Protokoll
Kommunfullmäktige

2017-01-11

Sammanträde
Plats och tid

Kommunfullmäktige
Bohusläns museum, kl.17:30-19:45, med ajournering kl. 18:30-19:00

Ledamöter
Tjänstgörande ersättare

Se nästa sida
Se nästa sida

Ersättare

Naim Murseli (KD)
Veronica Vendel (S)
Robert Wendel (S) fr.o.m. § 5, kl. 18:15
Yngve Andersson (S)
Catharina Hernod (S)
Abbi Tehyrell (S)
Christer Johansson (V)
Karna Thomasdotter (MP)
Merja Henning (UP)
Mana! Keryo (UP)

Övriga

Thomas Ottosson (L), kommunens revisorer
Peter Larsson, kommundirektör
Katarina Hansson, förvaltningschef kultur och fritid § 2

Utses att justera
Justeringens plats och tid

Johanna Ramneskär (M) och Louise Åsenfors (S)
Paragrafer
Stl!dshuset, 2017 7 01~16., kl. 16:00
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Underskrift sekreterare
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Annica Åberg
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Underskrift ordförande
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Underskrift justerande
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Underskrift justerande
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Louise Åsenfors
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BEVlS och ANSLAG om justeringens tillkännagivande
Sammanträde
Förvaras hos
Anslaget sätts upp
Anslaget tas ner
Underskrift

Kommunfullmäktige 2017-01-11
Kommun1edningskontoret, stadshuset
2017-01-16
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Annica Åberg
Justerandes signatur
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2017-01-11

Carin Ramneskär (M)
Mikael Staxäng (M)
Zeidi Ström (M)
Johanna Ramneskär (M)
Sture Svennberg (M)
Niklas Moe (M)
El ving Andersson (C)
Ralph Steen (L), 2:e vice ordförande
Monica Bang Lindberg (L)
Rolf Jonsson (L)
Magnus Jacobsson (KD)
Marie Henriksen (KD)
Christina Nilsson (KD)
David Sahlsten (KD)
Sonny Persson (S)
Per-Erik Holmberg (S)
Taisir Kassem (S)
Susanne Grönvall (S)
Tobias Andreasson (S)
Maria Berglund (S)
Anna-Lena Heydar (S)
Paula Berger (S)
Stefan Skoglund (S)
Cecilia Sandberg (S)
Kenneth Engelbrektsson (S)
Annelie Högberg (S)
Alf Gillberg (S), Ordf6rande
Marie-Louise Ekberg (S)
Tommy Strand (S)
Lisbeth Estrada Perez (S)
Susanne Börjesson (S)
Evy Gahnström (V)
Ewa Espling (V)
Erdin Pirqe (V)
Lars-Olof Laxrot (V)
Jaana Järvitalo (V), l :e vice ordförande
Kerstin Wallsby (V)
Anna Tora Buss (MP)
Gunilla Magnusson (MP)
Ole Borch (MP)
Jarmo Uusitalo (MP)
Rolf Carlson (SD)
Rose-Marie Antonsson (SD)
Mattias Forseng (SD)
BoAntonsson (SD)
Patrik Olsson (UP)
Christer Hassiebäck (UP)

Ledamöter
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Utdragsbestyrkande
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2017-01-1 I

Ledamöter forts.

Caroline Henriksson (UP)
Ann-Charlott Gustafsson (UP)

Tjänstgörande ersättare

Emir Agovic (M) för Henrik Sundström (M)
Björn Skår (M) för lngela Ruthner (M)
Jens Borgland (M) för Gösta Dahlberg (M)
Stig Olsson (C) för Anna-Malin Björk Joelsson (C)
Maria Johansson (L) för Roger J oh ansson (L)
Philip Magnusson (S) för Lina Larsson (S)
Jan-Olof Andersson (S) för Birgitta Pelli (S)
Louise Åsenfors (S) för Ingemar Samuelsson (S)
Åke Granath (S) för Petra Ekerum (S)
Maria Winter (SD) för Thommy Carlin (SD)
Conrad Andersson (SD) för Andreas Svensson (SD)
Majvor Abdon (UP) får Andreas Thorn (UP)
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Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Protokoll
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2017-01-11

§l

Dnr KS 270192

Upprop och val av justerande, bestämmande av tid för
justering, samt förändring av föredragningslistan
Beslut
kommunfullmäktige beslutar

att utse Johanna Ramneskär (M) och Louise Asenfors (S) till justerande,
att justering sker måndagen den 16 januari klockan 16:00 på stadshuset, samt
att ärende nr 4 enligt dagordningen Motionfrån Christer Hasslebäck (UP) och AnnCharlott Gustcifsson (UP) om förbättratföretagsklimat utgår från dagens sammanträde
och tas upp på nästkommande sammanträde i februari.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§2

Dnr KS 282780

Information om projektet Cum u luskraft
Katarina Hansson, förvaltningschef för kultur och fritid, informerar om projektet
Cumuluskraft. Projektets mål är att ge fler barn och unga en meningsfull fritid,
möjlighet att utöva sitt fritidsintresse, skapa fler möjligheter att aktiveras i ung ålder och
bidra till en ökad folkhälsa och livsglädje.
Team Uddevalla är ungdomsgruppen som är en del av projektet Cumuluskraft och som
kultur och fl-itid initierat under 2016 i samarbete med ungdomssatsningen hos
kommunledningskontorets arbetsmarknadsavdelning. Ungdomarna i Team Uddevalla är
i åldrarna 20-28 år, har olika bakgrunder och kommer från olika stadsdelar och pratar
tillsammans över åtta olika språk. De kommer att finnas på fritidsgårdar, skolor, sociala
medier och andra mötesplatser där ungdomar uppehåller sig för att skapa kontakter,
prata och ta reda på vilka aktiviteter ungdomarna vill ha mer av i kommunen. Deltagare
från projektet informerar om planerna för 2017.
Ordförande tackar för informationen.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§3

Dnr KS 2016/00553

Interpellation från Henrik Sundström (M) till kultur och
fritidsnämndens ordförande angående hygienen i simhallen
Ärendet utgår då interpellanten ej är närvarande.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§4

Dnr KS 2016/00290

Motion från Ann-Charlott Gustafsson (UP) om Gustafsberg
Sammanfattning

I en motion till kommunfullmäktige föreslår Uddevallapartiet genom Ann-Charlott
Gustafsson (UP) att Uddevalla kommun ska stärka Gustafsbergs attraktionskraft.
Tillsammans med Gustafsbergsstiftelsen vill partiet att man utvecklar
Strandpromenadens delsträckor till en tydligare enhet, att det någonstans vid infarten till
Gustafsberg skapas en "port" eller "gateway" som markerar var området börjar och med
tydlig information om platsen. Slutligen villman att kommunen använder den genuina
miljön till olika arrangemang för att ytterligare lyfta områdets historiska betydelse för
kommunen.
Samhällsbyggnadsnämnden har remitterats motionen och förvaltningen har stämt av
föreslaget svar med såväl kultur och fritid som Gustafsbergstiftelsen. Förvaltningen
konstaterar att många av motionens förslag håller på att realiseras; bland annat är
omskyltning gjord, en ny informationsfolder har tryckts och motionärens "gateway" är
troligen snart ett faktum. Med anledning av genomförda och pågående insatser föreslår
samhällsbyggnadsnämnden att kommunfullmäktige ska anse motionen besvarad.
Ann-Charlott Gustafsson (UP) yttrar sig i ärendet.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll2016-12-2l § 345.
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2016-11-30.
Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2016-11-1 O § 444.
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-10-12.
Utredning Bod el e m.m. daterad 2016-04-11.
Kommunfullmäktiges protokoll 20 16-06-08 § 15 5.
Motion från Ann-Charlott Gustafsson (UP), 2016-06-14.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att med ovan anse motionen besvarad.
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§5

Dnr KS 2016/00543

Samlad organisation för ägande och drift av kommunala
båtplatser
Sammanfattning

Ansvaret för de kommunala småbåtshamnarna är i nuläget delat mellan
samhällsbyggnadsnämnden och kultur och fritidsnämnden.
I motion till kommunfullmäktige föreslog gruppledarna för Centerpartiet, Moderaterna,
Folkpartiet och Kristdemokraterna att ägandet, underhållet och drillen av samtliga
småbåtshamnar med tillhörande båtplatser skulle drivas i en sammanhållen
organisation. I motionen föreslogs också att ansvaret bör samlas på
samhällsbyggnadsnämnden som därmed också får ansvaret för att fastställa avgifterna
för uthyrningen av båtplatser. Samhällsbyggnadsnämnden och kultur och
fritidsnämnden har var för sig tidigare svarat på motionen och bad då om att få förlängd
tid för att se över och arbeta fram ett konkret förslag för beslut om framtida drift och
underhåll, investeringar och uthyrning i kommunens hela småbåtshamnsverksamheL
Denna önskan bifölls av kommunfullmäktige i mars 2016 som därmed ansåg motionen
besvarad.
Samhällsbyggnadsnämnden och kultur och fritidsnämnden har tagit fram ett förslag
enligt kommunfullmäktiges uppdrag som baseras på en utredning genomförd i
samverkan mellan de båda nämndernas förvaltningar. Förslaget innebär att ansvaret för
samtliga kommunala småbåtshamnar överförs till samhällsbyggnadsnämnden. Ansvaret
föreslås stadfåstas i nämndens reglemente. Kommunfullmäktige har i beslut 2015-05-13
delegerat rätten att besluta om båtplatsavgifter till nämnden. Detta föreslås nu införas i
reglementet.
Anna-Lena Heydar (S), Mikael Staxäng (M), El ving Andersson (C), Maria Johansson
(L), Christer Hassiebäck (UP), Gunilla Magnusson (MP), Kenneth Engelbrektsson (S)
och Evy Galmström (V) yttrar sig i ärendet.
Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens protokoll 2016-12-21 § 346.
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2016-11-24.
Förslag till reviderat reglemente för samhälls byggnadsnämnden.
Samhällsbyggnadsnämndens protokoll2016-11-10 § 445.
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-1 0-12
Gemensam småbåtshamnsutredning, i samarbete mellan samhällsbyggnads- och kulturoch fritidsförvaltningen 20 16-l 0-12.
Kultur och fritidsnämndens protokoll2016-11-l7 § 136.
Kultur och fritids tjänsteskrivelse 2016-10-26.
Kommunfullmäktiges protokoll2016-03-09 §52.
Kommunledningskontorets tjänsteskrivele 2016-02-03.
Kommunfullmäktiges protokoll2015-05-13 § 125.
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forts. § 5
Yrkanden
Anna-Lena Heydar (S), Mikael Staxäng (M), El ving Andersson (C), Maria Johansson
(L), Christer Hassiebäck (UP), Gunilla Magnusson (MP), Kenneth Engelbrektsson (S)
och Evy Gahnström (V): bifall till kommunstyrelsens förslag i handlingarna.

Gunilla Magnusson (MP): att datumet i tredje attsatsen ändras från 20 l 7-0 1-0 l till
2017-02-01 eftersom föreslaget datum i handlingarna passerats.
Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på Gunilla Magnussons (MP) yrkande och finner
kommunfullmäktige bifalla förslaget.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar

att till samhällsbyggnadsnämnden överföra de kommunala småbåtshamnar som kultur
och fritidsnämnden ansvarar för,

att till samhällsbyggnadsnämnden delegera beslut om avgiftsnivåer för båtplatser i de
kommunala småbåtshamnarna,
att med verkan från och med 2017-02-01 tillägga följande i reglemente för
samhälls byggnadsnämnden:

§ l Allmänna uppgifter
l. svara för de kommunala småbåtshamnarna.
§ 2 Delegering från kommunfullmäktige
besluta om avgifter för båtplatser i de kommunala småbåtshamnarna.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§6

Dnr KS 2016/00273

Antagande av Kulturplan 2016-2020 för Uddevalla kommun,
Kulturen i Bohusläns hjärta
Sammanfattning

Kommunstyrelsen beslutade 2016-08-31 att återemittera förslaget till kultur och
fritidsnämnden för att inhämta synpunkter från de politiska partierna som är med i
kommunfullmäktige. Remissen skickades ut den 9 september till samtliga partier i
Uddevalla kommunfullmäktige. Sista dag för att ha kommit in bestämdes till den 30
september. När svarstiden gått ut hade två svar inkommit. Socialdemokraterna som inte
hade några ytterligare synpunkter samt moderaterna som lämnat in synpunkter och
förslag till ändringar i kulturplanen samt förslag till ändringar i "förslag tillmål och
strategier för kulturplanen".
Mål och strategier är frågor som nämnderna och förvaltningarna äger. Del är inget som
ingår i kulturplanen. Därför ingår dessa inte i kulturplanen och inte heller i beslutet.
Endast ordet stadsutveckling har bytts till samhällsutveckling både i planen och i förslag
till mål och strategier. Det ska ses som förslag för det fortsatta arbetet.
Annelie Högberg (S) yttrar sig i ärendet.
Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens protokoll 2016-12-21 § 34 7.
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2016-11-30.
Kultur och fritidsnämndens protokoll2016-11-17 § 133.
Kultur och fritids tjänsteskrivelse 2016-10-26.
Kulturplan 2016-2020 för Uddevalla kommun, kulturen i Bohusläns hjärta.
Förslag till mål och strategier för Uddevalla kommuns kulturplan.
Kommunstyrelsens protokoll 2016-08-31 § 208.
Yrkanden

Annelie Högberg (S): bifall till kommunstyrelsens förslag i handlingarna.
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar
att anta den reviderade Kulturplan 2016-2020 för Uddevalla kommun, Kulturen i

Bohusläns hjärta. Därmed ersätter Kulturplan 2016-2020 de kulturpolitiska målen för
Uddevalla kommun, samt
att godkänna uppdraget med att ta fram en kulturplan för Uddevalla kommun och anse

det som avslutat.
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§7

Dnr KS 2016/00555

Kultur och fritidsnämndens avrapportering av
kommunfullmäktiges uppdrag och mått 2015-2017 samt 20162018
Sammanfattning
Kultur och fritidsnämnden har av kommunfullmäktige fått ett antal uppdrag att
genomföra. Rapp01teringen av uppdragen presenteras i ärendebeskrivningen.
Uppdragen som rapporteringen avser är:

•
•
•

•

Kultur ochfritidmämnden ska ut(från Ungdomsplan 2015-2017fatta beslut som
påverkar samhällets utveckling i dialog med unga
Kultur ochfritidsnämnden ska utifi·ån ungdomsplan 2015-2017 fi·än?ja ungas
engagemang och kreativitet på ett respektfullt sätt
Kultur ochfi·itidmämnden ska ut/P'ån Ungdomsplan 2015-2017 jobbafor att
förbättra hälsan hos unga genom att arbeta bådefrämjande ochförebyggande
samt skapa trygga miljöer där unga befinner sig
Kultur ochfritidsnämnden har utifrån flerårsplanen 2016-2018fått i uppdrag
att under 2016 skapa sysselsättningför ungdomar

Kultur och fritidsnämnden förselår en revidering i kommunfullmäktiges styrkort
gällande måttet Ungdomars deltagande i kultur- och fritidsaktiviteter (nationell och
egen statistisk).
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll2016-12-21 § 349.
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2016-11-30.
Kultur och fritidsnämndens protokoll 2016-11-17 § 130.
Kultur och tritids tjänsteskrivelse 2016-11-01.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna kultur och fritidsnämndens fdrslag till slutrapportering av uppdrag från
ungdomsplan 2015-2017 och flerårsplan 2016-2018
-Kultur och fritidsnämnden ska utifrån Ungdomsplan 2015-2017 fatta beslut som
påverkar samhällets utveckling i dialog med unga
- Kultur och fritidsnämnden ska utifrån ungdomsplan 2015-2017 främja ungas
engagemang och kreativitet på ett respektfullt sätt
- Kultur och fritidsnämnden ska utifrån Ungdomsplan 2015-2017 jobba för att förbättra
hälsan hos unga genom att arbeta både främjande och förebyggande samt skapa trygga
miljöer där unga befinner sig
- Kultur och fritidsnämnden har utifrån flerårsplanen 2016-2018 fatt i uppdrag att
under 2016 skapa sysselsättning to r ungdomar.
Utdragsbestyrkande

Protokoll
Kommunfullmäktige

2017-01-11

§8

Dnr KS 2016/00490

Diplomeringsavgift för Fairtrade 2017
Sammanfattning

År 2006 lanserade Fairtrade Sverige ett nytt koncept i Sverige- Fairtrade City.
Diplomeringen innebär att kommunen lever upp till kriterier som rör etisk upphandling
och driver ett aktivt informationsarbete, samt att ett visst utbud av etiskt märkta
produkter finns i butiker och på arbetsplatser.
Uddevalla kommunen blev 20 l Odiplomerade som en Fairtrade-city och årligen
genomförs en granskning av arbetet for att förnya diplomeringen som hittills har varit
gratis.
Fairtrade Sverige har beslutat att från och med 2017 ta ut en avgift för sitt arbete med
Fairtrade-city. Avgiften baseras på antalet kommuninvånare, där Uddevalla kommun
hamnar på en kostnad på 15 000 kronor per är.
Fairtrade arbetet i Uddevalla kommun har hittills saknat egen budget. Kostnader har
hanterats inom ram för EMAS-arbetet och har inneburit annat miljöarbete har fått stå
tillbaka.
I och med att det idag saknar budget så finns det svårigheter att planera längsiktigt fOr
deltagande i olika aktiviteter, utbildningar och seminarium för att utveckla och forbättra
rättvis handel både internt och externt. För den långsiktiga planeringen behövs en
budget som även inkluderar diplomeringsavgiften.
Hållbarhetsberedningen föreslår kommunfullmäktige avsätta 48 000 kronor till
Fairtrade arbete inom budgetramen.
Ralph Steen (L), Gunilla Magnusson (MP), Evy Gahnström (V) och El ving Andersson
(C) yttrar sig i ärendet.
Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens protokoll2016-12-21 § 350.
Hållbarhetsberedningens protokoll 2016-12-06 § 51.
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2016-11-28.
Diplomeringsavgift fOr Fairtrade 2017.
Kompletterande information avseende avgift fOr Fairtrade-City dipolmering.
Yrkanden

Ralph Steen (L), Gunilla Magnusson (MP), Evy Gahnström (V) och Elving Andersson
(C): bifall till kommunstyrelsens förslag i handlingarna.
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar
att avsätta 48 000 kronor till Fairtrade arbete inom kommunfullmäktiges budgetram.
Utdragsbestyrkande
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§9

Dnr KS 2016/00561

Delårsrapport 2016-08-31 gällande Tolkförmedling Väst
Sammanfattning

Kommunalförbundet Tolkförmedling Väst, i vilket Uddevalla kommun är medlem, har
upprättat delårsrapport per 2016-08-31. Rapporten ska behandlas av fullmäktige i
respektive medlemskommun.
Revisorernas samlade bedömning är att resultatet i delårsrapporten är förenligt med de
mål direktionen beslutat om, såväl de finansiella som de övergripande för
verksamheten.
Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens protokoll 2016-12-21 § 351.
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2016-12-0 l.
Delårsrapport Tolkförmedling Väst l januari - 31 augusti 2016.
Följebrev till delårsrapport.
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna delårsrappmien.
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§10

Dnr KS 2016/00567

Ombyggnad av Kungsgatan och delar av Norra Drottninggatan
Sammanfattning

Planeringen får utveckling av centrum pågår kontinuerligt. Ett av projekten avser
Kungsgatan och delar av Norra Drottninggatan. Dessa arbeten beräknas nu komma
igång under 2017 varfår en komplettering av investeringsbudgeten för 2017 och
investeringsplaneringen får 2018 - 20 19 erfordras.
Utgiften för projektet beräknas till totalt 35 mkr fördelat på upp till lO mkr 2017, 9 mkr
2018, l O mkr 2019 samt 6 mkr 2020. De årliga drift- och kapitalkostnaderna beräknas
till 3,5 mkr när ombyggnaderna är helt klara.
2017 - 2018 genomförs etapperna l och 2 som avser Kungsgatan väster om
Kungstorget, 2019 etapperna 3 och 4 som avser delar av NoiTa Drottninggatan samt
2020 etapperna 5 och 6 som avser Kungsgatan öster om Kungstorget Kungstorget ingår
inte i detta projekt utan kommer att redovisas separat.
Projektet föreslås inarbetas i den sammanställda budgeten för 2017- 2019 som kommer
att behandlas av kommunfullmäktige i februari 2017. Kommunfullmäktiges beslut i
detta ärende innefattar det klartecken till projektstart som annars i ett senare skede
skulle ha beslutats av kommunstyrelsen i enlighet med kommunens
ekonomistyrningsprinciper.
Samhällsbyggnadsnämnden ska till budgetdialogen 2017 inför planeringen 2018 - 2020
återkomma i ärendet med eventuellt reviderade bedömningar över utgifter och tidplan.
Gunilla Magnusson (MP), Christer Hassiebäck (UP), Mikael Staxäng (M), Magnus
Jacobsson (KD), Rolf Jonsson (L), Kenneth Engelbrektsson (S), Ewa Espling (V), Rolf
Carlson (SD) och Evy Gahnström (V) yttrar sig i ärendet.
Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens protokoll2016-12-21 § 352.
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2016-12-02.
Yrkanden

Gunilla Magnusson (MP), Mikael Staxäng (M), Magnus Jacobsson (KD), Rolf Jonsson
(L), Kenneth Engelbrektsson (S), Rolf Carlson (SD) och Evy Gahnström (V): bifall till
kommunstyrelsens förslag i handlingarna.
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar

att uppdra till samhällsbyggnadsnämnden att genomföra ombyggnad av Kungsgatan
och delar av Norra Drottninggatan enligt fårslag,
Justerandes signatur
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Utdragsbestyrkande

Protokoll
Kommunfullmäkfige

2017-01-11

forts. § 10
att föreslagna utgifter ska inarbetas i den sammanställda budgeten för 2017 - 20 19,
samt
att uppdra till samhällsbyggnadsnämnden att inför planeringen 2018 - 2020 återkomma
med eventuella justeringar beträffande utgifter och tidplan för projektet.
Protokollsanteckning

Ledamöterna från (M)-gruppen, (KD)-gruppen, (L)-gruppen och (C)-gruppen i
kommunfullmäktige noterar till protokollet att Alliansen (M, KD, L, C) har vid ett
flertal tillfallen agerat för att Uddevalla centrum skall utvecklas på ett positivt sätt.
Genom en utveckling av Arummet, torget, Kungsgatan samt inflirande av fri parkering,
ny belysningsstrategi samt centrum nära boende önskade vi göra centrum till alla
Uddevallabors gemensamma vardagsrum.
Vi är dä1jor principiellt positiva till en upprustning av Kungsgatan men vi anser att
denna upprustning måste ske på ett sådant sätt att manfångar upp Uddevallabornas
önskan om en grön och väl upplyst gågata. Ytterligare vill vi att den nya upprustningen
underlättarfor uteserveringar samt gatuhandel. Det är också viktigt att centrum
upplevs som tryggt samt att det är tillgängligt for alla oavsett eventuella
fimktionshinder m. m. Vi vill också se en upprustning av Kungsgatan som skapar "rum"
och mötesplatser längsmed hela gatan.
Centrum skall vara en trivsam, llygg och välkomnande miljö det är dä1jor viktigt att
sittplatser, papperskorgar, informationstavlor m. m. placeras på ett sådant säll att det
förstärker den vision som vi harför ett levande centrum.
Ledamöterna från (SD)-gruppen i kommunfullmäktige noterar till protokollet att de
stödjer protokollsanteckningen från (M)-gruppen, (KD)-gruppen, (L)-gruppen och (C)gruppen i kommunfullmäktige.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Protokoll
Kommunfullmäktige

2017-01-11

§11

Dnr KS 2016/00556

Avsägelse från Lars-Inge Larsson (S) för uppdraget som
ledamot i stiftelsen Barnens Dag
Sammanfattning

Lars-Inge Larsson (S) har avsagt sig uppdraget som ledamot i stiftelsen Barnens Dag.
Paula Berger (S) föreslår att Magnus Nygren (S) väljs tillledamot och Catharina
Hernod (S) väljs till ny ersättare.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar

att utse Magnus Nygren (S) tillledamot och Catharina Hernod (S) till ersättare i
stiftelsen Barnens Dag for tiden till och med 2018.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Protokoll
Kommuntullmäktige

2017-01-11

§ 12

Dnr KS 2016/00001

Anmälningsärenden till kommunfullmäktige
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar
att lägga följande anmälningsärenden till handlingarna

l) 2016/13
Månadens avslutade förslag från Vi Vill i Uddevalla! 2016
2) Protokoll vänortskommitten 2016-11-17
3) Protokoll hållbarhetsberedningen 2016-12-06
4) 2016/468
Medborgarförslag från Joshua Blessed, Henan Neziri, Johan Baumann, Youssef Gouda
och David Karlsson om övergångsställe vid Stenbackeskolan.
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att avslå förslaget.
5) 2016/456
Medborgarförslag från Annica ÅneJjord om förbättringar kring Bäveån.
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att med hänvisning till pågående förstudie för
Årummet, anse förslaget besvarat.
6) 2016/397
Medborgarförslag från J onas Molin om plast i miljön runt konstgräsplaner.
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att arbetet med mikroplaster från konstgräsplaner
ska inarbetas i miljöavdelningens omvärldsanalys för 2018 och med det anse förslaget
besvarat.
7) 2016/286
Medborgarförslag från Kent Cederholm om ombyggnad av gamla E6 genom
Ljungskile. Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att delge kommunstyrelsen förslaget.
8) 2016/283
Medborgarförslag från Folke Lundberg m. fl. om upprustning av lekplats på Västra
Kurveröd. Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att avslå förslaget samt att föra en dialog
med grannsamverkan Västra Kurveröd om eventuellt övertagande av drift och underhåll
av aktuell lekplats.
9) 2016/201
Medborgarförslag från Cm·oline Jensen om att bygga lekplats i Ljungskile.
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att avslå förslaget.
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Utdrags bestyrkande

Protokoll
Kommunfullmäktige

2017-01-11

forts. § 12
l O) 2016/78

Medborgarförslag från Karl Eriksson angående belysning på Bastionsgatan vid
Kampenhof. Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att synpunkterna arbetas in i pågående
utredning om ny gång- och cykelbana utmed Bastionsgatan och med det anse förslaget
besvarat.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Protokoll
Kommunfullmäktige

2017-01-11

§ 13

Dnr KS 2016/00598

Medborgarförslag från Niklas Oskarsson om förslag på
musikevenemang i Uddevalla
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar
att avvisa medborgarförslaget då det ej faller inom den kommunala kompetensen. Det
ligger inte inom kommunens ansvarsområde eller arbetsuppgifter att boka artister.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Protokoll
Kommunfullmäktige

2017-01-11

§14

Dnr KS 2016/00602

Medborgarförslag från Carl Bjernstrand om att sätta upp
whiteboardtavlor i studierummen på stadsbiblioteket
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att överlåta till kultur och fritidsnämnden att besluta i ärendet.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Protokoll
Kommunfullmäktige

2017-01-11

§ 15

Dnr KS 2016/00603

Medborgarförslag från Peter Kallio om gatljus i Lane-Ryr
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar
att överlåta till samhällsbyggnadsnämnden att besluta i ärendet.

Justerandes signatur
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Utdragsbestyrkande

Protokoll
Kommunfullmäktige

2017-01-11

§ 16

Dnr KS 2016/00609

Medborgarförslag från Maj-Britt Jonasson om att kulvertera
Bäveån
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att överlåta till samhällbyggnadsnämnden att besluta i ärendet.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Protokoll
Kommunfullmäktige

2017-01-11

§ 17

Dnr KS 2016/00610

Medborgarförslag från Markus Dauksz om att stänga av Norra
Hamngatan för permanent bil och busstrafik
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar

att överlåta till samhällsbyggnadsnämnden att besluta i ärendet.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Protokoll
Kommunfullmäktige

2017-01-11

§18

Dnr KS 2016/00611

Medborgarförslag från Markus Dauksz om att införa
styrdokument som beslutsunderlag för hållbar utveckling
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar
att överlåta till kommunstyrelsen att besluta i ärendet efter remiss till
samhällsbyggnadsnämnden.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Protokoll
Kommunfullmäktige

2017-01-11

§ 19

Dnr KS 2016/00619

Medborgarförslag från Kajsa Brattgård om kommunalt förbud
mot privatpersoners hantering av fyrverkerier
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar
att överlåta till kommunstyrelsen att besluta i ärendet.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Protokoll
Kommunfullmäklige

2017-01-11

§ 20

Dnr KS 2016/00620

Medborgarförslag från Anett Limseth Fägersten om reglering
av fyrverkeri- och smällaranvändning
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar
att överlåta till kommunstyrelsen att besluta i ärendet.

Utdragsbestyrkande

Protokoll
Kommunfullmäktige

2017-01-11

§ 21

Dnr KS 2016/00621

Medborgarförslag från Eva Fransson om förbud eller reglering
mot fyrverkerier ur miljöhänseende
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar
att överlåta till kommunstyrelsen att besluta i ärendet.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Protokoll
Kommunfullmäktige

2017-01-11

§ 22

Dnr KS 2017/00016

Interpellation från Magnus Jacobsson (KD) till barn och
utbildningsnämndens ordförande avseende registerkontroll
inom barn och utbildning
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar
att interpellationen får ställas och ska besvaras på kommunfullmäktiges nästa
sammanträde.

Utdragsbestyrkande

Protokoll
Kommunfullmäktige

2017-01-11

§ 23

Dnr KS 2017/00027

Interpellation från Carin Ramneskär (M) till kommunstyrelsens
ordförande angående en möjlig jävssituation i
kommunstyrelsen
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar
att interpellationen får ställas och ska besvaras på kommunfullmäktiges nästa
sammanträde.
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Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

