeroos (M), Cecilia Sandberg (S), Kerstin JoelssonWallsby (V), Robert Wendel (S), Carina Åström (S), Ole Borch (MP), Henrik
Sundström (M), Ann-Charlott Gustafsson (UP), Roger Johansson (L) och Kenneth
Engelbrektsson (S) yttrar sig i ärendet.
Ärendet bordläggs mellan 13:30-13:40 ftir utdelning av Uddevalla kommuns
folkhälsopris 2019.

Beslulsunderlog
Kommunstyrelsens protokoll, 2019-05-29 $ 131
Vänsterpartiets reviderade budgetftirslag 20 1 9-06- 1 0
Förslag till fl erårsplan 2020 -2022 med budget 2020
Kommunledningskontorets tj 2insteskrivelse 20 1 8 -05 - 1 6
Socialdemokratemas budgetforslag
Sverigedemokraternas budgetförslag
Vänsterpartiets budgetförslag

Yrkonden
Paula Berger (S) och Stefan Skoglund (S), Anna-Lena Heydar (S), Susanne Grönvall
(S), Cecilia Sandberg (S), Annelie Högberg (S), Kenneth Engelbrektsson (S): Bifall till

Socialdemokraternas budgetförslag.

David Höglund Velasquez (V) och Kerstin Joelsson-Wallsby (V): Bifall
Vänsterpartiets budgetförslag.

till

Martin Pettersson (SD) : Bifall till Sverigedemokraternas budgetförslag
Christer Hasslebäck (UP), David Sahlsten (KD), Roger Ekeroos (M), Roger Johansson
(L) och Monica Bang Lindberg (L): Bifall till kommunstyrelsens förslag i handlingarna
med följande tillägg:

att uppdra till kommunstyrelsen att besluta om anvrindande av avsatta medel om 30 mlrr
av

e f.fe

kt iv er in gsfonde

n

2 0 2 0.

att i kommunens flerårsplan 2020-2022 uppdra till Socialndmnden att tillsammans med
kultur- ochfritidsncimnden och barn- och utbildningsndmnden skapaforutsdttningar för
at t fö r b ät tr a un gdomar s v dl b efi nnande.

att i kommunens flerårsplan 2020-2022 uppdra till Barn- och utbildningsnrimnden att
tillsammans med kultur- och fritidsncimnden och socialncimnden skapa farutsdttningar
rt;r att forbdttra ungdomars vdlbefinnande.
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Propositionsordning
Ordforande ställer proposition på Paula Bergers (S) m.fl yrkande, David Höglund
Velasquez Höglunds (V) yrkande, Martin Petterssons (SD) yrkande och Christer
Hasslebäcks (UP) m.fl. yrkande och finner att kommunfullmäktige bifaller Christer
Hasslebäcks (UP) yrkande.
Beslut

Kommunful lmiikti ge

be

slutar

att fastställa skattesatsen för är 2020 t1ll22,16 kronor,
att fastställa budget ftir år 2020 med angivna kommunbidrag ftir kommunfullmäktige,
kommun-styrelse samt nämnder på totalt 3 394,6 mkr,
att fastställa flerårsplan för åren 2021-2022 inkl. preliminära kommunbidrag på totalt
3 387,6 mkr respektive 3 412,1 mkr,
att bemyndiga kommunstyrelsen att verkställa upplåning inom en preliminär låneram
på 4 801 mkr for kommunen, kommunens bolag, stiftelser och kommunalftirbund för år
2020,
att de finansiella målen för 2020-2022 fastställs i enlighet med kommunfullmäktiges
styrkort 2019-2022,
att uppdra till kommunstyrelsen att inom ramen för avsatta medel i pris- och
lönereserven besluta om kompensation till nämndernas kommunbidrag ftir pris- och
löneökningar samt eventuella mindre justeringar av kommunbidragen i övrigt,
att uppdra till kommunstyrelsens ordftirande efter dialog med kommundirektören, att
besluta om användande av avsatta medel om 15 mkr av effektiviseringsfonden 2020,
att uppdra till kommunstyrelsen att besluta om avsatta medel for ökade kapitalkostnader
for investeringar som blir ftirdigställda under 2020,
att uppdra till kommunstyrelse och nämnder att genomftira de satsningar och uppdrag
som redovisas,

att fastställa intemräntan ftir är 2020 till 1,5 oÄ,
att nämndema ska besluta om sina verksamhetsplaner inkl. intembudget for är 2020
senast under november månad 2019,
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att samtliga extema hyreskontrakt med en årskostnad på minst 1 mkr ska godkännas av
kommunstyrelsen genom aktualisering från f,rnansieringsansvarig nämnd innan
beställning lämnas till samhällsbyggnadsnämnden,
att godkänna investeringssammanställningen om 724 mkr för 2020,912 mkr lor 2021
sarrft749 mkr för 2022,
att investeringar med projektstart 2020 och202l fär påbörjas, under forutsättning att
det finns en behovsanalys samt en framtagen forstudiekalkyl ftir profil- och
expansionsinvesteringar,
att vid väsentliga ekonomiska (10 %) eller verksamhetsmässiga ftirändringar av
förutsättningarna ör en investering ska en ny prövning ske av kommunfullmäktige,
att markerade investeringsprojekt ska prövas särskilt av kommunfullmäktige innan
igångsättning,

att uppdra till kommunstyrelsen att besluta om användande av avsatta medel om 30 mkr
av effektiveringsfond en 2020,
att i kommunens flerårsplan 2020-2022 uppdra till Socialnämnden att tillsammans med
kultur- och fritidsn?imnden och barn- och utbildningsnämnden skapa förutsättningar för
att lorbättra ungdomars välbefinnande,
att i kommunens flerårsplan 2020-2022 uppdra till Barn- och utbildningsnämnden att
tillsammans med kultur- och fritidsnämnden och socialnämnden skapa ftirutsättningar
ftir att ftirbättra ungdomars välbefinnande.
Reservolion
Ledamöterna från Socialdemokratierna reserverar sig mot beslutet
yrkande.
Ledamöterna från Sverigedemokraterna reserverar sig mot beslutet
yrkande.
Ledamöterna från Vänsterpartiet reserverar sig mot beslutet

#
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till ftrmån för eget

förmån för eget yrkande
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Dnr KS 298518

Utdelning av folkhälsopriset 2019
Sommonfottning
Hälsopolitiska rådets ordftirande Ann-Charlott Gustafsson (UP) och
kommunfullmäktiges ordftirande Elving Andersson (C) delar ut Uddevalla kommuns
folkhälsopris som i år tilldelas Britt Johansson respektive Bo Ahlön med följande
motiveringar.
Folkhdlsopriset 2019 går till Britt Johansson. Britt dr en eldsjdl som ldgger ner otroligt
mycket av sin egen tidfor att andra ska kunna bibehålla eller till och medJbrbrittra sin
hcilsa, det som dr sjdlva grunden med det hdlsofrdmjande arbetet.
Genom sitt engagemang både i Demens- och Afasifareningen synliggör hon dessa
grupper och krriver deras rdttigheter. Hon arbetar som volontrir på Ryttarens caf! och
aktivitetscenter drir hon riven leder gympaposs som syftar till balans och rörlighet men
dven det sociala sammanhanget som skapar en meningsfullhet och livslevalitet för
deltagarna.
Folkhdlsopriset 2019 går till Bo Ahlön som med sitt stora hjarta och ideella
engqgemang synliggjort parasporten i Uddevalla, som inneburit att fler barn och
ungdomar medfunktionsvariation/funktionsnedsdttning/år uppleva gladjen av att
idrotta och delta i tdvlingar.
Pristagarna tackar ftir priset.
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Dnr KS 201 9/00331

Arsredovisning 2018 för Tolkförmedling Väst
Sommqnfotlning
Tolkförmedling Väst har inkommit med årsredovisning och revisionsberättelse för
2018. Enligt förbundsordningen ska respektive medlemskommuns fullmäktige besluta
om godkännande av årsredovisningen och ansvarspröva direktionens ledamöter.

Av årsredovisningen framgår att efterfrågan av tolktjänster blev något högre än lagd
budget fiir 2018. Utfallet blev drygt 337 000 uppdrag, vilket är ca2 000 uppdrag fler än
budgeterat. Att medlemmarna under året i större utsträckning lojalt köpt tolktjänster från
ftirbundet bedöms ha påverkat utfallet positivt. Resultatet blev knappt 5,3 mkr att
iämftra med budgeterat nollresultat. Av antalet inkomna beställningar har 99,2 oÄ
tillsatts vilket är en ökning från loregående år. Förbundet har under perioden lormedlat
språktolktjänster på 104 språk.
Revisorerna tillstyrker ansvarsfrihet för direktionens ledamöter.

Beslutsunderlog
Kommunstyrelsens protokoll 2019-05-29 $ 132
Kommunledningskontorets tj änsteskrivelse 20 19 -0 5 -02
Revisionsberättelse 20 I 8.
Revisoremas gransknings-PM.
Protokoll, direktionen $ 362 om årsredovisning 2018.
Internkontrollrapport, årsredovisning 20 1 8.
Årsredovisning 2018.
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar

att med hänvisning till revisorernas bedömning bevilja direktionen och samt de enskilda
ledamöterna i densamma ansvarsfrihet ft)r verksamhetsåret 2018.

att godkänna årsredovisning 2018 for Tolklormedling Väst.
Jöv
Stefan Skoglund (S) och Elving Andersson (C) anmäler jäv och deltar inte i
handläggning och beslut i ärendet.
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Dnr KS 2019 /00273

Arsredovisning med revisionsberättelse 2018 för
bostadsstiftelsen Uddevallahem, samt dotterbolagen
Uddevallahem Bastionen AB, Uddevallahem Sundberg AB och
Uddevallahem Holding AB
Sommonfottning
Bostadsstiftelsen Uddevallahem har översänt årsredovisning revisionsberättelser för
2018 för stiftelsen och bolagen som ingår i koncernen.Bostadsstiftelsen Uddevallahem
är moderbolag i en koncem bestående av dotterbolagen Uddevallahem Holding AB,
Uddevallahem Bastionen AB och Uddevallahem Sundberg AB. Styrelsen och
verkställande direktör är gemensam för moder- och dotterbolag. Det ekonomiska
resultatet för moderbolaget uppgår till 38 788 tkr (29 276 tkr fg år) och ftir koncernen
32 735 tkr (29 058 tkr fg år). Revisorerna bedömer att styrelsen har utfort sitt uppdrag i
enlighet med Uddevallahems stadgar, att verksamheten har skötts ändamålsenligt och
från ekonomisk synpunkt tillfredställande sätt samt att den interna kontrollen varit

tillräcklig.
Beslutsunderlog
Kommunstyrelsens protokoll, 2019-05-29 $ 133
Kommunledningskontorets tj änsteskrivelse 20 19 -0 4 - | 8.
Ärsredovisning och revisionsberättelse 2018 för Bostadsstiftelsen Uddevallahem
Ärsredovisning Uddevallahem Holding AB
Ärsredovisning Uddevallahem Sundberg AB
Årsredovisning Uddevallahem Bastionen AB

Beslul
Kommunfullmäktige beslutar

att med hänvisning till revisoremas skrivelse bevilja styrelsens ledamöter och
verkställande direktör ansvarsfrihet ftir den tid revisionen omfattar.
att godkänna årsredovisning for 2018.
Jöv
Paula Berger (S), David Sahlsten (KD) och Annelie Högberg (S) anmäler
inte i handläggning och beslut i ärendet.
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Dnr KS 2019/00274

Arsredovisning med revisionsberättelse för Ljungskilehem
2018
Sommonfoltning
Stiftelsen Ljungskilehem har lämnat årsredovisning och revisionsberättelse för år 2018
för godkännande och beviljande av ansvarsfrihet. Det ekonomiska resultatet 2018 blev
507 375 kr (1 581 055 kr fs år).
Revisorerna har granskat stiftelsens räkenskaper, årsredovisning och styrelsens
ftirvaltning. Revisorerna bedömer att styrelsen utfört sitt uppdrag enligt stadgarna, att
verksamheten har skötts på ett ändamålsenligt sätt och från ekonomisk synpunkt
tillfredsställande sätt, samt att den interna kontrollen varit tillräcklig. Revisorerna
bedömer också att årsredovisningen är upprättad enligt årsredovisningslagen.

Beslulsunderlog
Kommunstyrelsens protokoll 2019-05-29 $ 134
Kommunledningskontorets tj iinsteskrivelse 2019 -04-18.
Ärsredovisning och revisionsberättelse för Ljungskilehem 20 I 8

Beslul
Kommunfullmäktige beslutar

att med hänvisning till revisoremas skrivelse bevilja styrelsens ledamöter och
verkställande direktör ansvarsfrihet ftir den tid revisionen omfattar
att godkänna årsredovisningen

20 1 8

Jöv
Paula Berger (S), David Sahlsten (KD) och Annelie Högberg (S) anmäler jäv och deltar
inte i handläggning och beslut i ärendet.
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Dnr KS 2019 /00413

Fyrbodal kommunalförbunds årsredovisning samt revisorernas
rapport och revisionsberättelse för 2018
Sommonfottning
Fyrbodals kommunalftirbund har inkommit med årsredovisning och revisionsberättelse
ftir år 2018. Resultatet ftr 2018 uppgår i resultaträkningen till +783 tkr, varav
basverksamhetens resultat är +776 tkr, projektverksamhetens resultat +7 tkr och
resultatet ftir övrig verksamhet är 0 tkr. Revisorernahar,liksom ftiregående år,
uppmärksammat att kommunalforbundets långsiktiga soliditetsmål inte uppnåtts under
2018. Av årsredovisningen framgår att awikelser kan förekomma beroende på åtagande
som direktionen finner angelägna. Revisorerna anser att avvikelser ska kommenteras i
årsredovisningen. Revisorerna tillstyrker att kommunfullmäktige beviljar
ansvarsfrihetftir direktionen.
Beslutsunderlog
Kommunstyrelsens protokoll 2019-05-29 $ 1 35
Kommunledningskontorets tj änsteskrivelse 20 19 -0 5 -l 6
Fyrbodals kommunalftirbunds Årsredovisning 20 I 8.
Revisionsberättelse inklusive rapport
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar

att med hänvisning till revisorernas bedömning bevilja direktionen samt de enskilda
ledamöterna i densamma ansvarsfrihet for verksamhetsåret 2018

att godkänna kommunalförbundets årsredovisning for år 2018
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Dnr KS 2019/00316

Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän medlemsavgift 2020
Sommonfottning
Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän äskar i beslut 2019-04-08, $7 om
medlemsavgift ftir 2020. Begäran omfattar totalt 78 I32 tkt, varav 72 378 tkr avser den
löpande verksamheten och 5 754 tkr avser pensionskostnader. Utifrån överenskomna
ftirdelningsnycklar är Uddevalla kommuns del av budgeten 64,150Ä vilket innebär att
Uddevallas del av medlemsavgiften är 50 122 tkr. Begäran innebär en uppräkning av
kostnaderna för löpande verksamhet med SKLs prisindex ftir kommunal verksamhet
(PKV) enligt överenskommelsen mellan forbundet och medlemskommunerna.
Medlemsavgiften ft)r pensioner baseras på beräkningar gjorda av KPA.

Medlemssamrädet2}l9-}3-23 ftireslog att räddningstjänstftirbundet ska omfattas av
motsvarande effektiviseringskrav på 2 procent som övrig kommunal verksamhet hos
medlemskommunerna, Det innebär att medlemsavgiften inklusive pensionskostnad efter
indexuppriikning uppgår till 76 684 tkr. Medlemssamrådets ledamöter biföll ftirslaget.
För Uddevalla kommuns del innebär det att medlemsavgiften inklusive
pensionskostnader 3 691tkr ökar från 48 347 fft 2019 till49 193 tkr for 2020, vilket
motsvarar I,8o . Utöver medlemsavgiften tillkommer pensionsavsättning för
kommunens långsiktiga åtagande med 1 534 tkr.

Medlemsavgiften plus summan för skuldftiring av det långfristiga åtagandet for
pensionsavsättningen är en del av kommunstyrelsens budget som finansieras med
kommunbidrag och arbetas in i flerårsplanen för 2020-2022.
Anna-Lena Heydar (S), Martin Pettersson (SD), Jonas Sandwall (KD), Kenneth
Engelbrektsson (UP), Christer Hasslebäck (UP) yttrar sig i ärendet.

Beslulsunderlog
Kommunstyrelsens protokoll, 2019-05-29 $ 136
Kommunledningskontorets tj änsteskrivelse 2019 -0 4 -l L
Räddningstj änstförbundets Mitt Bohuslän 20 1 9-04-08 $7
Räddningstj änstftirbundet Mitt B ohuslän tj iinste skriv else 20 | 9 -03 -22

Yrkonden
Anna-Lena Heydar (S): att medlemsrådets effektiviseringskrav om 2 % minskas

Martin Pettersson (SD), Kenneth Engelbrektsson (S): Bifall
yrkande.

till

1%.

till Anna-Lena Heydars (S)

Propositionsordning
Ordftirande ställer proposition på kommunstyrelsens forslag i handlingarna mot AnnaLena Heydars (S) och finner att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag
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Beslul

Kommunfullmäktige beslutar

att godkänna Räddningstjänstftirbundet Mitt Bohusläns budget for 2020 pä76 684 tkr
att godkännaatt Uddevalla kommuns medlemsavgift för 2020 därmed uppgår till
49 193 tkr.
Reservolion
Ledamöterna från Sverigedemokraterna reserverar sig mot beslutet
yrkande.
Ledamöterna fran Socialdemokraterna reserverar sig mot beslutet
yrkande.

till ftirmån ftir eget

till förmån för eget
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Dnr KS 2019 /OO422

Kommunens delårsrapport april 2019
Sommonfotlning
I delårsrapport april2019 redovisar kommunen en helårsprognos med ett resultat på -2
mkr. Budget ftir helåret är ett resultat på +3 mkr, alltså en budgetavvikelse med -5 mkr.
Anledningen till awikelsen är främst underskott hos barn- och utbildningsnämnden -11
mkr, socialnämnden -11 mkr samt samhällsbyggnadsnämnden -7 mkr. Centrala medel,
bl a reserv for drift av nytt badhus samt for avskrivningskostnader på ej igångsatta
investeringsprojekt ger ett överskott i prognosen. Sammantaget ger det totalavvikelsen
på -5 mkr.
Vid avvikelse av väsentlig ekonomisk omfattning, bestämd till I % av nämnds
kommunbidrag eller 20 Yo av kommunens budgeterade resultat ska nämnden informera
kommunstyrelsen om detta med redovisning av åtgärder. Nuvarande prognos
presenterad i delårsrapport april 2019 ger negativa awikelser lor barn- och
utbildningsnämnden, socialnämnden och samhällsbyggnadsnämnden. Awikelsen per
nämnd understiger I oÄ för dessa nämnder men det samlade underskottet ger en negativ
avvikelse på mer 20 oÄ av kommunens budgeterade resultat. Utifrån kommunens
resultatprognos finns ftirslag på åtgarder framtaget och ftirankrat i kommundirektörens
ledningsgrupp fttr att nå mål och budgeterat resultat, se bilagd skrivelse.
Beslutsunderlog
Kommunstyrelsens protokoll, 2019-05-29 $ 137
Kommunledningskontorets tj änsteskrivelse 20 19 -0 5 -l 6
Kommunens Delårsrapport April 201 9
Kommundirektörens skrivelse 2019-05 -14
Beslut

Kommunfullmäkti ge beslutar

att ställa sig bakom kommundirektörens frirslag på åtgärder enligt bilagd skrivelse for
att nå mål och budgeterat resultat.
att godkiinna delårsrapporten
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Dnr KS 201 9/00355

Upphävande av reglemente angående fackliga företrädares
ställning vid kommunala förvaltningar
Sommonfoltning
Uddevalla kommunfullmäktige antog den 18 december 1973, $ 367 UaFS 2611976,
Reglemente angående fackliga ftireträdares ställning vid kommunala ftirvaltningar.
Reglementet syftar till att den facklige foreträdaren ska kunna fullgöra sitt uppdrag.
Likaså behandlar reglementet fastställd tid ftir det fackliga uppdraget.
Den 1 juli 1974 trädde lag (1974:358) om facklig ftirtroendemans ställning på
arbetsplatsen (förtroendemannalagen) i kraft. Lagen reglerar fackliga förtroendevaldas
möjligheter att bedriva facklig verksamhet på arbetstid. Är 1976 tecknades
kollektivavtal om fackliga förtroendemän - AFF T1|LAFF 76 som kompletterar lagen
om facklig förtroendemansställning på arbetsplatsen.
Förtroendemannalagen tillsammans med kollektivavtalet om fackliga ftirtroendemän är i
dag de regelverk som hanterar fackliga foreträdares ställning inom kommunen och
ersätter fullt ut den möjlighet till inflytande och tilltrade som reglementet syftade till.
Mot bakgrund av detta foreslås att reglementet upphävs.

Beslulsunderlog
Kommunstyrelsens protokoll 2019-05-29 $ 138
Personalutskottets protokoll 2019-05-02 $ 2l
Kommunledningskontorets tj änsteskrivelse 2019 -0 4 -24
Reglemente angående fackliga ftireträdares ställning vid kommunala florvaltningar,
UaFS 2611976
Lag (197 4:3 5 8) om facklig ftirtroendemans ställning på arbetsplatsen
Kollektivavtal om fackliga fortroendemän - AFF T6|LAFF 76

Beslul
Kommunfullmäktige beslutar

att upphäva reglemente angående fackliga floreträdares ställning vid kommunala
förvaltningar, UaFS

J

261 197 6

Utdragsbestyrkande

o t-YAt

Prolokoll

w-{

a.
r
'-t *+*i
,o +4\ö _+

Kommunfullmöktige

20t9-06-13

/U M.J

s rs6

Dnr KS 2019 /00418

Fastställande av gruppledare i Uddevalla kommun
Sommonfotlning
gruppledare for partier som är representerade i kommunfullmäktige i Uddevalla.
Kommunfullmäktige har att besluta om fastställande av vilka som gruppledare vilket
parti som respektive gruppledare representerar. Ifall forändringar sker ska partierna
anmäla detta till kommunfullmäktige.
Förslag till beslut är att fastställa gruppledama enligt de uppgifter som
kommunledningskontoret har.
Paula Berger (S) yttrar sig i ärendet.

Beslulsunderlog
Kommunstyrelsens protokoll, 2019-05-29 $ 139
Kommunledningskontorets tj änsteskrivelse, 20 19 -0 5 - I 4

Yrkonden
Paula Berger (S): avslag

till ftirslaget i handlingarna.

Propositionsordning
Ordftjrande ställer proposition på kommunstyrelsens forslag i handlingarna mot Paula
Bergers (S) avslagsyrkande och finner att kommunfullmäktige bifaller
kommunstyrelsens förslag.
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar

att fastställa gruppledare för partier i kommunfullmäktige enligt ftiljande:
Mikael Staxäng, Moderaterata Samlingspartiet
Elving Andersson, Centerpartiet
Rolf Jonsson, Liberalerna
Jonas Sandwall, Kristdemokraterna
Paula Berger, Arbetarpartiet Socialdemokratema
David Höglund Velasquez, Vänsterpartiet
Karna Thomasdotter, Miljöpartiet de gröna
Martin Pettersson, Sverigedemokraterna
Christer Hasslebäck, Uddevallapartiet
Reservotion
Ledamöternafrän Socialdemokraterna reserverar sig mot beslutet
yrkande.
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Dnr KS 2019 /00373

Fyllnadsval för uppdraget som ledamot i Ljungskile
folkhögskola samt fyllnadsval efter Said Olsson (M)
Sqmmonfottning
Said Olsson (M) har genom en skrivelse daterad 2019-04-28 avsagt sig uppdraget som
ledamot i Ljungskile Folkhögskola. Kommunfullmäktige beslutade 2019-05-08 $ 143
att bevilja avsägelsen. Kommunfullmäktige har att ft)rrätta fyllnadsval.
Beslutsunderlog
Kommunfullmäktiges protokoll, 2019-05-08 $
Avsägelse, 2019-04-28

143

Yrkonden
Roger Ekeroos ftireslår Swen Stålros (M).

Beslul
Kommunfullmåikti ge beslutar

attvälja Swen Stålros (M) till ledamot i Ljungskile folkhögskola till och med
2022-r2-3t.

J

Utdragsbestyrkande

tY4t

OQ

60

Protokoll

ru"{

Kommunfullmöktige

r
r+*l
+.tö,+

2019-06-13

/U M.J

s r58

Dnr KS 2019 /00219

Fyllnadsval till gode män fastighetsbildningsmyndighet efter
Johan Augustsson (M)
Sommqnfotlning
Kommunfullmäktige har att forrätta fyllnadsval till gode måin
fastighetsbildningsmyndighet efter Johan Augustsson (M).

Beslutsunderlog
Kommunfullmäktiges protokoll, 2019-05-08 $ 13 1
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2019 -04-26
Yrkqnden
Roger Ekeroos (M) ftlreslår Swen Stålros (M).

Beslul
Kommunfullmäkti ge be s lutar

att till gode miin fastighetsbildningsmyndighet välja Swen Stålros (M) till och med
2022-12-31
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Dnr KS 201 9/00368

Fyllnadsval för uppdraget som ledamot i stiftelsen
Barnhemmets Vänner efter Stig Marklund (MP)
Sommonfottning
Stig Marklund (MP) har avsagt sig uppdraget som ledamot i stiftelsen Barnhemmets
vänner genom en skrivelse daterad 2019-04-25. Kommunfullmäktige beslutade
2019-05-08 $ 132 att bevilja avsägelsen. Kommunfullmäktige har att ftirrätta
fullnadsval.

Beslutsunderlog
Kommunfullmäktiges protokoll, 2019-05-08 $ 132
Avsägelse, daterad 2019 -04-25

Yrkonden
Karna Thomasdotter (MP): att bordlägga ärendet.
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar

att bordlägga ärendet.

J

Utdragsbestyrkande

o $.Y 4 ,t-{
o qTäffi

Prolokoll
Kommunfullmöktige

.#l .

2019-06-t3

% /If M'J

S

1

60

Dnr KS 201 9/00001

Anmälningsärenden till kommunfullmäktige

201 9

Beslul

Kommunfullmäktige beslutar
att lägga fti lj ande anmälningsärenden till handlin gama

Dok298219
Protokoll Årsstämma per capsulam Västvatten AB 19-03-29
2018/68s
Medborgarftirslag från Olof Hansson om gratis kollektivtrafik ftir pensionärer (från 65
år) i Uddevalla. Kommunstyrelsen beslutar att avslå ft)rslaget.
20181478

Medborgarftirslag från Robert Gadd om båttrafik till Hafsten. Kommunstyrelsen avslår
ftirslaget
Demokratiberedningens protokoll 20 I 9-05 - 1 0
201916

Rapport från socialnämnden om ej verkställda gynnande beslut enligt socialtjänstlagen,
SoL och LSS, under kvartal I 2019

dok 298586
Beslut från Länsstyrelsen om arkeologisk undersökning i form av
schaktningsövervakning av fornlämning RAÄ Resteröd 138/L1968:4578 på fastigheten
Restenäs 2:36
dok 298596
Länsstyrelsens beslut 2019-05-15 i ärende 431-13259-2019 om tillstånd till ingrepp
inom fornlämning RAÄ Forshälla 1441 pä fastigheten Forshälla-Röd 1:1
Kommunala rådet ftjr äldre protokoll 2019-05-09
20191437

Beslut från Länsstyrelsen 2019-05-15 om Upplösning av Stiftelsen A W Rydholms
allmänna fond
Dok 298931
Protokoll nr 3 från styrelsemöte Västvatten AB 2019-05-17

Dok298992
Protokoll nr 3 styrelsemöte Uddevalla Vatten AB 2019-05-28
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Dnr KS 2019/00451

Medborgarförslag från Gigi Gederholm om upprustning av
tennis-och fotbollsplan samt lekplats mellan Hästhovsvägen
och lrisvägen i Ljungskile
Beslut
Kommunfullmåikti ge beslutar

att överlåta till samhällsbyggnadsnämnden att besluta i ärendet.
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Dnr KS 2019 /OO448

Medborgarförslag från Eva Börjesson om blomurnorna på
norra kajen

Beslut

Kommunfullmiikti ge beslutar

att överlåta till samhällsbyggnadsniimnden att besluta i ärendet
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Dnr KS 2019 /00447

Medborgarförslag från Johan Henriksson om träden på
Hafstensklippan
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar

att överlåta till samhällsbyggnadsnämnden att besluta i ärendet
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Dnr KS 2019 /00446

Medborgarförslag från Johan Henriksson om tidsbegränsning
av 3O-sträckan utanför Herrestadsskolan
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar

att överlåta till samhällsbyggnadsnämnden att besluta i iirendet
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Medborgarförslag från Anders Forsberg om förbud mot att
kasta fimpar och snus utomhus i Uddevalla
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar

att överlåta till samhällsbyggnadsnämnden att besluta i ärendet
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Dnr KS 2019 /OO417

Medborgarförslag från Marcus Flygård om rullstolsgunga på
Bad h usparkens lekplats
Beslul
Kommunful lmäkti ge

be

slutar

att överlåta till samhällsbyggnadsniimnden att besluta i ärendet

Justerandef,sfsnatur

ffih."4

Utdragsbestyrkande

o

a

ffir
t$l

% /lf M'Js

S

167

Protokoll
Kommunfullmöktige
2019-06-13

Dnr KS 2O19/OO41O

Medborgarförslag från lngemar Karlsson om att utveckla
området vid Svenskholmen
Beslul

Kommunfullmäktige beslutar

att överlåta till samhällsbyggnadsnämnden att besluta i ärendet

Utdragsbestyrkande
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Proiokoll
Kommunfullmöktige
2019-06-13

Dnr KS 2019 /0O4OB

Medborgarförslag från Jan Aronsson om att försköna
tegelväggen i Hultmans Gränd
Beslul
Kommunful lmäkti ge beslutar

att överlåta till samhällsbyggnadsnämnden att besluta i ärendet
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Dnr KS 2019 /OO4O9

Medborgarförslag från Bengt Edwardson om gång- och
cykelbana till Backamo
Beslul
Kommunfullmäkti ge beslutar

att överlåta till kommunstyrelsen att besluta i ärendet
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Protokoll
Kommunfullmöktige

2019-06-t3

Dnr KS 2019 /00403

Medborgarförslag från Maria Leek om att stoppa utbyggnad av
5G
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar

att överlåta till samhällsbyggnadsnämnden att besluta i ärendet.

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS 2019/00462

Medborgarförslag från Nils Garlsson m.fl. om arrangemang av
ett öppet och offentligt informations- och dialogmöte för
medborgarna
Beslul
Kommunfullmåiktige beslutar

att överlåta till kommunstyrelsen att besluta i ärendet efter remiss till
kommunfullmäktiges demokratiberedning.

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS 2019 /00465

Medborgarförslag från David Kleen om vattenstationer Iängs
Lelångebanan
Beslut

Kommunfullmliktige beslutar
att överlåta till samhällsbyggnadsnämnden att besluta i ärendet
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Prolokoll
Kommunfullmökiige

20t9-06-13

Dnr KS 2019 /00469

Medborgarförslag från Jim Flemström om utegym vid
Skeppsviken
Beslut

Kommunfullmåiktige beslutar

att överlåta till Kultur-och fritidsniimnden att besluta i iirendet.
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2019-06-13

Dnr KS 2019 /OO471

Medborgarförslag från Markus Klittvall om trygg och säker väg
till och från Sommarhemsskolan
Beslut

Kommunfullmäkti ge beslutar

att överlåta till samhällsbyggnadsnåimnden att besluta i ärendet

Utdragsbestyrkande
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2019-06-13

Dnr KS 2019 /00470

Motion från Louise Asenfors (S) och Stefan Skoglund (S) om att
införa digital omröstning
Beslut

Kommunfullmåiktige beslutar

att remittera motionen till kommunstyrelsen
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Dnr KS 277064

s 176
Sommarhälsning

Sommonfotlning
Ordförande Elving Andersson (C) önskar kommunfullmäktiges ledamöter och ersättare
en skön och rekreativ sommar och summerar vårens politiska arbete.

Kommunfullmäktiges 2:e vice ordftirande Louise Åsenfors (S) önskar å
kommunfullmäktiges ledamöter och ersättares vägnar ordftiranden en trevlig sommar
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