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Kommunfullmöklige
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Sommontröde
Plots och tid

Kommunfullmäktige
Bohusläns museum, kl.I7 :30-20:

ledomöter

Carin Ramneskåir (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), Ordftirande
Camilla Olsson (C)
Torsten Torstensson (C)
Stig Olsson (C)
Rolf Jonsson (L)
Claes Dahlgren (L)
Jonas Sandwall (KD)
Christina Nilsson (KD), 1:e vice ordftirande
David Sahlsten (KD)
Karin Johansson (KD)
Anna-Lena Heydar (S)

Ulses ott justero

Anna-Lena Heydar, Johanna Ramneskär
201

Jusleringens plols och tid

5

5 med ajournering I 9 : 1 0-

1

9

:40

Paragrafer $$ I 14-143

Underskrift sekrelerore
J

Underskrift ordföronde

U

nderskritl justeronde
Lena

Underskritl jusleronde

Ramneskiir
BEVIS

Sommontröde
Förvoros hos
Anslogei sötts upp
Ansloget los ner

och ANSLAG om jusleringens lillkönnogivonde

Kommunfullmäktige 20 1 9-05-08
Kommunledningskontoret
2019-05-r3
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Johansson
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Ingemar Samuelsson (S)
Paula Berger (S)
Stefan Skoglund (S) ej. $ 126 p.g.a. jäv
Annelie Högberg (S)
Kenneth Engelbrektsson (S)
Cecilia Sandberg (S)
Sonny Persson (S)
Louise Åsenfors (S), 2:e vice ordftirande
Per-Erik Holmberg (S)
Susanne Grönvall (S)
Tobias Andreasson (S)
Susanne Börjesson (S)
Carina Äström (S)
Tommy Strand (S)
Jaana Järvitalo (V), inkommer kl. 17:50
Kerstin Joelsson-Wallsby (V)
Jarmo Uusitalo (MP)
Lars Eide Andersson (MP)
Martin Pettersson (SD)
Rolf Carlson (SD)
Rose-Marie Antonsson (SD)
Thommy Carlin (SD)
Elena Tibblin (SD)
Stefan Eliasson (SD)
Marjut Laine (SD)
Krzy sztof Swiniarski ( SD)
John Alexandersson (SD)
Ann-Charlott Gustafsson (UP)
Christer Hasslebäck (UP)
Merja Henning (UP)
Bjarne Rehnberg (UP)
Caroline Henriksson (UP)
Kent Andreasson (UP)
Majvor Abdon (UP)
Lars Olsson (UP)
Tjönstgöronde ersöttqre

Fredrik Södersten (M) ftir Mikael Staxäng (M)
Monica Bang Lindberg (L) ftir Roger Johansson (L)
Katarina Torstensson (L) Maria Johansson (L)
Marie-Louise Ekberg (S) ftir Glenn Patriksson (S)
Lars-Olof Laxrot (V) ftir David Höglund Velasquez (V)
Ann-Marie Viblom (MP) ftir Karna Thomasdotter (MP)
Anya Wrigman (V) ftir Ilir Kastrati (V)
Manal Keryo (UP) ftir Merja Henning (UP)
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Ersötlore

Marie Pettersson (C) utgår kl. 19:10
Jerker Lundin (KD)
Anibal Rojas Jourquera (KD)
Robert Wendel (S)
Veronica Vendel (S)
Jan-Olof Andersson (S)
Margareta Wendel (S)
Catharina Hernod (S)
Ole Borch (MP)
Mattias Forseng (SD)
Andreas Svensson (SD)
Anders Andersson (SD)
Kenth Johansson (UP)
Joakim Persson (UP)

övrigo

Ulf Teghammar (C), kommunrevisor
Peter Larsson, kommundirektör

Helena Lennernäs, avdelningschel $ 114
Camilla Carlbom-Hildingsson, kommunjurist, $ 1 I 4
Lena Wängnerud, professor, Göteborgs universitet, $ 115
Sebastian Johansson, kommunsekreterare
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Dnr KS 298212

s r 14

lnformation om barnkonventionen
Sqmmqnfottning
Avdelningschef Helena Lennernäs och kommunjurist Camilla Carlbom-Hildingsson
informerar om barnrättskonventionen.
Bamrättskonventionen kommer att inftirlivas i svensk lagstiftning den 1 januari2020.
Uddevalla kommun har nu startat ett arbete med att se över hur lagstiftningen ska
implementeras i kommunen. För kommunens del innebär det en lag att rätta sig efter,
det blir inte längre bara en målsättning.
En vägledning ska tas fram av regeringen och en särskild utredare har tillsats ftir att se
över vilka ändringar som måste göras i annan lagstiftning.

Beslut

Kommunfullmäkti ge beslutar

att notera informationen till protokollet
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Dnr KS 298146

Uppmärksammande av 100-årsjubil6et av beslut om rösträtt för
kvinnor
Sommonfottning
På kommunfullmtiktiges inbjudan informerar professor Lena Wåingnerud från
Göteborgs Universitet om processen som ledde fram till riksdagens beslut om allmän
och lika rösträtt ftir kvinnor 1919 och 2021 sarrrt vilken påverkan på utformningen av
politiken som kvinnor har haft under 1900-talet.
Ar2019 innebär starten på ett jubileum som kommer vara fram

till202l.

Kommunfullmåiktige tackar ftir ftiredragningen.

Justerandes si
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Dnr KS 2018/00519

Motion från Ann-Charlott Gustafsson (UP) och Christer
Hasslebäck (UP) om rondell vid Grohed för att hantera
utfarterna från Ammenäs/Sund och Forshälla.
Sommqnfqttning
Uddevallapartiet uppmärksammar i en motion ett trafikproblem vid Grohed söder om
Uddevalla. För att ftirebygga olyckor föreslås att en rondell byggs vid Grohed fiir att
hantera utfartema från Ammenäs/Sund samt Forshälla. Rondellbygget bör samordnas
med arbetet med ett mötesspår på jiirnvägen vid Grohed.
Såväl järnvägen som väg 678 (Lerbo-Bratteröd)

m.fl. tillhör den statliga transportinfrastrukturen dåir kommunen saknar rådighet över åtgärder som vidtas på dessa
anläggningar. Trafikverket planerar for ett mötesspår på järnvägen i närheten av Grohed
vilket beräknas kunna tas i bruk i slutet av är 2020. Trafikverket planerar även ftir
mittseparering av väg 678 samt ett antal andra åtgåirder i samband med detta i syfte att
öka trafiksäkerheten på sträckan. Korsningarna mellan väg 678 och vägarna mot
Ammenäs respektive Forshälla kommer att hanteras av Trafikverket inom ramen ftir
detta projekt. Åtgarderna beräknas vara genomftirda under 2022. Samordning mellan
de pågående åtgardsplanema sker mellan berörda projekt inom Trafikverket.
Kommunledningskontoret anser att trafi ksäkerhetsåtgiirder på väg 67 8 med anslutande
statliga och enskilda vägar är angelägna. Ytterligare allvarliga olyckor måste ftirhindras.
Yäg678 utgör därtill en viktig länk i det regionala vägsystemet varftir en utveckling av
framkomligheten också är av stort regionalt intresse. Kommunen bör därftr fortsätta
kräva att en utbyggnad till 2+1 eller 2+2 väg kommer till stånd.

Beslutsunderlog
Kommunstyrel sens protokollsu tdr ag 20 I 9 -0 4 -24 $ I 00.
Motion från Uddevallapartiet 201 8-07-03.
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2019-03 -27 .
Beslul

Kommunfullmäktige beslutar

att med hänvisning
besvarad.

J usterandes

till kommunledningskontorets tjänsteskrivelse

anse motionen
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Dnr KS 2018/00021

Motion från Magnus Jacobsson (KD) och Christina Nilsson (KD)
om stoppa antibiotikan vid källan
Sommqnfotlning
Magnus Jacobsson (KD) m.fl. har inkommit med motion om att kommunstyrelsen
tillsammans med Västvatten AB skall ffi i uppdrag att utreda vilka möjligheter som
finns ft)r en bättre sanering av medicinska rester redan vid "källan", vilka anläggningar
som kan vara lämpliga for tekniska investeringar i syfte att minska utsläppet av
medicinska rester samt att göra en bedömning om dessa investeringar är
samhällsekonomiskt lönsamma.

Kommunfullmäktige har remitterat motionen till samhällsbyggnadsnämnden som i sitt
remissvar hänvisar till samhällsbyggnadsftirvaltningens tjänsteskrivelse. I skrivelsen
framgår att forvaltningen gjort en genomgång av kommunala anläggningar av den typ
som anges i motionen samt gjort en beskrivning av ftir- och nackdelar med olika
lösningar; tekniska insatser vid Skansverket, källsortering av urin och källsortering av
hela toalettfraktionen (urin och fekalier). Störst effekt bedöms uppnås vid källsortering
av hela toalettfraktionen, men då en sådan lösning kräver ombyggnation av befintlig
VA-struktur i vårdinrättningarna bedömer forvaltningen att samtliga lösningar bör
utredas vidare ft)r att uppnå störst miljöeffekt med samhällsekonomiskt rimliga insatser

Beslulsunderlog
Kommunstyrelsens protokollsut drag 2019 -04-24 $ 1 0 1
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2019-04-04.
Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2019-01 -24 g 29.
Samhällsbyggnadsforvaltningens tj änsteskrivelse 20 1 9-0 I - I 0.
Motion från Magnus Jacobsson (KD) m.fl. 2017-12-28.

Beslul
Kommunful lmdkti ge beslutar

att med ovan

anse motionen besvarad.
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Dnr KS 2018/00676

Motion från Magnus Jakobsson (KD), om att införa en ridpeng
samt ett rättvist anläggni ngsbidrag
Sommqnfqtlning
Magnus Jacobsson (KD) har inkommit med motion om att det ska inloras en "ridpeng"
och "rättvist anläggningsbidrag". Motionären menar att ridande ungdomar idag inte ges
samma ekonomiska möjligheter att rida på en privat ridskola som att rida på en
kommunal ridskola. Motionären anser även att kommunen idag gymar kommunala
ridskolor på ett otillbörligt sätt vilket i sin tur leder till att privata ridskolor missgynnas.
Det framhålls också att verksamheter gynnas av att ha kommunen som hyresvärd för
anläggning och missgynnas när aktör äger anläggningen själv eller hyr av en privat
ftiretagare.

Motionen har remissbehandlats av kultur- och fritidsnämnden. I nämndens remissvar
framgår att kultur- och fritidsnämnden arbetar med att utreda och ftireslå eventuella
ftirändringar i nuvarande former av stöd till föreningar. Syftet är att inventera hur stödet
i nuläget ftirdelas utifrån såväl subventioner som kontanta stöd. Målet är att bidrag på
ett effektivare sätt ska gynna de grupper samt verksamheter som är prioriterade enligt
kultur och fritidsnämndens intentioner. Vikt kommer även ligga på att skapa bättre
ftirutsättningar ftir att ftirdela bidrag jämställt, både när det gäller kön men även mellan
olika typer av aktivitet och verksamhet. Motionärens frågeställningar gällande bidrag
och hyressubventioner kommer att ingå i utredningen. Nämnden avser dock inte att
behandla frågan om bidrag till näringsidkare då detta strider mot gällande lagstiftning
Kommunledningskontoret bedömer, baserat bl.a. på kontakter med SKL, att ett
ridpengsystem kan vara lagligt att inftira. Det finns dock ett antal ftirutsättningar som
måste uppfyllas, fråimst vad gäller likabehandlingsprincipen och reglerna om
foretagsstöd. Innan kommunfullmäktige kan ta ställning till ett sådant forslag krävs en
grundlig utredning och konsekvensbedömning.
Jonas Sandwall (KD) yttrar sig i ärendet.

Beslutsunderlog
Kommunstyrelsens protokollsut drag, 20 19 -04-24 $ 1 02
Kommunledningskontorets tj änsteskrivelse 20 19 -04 -0 4.
Samhallsbyggnadsnämndens protokoll 2019 -01 -24 5 29.
Samhällsbyggnadsftlrvaltningens tjänsteskrivelse 20 I 9-01 - 1 0.
Motion från Magnus Jacobsson (KD) m.fl.2017-12-28.

Yrkonden
Jonas Sandwall (KD): Bifall till ftirslaget i handlingarna.
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Dnr KS 2019 /00187

Motion från Anna-Lena Heydar (S) att erbjuda grundskolans åk
8 och 9, samt gymnasieskolans åk I och 2 gratis kollektivtrafik
u nder vi nter-och som marloven
Sqmmonfottning
Anna-Lena Heydar (S) föreslår att 1,5 miljoner kronor av kommunstyrelsens budgetram
avsätts for att under vinter- och sommarlovet 2019 erduda elever i grundskolans åk 8
och 9, samt gymnasieskolans åk I och 2 Västtrafiks Regionen runt kort.
Bakgrunden till forslaget om kostnadsfria resor ftir skolungdomar är att kommunen
under läsåret 201712018 erbjöd elever, folkbokftirda i Uddevalla kommun, i årskurs 8-9
resp. l-2 i gymnasiet ett s.k. fritidskort (med Regionen-Runt giltighet) vilket berättigade
till fria resor under jul- och sommarlov. Samma läsår, i april 2018, efter kommunens
införande av fritidskort beslutade regeringen om stöd till landets kollektivtrafikmyndigheter för att främja fri kollektivtrahk ft)r ungdomar under sommarlovet. Västra
Götalandsregionen erbjöd diirftir ett sommarlovskort som riktar sig till alla ungdomar i
länets kommuner (utan folkbokftiringskrav) som respektive vårtermin lämnar antingen
årskurserna 6-9 i grundskolan eller år I och2 i gymnasieskolan. Regeringens satsning
skulle gälla under tre å,r, 2018-2020.

Det kommunala erbjudandet administrerades av kontaktcenter (åk 8-9,l-2) medan det
statliga erbjudandet ftir de tillkommande årskursena 6-7 administrerades av barn och
utbildning. Villkoren och de administrativa rutinerna ftjr korten var olika varft)r
kommunen i oktober 2018 tog ett beslut att inte budgetera medel för fritids/sommarlovskort i den kommunala budgeten for 2019 och framåt, då de statligt
erbjudna sommarlovskorten skulle tillgodose detta behov. I den av riksdagen fastställda
budgeten for 2019 fanns dock inte sommarlovskorten med varftir det inlor sommaren
2019 inle finns något erbjudande om sommarlovskort varken från staten eller från
kommunen. Kommunen har inte kunnat planera/förutse denna situation och saknar
därför budget ftir fritids-/sommarlovskort detta läsar.
Tiden för beställning av fritidskort till sommaren20lg löper ut den 15:e maj 2019. En
organisation för att administrera korten måste utses och regler för vem som iir berättigad
till kort och eventuella ansökningsrutiner mm. fastställas. Kommunledningskontoret
bedömer därftir att den praktiska möjligheten ftir ett inflorande av fritids/sommarlovskort 2019 inte längre är möjlig. Tiden är ftir kort och ekonomiska resurser
saknas. Kontoret rekommenderar därftir att ett ev. återinftirande av fritidskort ftir
skolungdomar i utvalda årskurser genomftirs fr.o.m. läsåret 201912020.
Anna-Lena Heydar (S), Kerstin Joelsson-Wallsby (V), Martin Pettersson (SD), Christer
Hasslebäck (UP), Stefan Skoglund (S) yttrar sig i ärendet.
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Beslutsunderlog
Kommunstyrelsens protokollsut drag, 2019-04-24 $ 1 03
Kommunledningskontorets tj änsteskrivelse 20 | 9 -0 4-04.
Motion från Anna-Lena Heydar (S) 2019-03-12.

Yrkqnden
Anna-Lena Heydar (S), Kerstin Joelsson-Wallsby (V), Martin Pettersson (SD) och
Stefan Skoglund (S): Bifall till motionen.
Christer Hasslebäck (UP): Bifall

till

kommunstyrelsens fiirslag i handlingarna.

Propositionsordning
Ordftirande ställer proposition på kommunstyrelsens ftirslag i handlingarna mot AnnaLena Heydar (S) m.fl. yrkande och finner att kommunfullmåiktige bifaller
kommunstyrelsens ftirslag.
Omröstning begärs och verkställs. Följande propositionsordning godkåinns.
Ja- röst ftir kommunstyrelsens ftirslag
Nej-röst ftir Anna-Lena Heydars (S) yrkande.

Omröslningsresultot
Med32ja-röster mot 29-nej-röster finner ordftirande att kommunfullmäktige bifaller
kommunstyrelsens förslag i handlingarna. Rösterna är avlagda enligt tabell nedan.
Ja
Carin Ramneskär (M)
Fredrik Södersten (M)
Roger Ekeroos (M)
Insela Ruthner (M)
Johanna Ramneskär (M)
Niklas Moe (M)
Gösta Dahlbere (M)
Jens Borsland (M)
Camilla Josefsson (M)
Elvins Andersson (C)
Camilla Olsson (C)
Torsten Torstensson (M)
Stie Olsson (C)
Rolf Jonsson (L)
Monica bane Lindbere (L)
Katarina Torstensson (L)
Claes Dahleren (L)
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Nei
Anna-Lena Heydar (S)
Ingemar Samuelsson (S)
Paula Berger (S)
Stefan Skoglund (S)
Annelie Högberg (S)
Kenneth Engelbrektsson (S)
Cecilia Sandberg (S)
Sonny Persson (S)
Louise Äsenfors (S)
Per-Erik Holmbere (S)
Susanne Grönvall (S)
Tobias Andreasson (S)
Susanne Böriesson (S)
Marie-Louise Ekbere (S)
Carina Åström (S)
Tommy Strand (S)
Lars-Olof Laxrot (V)
Utdragsbestyrkande
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Forts. Ja-röster
Jonas Sandwall (KD)
Christina Nilsson (KD)
David Sahlsten (KD)
Karin Johansson (KD)
Jarmo Uusitalo (MP)
Ann-Marie Viblom (MP)
Lars Eide Andersson (MP)
Ann-Charlott Gustafsson (UP)
Christer Hasslebäck (UP)
Manal Keryo (UP)
Bjarne Rehnberg (UP)
Caroline Henriksson (UP)
Kent Andreasson (UP)
Maivor Abdon (UP)
Lars Olsson (UP)

Prolokoll
Kommunfullmöktige
2019-0s-08

Forts. Nei-röster
JaanaJärvitalo (V)
Kerstin Joelsson-Wallsbv (V)
Anya Wrieman (V)
Martin Pettersson (SD)
Rolf Carlson (SD)
Rose-Marie Antonsson (SD)
Thommy Carlin (SD)
Elena Tibblin (SD)
Stefan Eliasson (SD)
Mariut Laine (SD)
Krzy sztof Swiniarski ( S D)
John Alexandersson (SD)

Beslul

Kommunfullmäktige beslutar

att avslå motionen från Anna-Lena Heydar (S) om att erbjuda grundskolans åk 8 och 9,
samt gymnasieskolans åk 1 och 2 gratis kollektivtrafik under vinter-och sommarloven
2019.
Reservqtion
Ledamöterna från Socialdemokratema, Våinsterpartiet och Sverigedemokraterna
reserverar sig mot beslutet till ftirmån för egna yrkanden.
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Dnr KS 2018/00855

Uppdrag till Kultur och fritidsnämnden att utreda framtida
hantering av Försvarsmuseet och Sjömanshusmuseet
Sqmmonfottning
Bohusläns ftirsvarsmuseum ansökte i juni 2018 om ekonomiskt stöd ftir att kunna
bedriva sin verksamhet vidare då stiftelsens ekonomiska situation riskerade att
verksamheten skulle tvingas avvecklas.

Kultur- och fritidsniimnden ft)reslog i november 2018 dels att kommunstyrelsen skulle
bevilja ett tillftilligt stöd till ftirvarsmuseet och dels att kommunfullmäktige skulle ge
nämnden i uppdrag att utreda framtida hantering av Försvarsmuseet och
Sjömanshusmuseet. Efter kontakter med ftirvarsmuseet ombads kommunen awakta
med stödfrågan då det pågick samtal med andra samarbetsparter som senare visade sig
kunna lösa driftkostnaderna den nåirmaste tiden. Stiftelsen har dock sagt sig vara
intresserad av fortsatt samtal med kommunen ftir finansiering på låingre sikt.

I Uddevalla finns tre stiftelsedrivna museer, varav ett är Bohusläns museum som
kommunen beviljar ett årligt bidrag till, grundat på årliga avtal mellan museet och
kommunen. Bohusläns museum är inte inkluderat i ftirslaget. Museerna, i egenskap av
stiftelser, ligger utanftjr reglerna fiir ftireningsbidrag som kultur och fritidsförvaltningen
hanterar.

De andra två lokala museema är Försvarsmuseet och Sjömanshusmuseet. Kultur och
fritidsfiirvaltningen ser ett behov av att utreda hur kommunen långsiktigt ska ftirhålla
sig till det historiska värdet och attraktionskraften dessa verksamheter har samt
eventuellt ekonomiskt stöd.

Kultur och fritidsftirvaltningen anser att man inte bör besluta om bidrag till endast ett av
de lokala museerna. Frågan bör istället utredas mer övergripande. Värdet av
verksamheterna är av principiell karaktär och utredningen bör inkludera frågan om
mervåirden i form av ett ökat samarbete mellan museerna och kommunen. Frågan bör
även angå fler förvaltningar, varftir dessa kan involveras. Förvaltningen ftireslog
ursprungligen att utredningen skulle vara fiirdigställd i juni, men då saken av ovan
nämnda skäl dragit ut på tiden bör målet snarare vara att ftirdigställandet ska ske någon
gång under hösten 2019.

Monica Bang Lindberg (L) yttrar sig i iirendet.
Beslutsunderlog
Kommunstyrelsens protoko ll sut dr ag 20 I 9 -0 4 -24 $ I 04
Kommunledningskontorets tj änsteskrivelse 20 19 -0 4 -04.
Kultur- och fritidsnämndens protokoll 2018-1 1-06 $ 159.
Kultur och fritidsftirvaltningens tj änsteskrivelse 20 I 8- 1 1 -06.
Ansökan från Bohuslåins ftirsvarsmuseum om ekonomiskt stcld.
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Yrkonden
Monica Bang Lindberg (L): Bifall till kommunstyrelsens ftirslag i handlingarna.
Beslul
Kommunfullmäktige beslutar

att uppdra åt kultur- och fritidsnämnden att utreda framtida hantering av
Försvarsmuseet och Sjömanshusmuseet. Utredning, med förslag, ska återrapporteras
kommunfullmäktige hösten 2019.
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Dnr KS 2019 /00311

Förslag till nytt vägnamn, Sjöskogenvägen
Sommonfotlning
Sjöskogens Villaftirening har på ett årsmöte beslutat att vägen i deras område borde få
namnet Sjöskogenvägen, vilket samtidigt innebär att villafastighetemas adresser iindras
från byadresser till vägadresser. Som exempel kan nämnas att en fastighet i området
som i dag har adressen Västerby Sjöskogen (nr) xxx skulle få adressen Sjöskogenvägen
(nr) y. En orsak till att fiirändringen önskas är att områdets adresser ofta ftirväxlas med
andra fastigheter i Västerby. I närområdet finns redan flera områden med vägadresser.
Områdets namn Sjöskogen är etablerat fiir många år sedan.
Namnberedningen anser att idön med vägnamn och vägadresser är bra och ser inte något
stort problem med att stavningen "Sjöskogenvägen" awiker från standardsvenskans
stavning "Sjöskogsvägen".
Samhällsbyggnadsnämnden har beslutat i enlighet med namnberedningens förslag

Beslulsunderlog
Kommunstyrel sens protoko llsut dr ag 20 | 9 -0 4 -24 $ 1 0 5
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 20 I 9-04-08.
Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2019 -03 -20 $ I 3 8.
Samhällsbyggnadsfiirvaltningens tjänsteskrivelse 20 1 9-03-04.
Önskemål från Sjöskogens Villaftirenings styrelse 2018-10 -25
Karta.

Beslut
Kommunful lmäkti ge beslutar

att fastställa vägnamnet Sjöskogenvägen.
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Förslag till nytt namn för plats, Norra Drottninggatan vid
kvarteret Sundberg till Anton Niklas Sundbergs plats
Sommonfotlning
Mellan kvarteret Sundberg och Norra Drottninggatan kommer det att under är 2019
iordningställas en plats, samtidigt som Norra Drottninggatan ställs i ordning.
Kommunens namnberedning anser att platsen ska ha ett särskilt namn, och således inte
baravara en del av Norra Drottninggatan. En av Sveriges ftirsta fotografer, Maria
Lundbäck, hade sin ateljd i närheten. Hon har bland annat tagit ett stort antal fotografier
som numera finns i Bohuslåins museums arkiv. Även om platsen ftr karaktären av en
"minipark" ftireslås att namnet innehåller ordet plats. Namnberedningen ftireslår att
platsen ska ges namnet "Maria Lundbäcks plats".
Samhällsbyggnadsniimnden har beslutat loreslå att platsnamnet ska vara Anton Niklas
Sundbergs plats.
Susanne Grönvall (S), Caroline Henriksson (UP), Jonas Sandwall (KD), Anna-Lena
Heydar (S) och Martin Pettersson (SD), Anya Wrigman (V), Camilla Olsson (C) och
JaanaJärvitalo (V) yttrar sig i ärendet.

Under ärendets handläggning ajournerar sig kommunfullmäktige kl. 19:10-19:40.

Beslulsunderlog
Kommunstyrelsens protokollsut dr ag 20 | 9 -0 4 -24 $ 1 06
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 20 I 9-04-08.
Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2019 -03 -20 $ 1 3 7.
Samhällsbyggnadsftirvaltningens tjänsteskrivelse 20 I 9-03-04.
Karta.

Yrkonden
Susanne Grönvall (S), Anna-Lena Heydar (S), Anya Wrigman (V), Jaana Järvitalo (V):
Bifall till namnberedningens ftirslag, att platsen ska heta Maria Lundbäcks plats.
Jonas Sandwall (KD), Camilla Olsson (C) och Martin Pettersson (SD): Bifall
kommunstyrelsens ftirslag i handlingarna.

till

Propositionsordning
Ordforande ställer proposition på kommunstyrelsens ftirslag i handlingarna mot
Susanne Grönvalls (S) m.fl. yrkande och hnner att kommunfullmäktige bifaller
kommunstyrelsens forslag i handlingarna.
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Beslul
Kommunfu llmåikti ge beslutar

att fastställa platsnamnet Anton Niklas Sundbergs plats ftir ytan mellan kvarteret
Sundberg och Norra Drottninggatan.
Reservqlion
Ledamöterna fran Socialdemokraterna och Vänsterpartiet reserverar sig mot beslutet
ftirman ftir egnå yrkanden.
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Dnr KS 201?/00314

Förslag till nytt kvartersnamn på fastigheten Stadskärnan 1:31,
Strömstadsvägen mellan kvarteret Silverlod och Bratt, nytt
namn Macken
Sommqnfottning
I det pågående detaljplanearbetet ftir bostäder på Stadskärnan l:31 m fl är avsikten att
det ska bildas ett nytt kvarter, och där har aldrig funnits något kvartersnamn. Området
ligger på Strömstadsvägens södra sida, mellan kvarteren Silverlod och Bratt. Den ftirsta
bebyggelsen var en bilbränslestation, som troligen uppftirdes på 1950-talet. Byggnadens
senaste användning var ett glasmästeri, men under hösten 2018 revs den. Eftersom det
lätt uppstår arbetsnamn, som sedan är svåra att ändra, är det önskviirt att redan i detta
tidiga skede av detaljplanearbetet fastställa det blivande kvartersnamnet. Om
detaljplanen av någon i dag okänd anledning inte skulle fälagakraft bör givetvis inte
kvartersnamnet träda i kraft.

Namnberedningen har undersökt om det finns några gamla lokala namn på denna plats
som skulle kunna ligga till grund ftir ett nytt kvartersnamn, men inte funnit något
"ledigt" sådant namn. De enda lokala namn som beredningen har funnit är redan i
användning, nämligen i form av "Brattska ängen" och kvarteret "Bratt".
Namnberedningen har fått ftirslaget att kvarteret ska heta Macken, eftersom
bilbränslestationer/bensinstationer ofta kallas så i folkmun. Beredningen tycker att
ft)rslaget ärbra och ftireslår diirftir det namnet.
Samhällsbyggnadsnämnden har beslutat i enlighet med namnberedningens förslag.

Beslulsunderlog
Kommunstyrelsens protokollsut drag 2019 -04 -24 $ I 07
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 20 1 9-04-08.
Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2019 -03 -20 $ 1 3 6.
Samhällsbyggnadsftirvaltningens tjänsteskrivelse 20 1 9-03-04.
Karta.

Beslul
Kommunfullmäkti ge beslutar

att fastställa kvartersnamnet "Macken" ftir det nya kvarteret mellan kv. Silverlod och
kv. Bratt, under ftirutsättning att pågående detaljplan vinner laga kraft.
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Dnr KS 2018/00688

Annonsering av kommunfullmäktiges sammanträde är 2019
Sommqnfqttning
Enligt den nya kommunallagen som trädde i kraft den 1 januari 2018 behöver inte
längre annonsering av kommunfullmäktiges sammanträden ske i ortstidningar.
Ändringen är en ftiljd av attkravet på en digital anslagstavla har inftirts diir
tillkåinnagivandet av kommunfullmäktiges sammanträden måste ske senast en vecka
fore sammanträdesdatumet.
Kommunfullmåiktige har ändå genom beslut daterat 2018-11-14 $ 276bestämtatt
annonsering ftir 2019 ska ske i tidningen Uddevalla TDagar. Kommunledningskontoret
har dock nåtts av nyheten av att tidningen Uddevalla TDagar ska lägga ner och ett nytt
beslut behöver därmed fattas.
Kommunledningskontoret ftireslår kommunfullmäktige att annonsering under fortsatta
delen av 2019 ska ske i tidningen Bohusläningen och tidningen Västsverige.
Ingemar Samuelsson (S) och Martin Pettersson (SD), Elving Andersson (C) yttrar sig i
åirendet.

Beslutsunderlog
Kommunstyrelsens protokollsut drag 2019 -04 -24 $ 1 08
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2019-03 -I2

Yrkqnden
Ingemar Samuelsson (S) och Martin Pettersson (SD): avslag
ftirslag.

till

kommunstyrelsens

Elving Andersson (C): Bifall till kommunstyrelsens ftrslag.

Proposilionsordning
Ordftirande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag i handlingama mot
Ingemar Samuelssons (S) m.fl. avslagsyrkande och finner att kommunfullmiiktige
bifal ler kommunstyrel sens ftirslag i handl ingarna.
Beslul

Kommunfullmäktige beslutar

att under fortsatta delen av 2019 annonsera kommunfullmäktiges sammanträden
tidningama Bohusläningen och Västsverige
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Dnr KS 2018/00922

Granskning av Uddevalla kommuns överförmyndare
Sommonfqtlning
KPMG AB har på uppdrag av kommunens revisorer genomftirt en granskning av
Uddevalla kommuns överftirmyndare.
Den sammanfattande bedömningen är att överfiirmyndaren i Uddevalla kommun
säkerställer att förmyndare, förvaltare och gode män bedriver en iindamålsenlig
ftirvaltning och har en tillfredsställande intern kontroll.
Mot bakgrund av granskningen rekommenderas att överftirmyndaren vidtar foljande
åtgärder:
. Reglementet kompletteras med paragrafer som berör hantering av
personuppgifter samt arkivhantering.
. Säkerställa att arkivbeskrivning upprättas ftir verksamheten. Uppgifter om
arkivansvarig och arkivredogörare ska också framgå.
r Fastställa en rutin som garanterar att samtliga former av ställftireträdarskap
inkluderas i urvalet av de akter som ska djupgranskas.

KPMG önskar att få överförmyndarens kommentarer till rapporten samt uppgift om
vilka åtgärder som planeras utifran de synpunkter som liimnas i rapporten.
Överftirmyndaren har beslutat att översända ett svar till revisorerna i vilket bl.a. framgår
att revidering av reglemente pågar, att arkivbeskrivning upprättats och en beskrivning
av rutiner ftir granskning av huvudmannaskap, Det framgår också att omarbetning av
delegationsordningen har gjorts samt rutiner och årsplanering ftir ställftireträdare pågår.

Beslulsunderlog
Kommunstyrel sens protokoll sut dr ag 20 I 9 -0 4 -24 $ 1 0 9
Kommunl edningskontorets tj åinsteskrivel se 20 | 9 -0 4 -09 .
Överftirmyndarens beslut 2019 -04-09.
Överftirmyndarens kommentarer och redovisning av åtgärder.
Arkivbeskrivning ftir Överformyndaren.
Rapport, granskning av Uddevalla kommuns överfiirmyndare, KPMG.
Beslul

Kommunfullmäkti ge beslutar

att godkänna överftirmyndarens svar på revisionsrapporten.

'ry"wJ_

Utdragsbestyrkande

gV4r

w'a
iru
% lu M\)J

QO

S

126

Prolokoll
Kommunfullmöktige
2019-0s-08

Dnr KS 2019 /00260

Arsredovisning 2018 från Samordningsförbundet Väst
Sommonfollning
Samordningsftirbundet Väst har inkommit med åLrsredovisning med tillhörande
revisionsberättelse.

Årets resultat är -462 870 kr. Revisorerna skriver bl.a. attftirbundet, på grund av främst
svårigheter att rekrytera personal samt att insatser avslutades i ftirtid, awiker
budgeterade kostnader med 1 253 tkr från faktiska kostnader under verksamhetsaret.
Utöver dessa 1253 tkr har man även erhållit större ersättningar flor ESF-projekt vilka
avviker fran budgeterade ersättningar med 871 tkr. Tillsammans med tidigare års
överskott uppgår det egna kapitalet därmed till3 317 tkr vilket överstiger det
rekommenderade egna kapitalet enligt Nationella Rådet väsentligt. Enligt förbundets
budget ftlr de kommande tre åren kommer man dock anvåinda tidigare inte utnyttjade
men erhållna bidrag och nå de nationella rekommendationerna.
Revisorerna bedömer att riikenskaperna i allt väsentligt åir rättvisande och att
årsredovisningen har upprättats enlighet med tillämpliga delar av lagen om kommunal
redovisning och god redovisningssed. Revisorerna tillstyrker att styrelsen och dess
ledamöter beviljas ansvarsfrihet.

Beslutsunderlog
Kommunstyrelsens protokollsut drag 2019 -04 -24 $ 1 I 0
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2019-04-10.
Årsredovisning 2018 ftir Samordningsförbundet Väst (med ftirvaltningsberättelse).
Bilaga 1, årsredovisning, måluppfyllelse.
Bilaga 2, årsredovisning, statistik.
Revisionsberättelse 2018.
PM granskning av arsredovisning och intern kontroll.
S ammanträdesprotoko ll nr 2, 20 | 9 -03 - I 5 S amordningsftirbundet Väst.

Beslul
Kommunfullmäktige beslutar

att med hänvisning till revisoremas bedömning bevilja ftirbundsstyrelsens ledamöter
ansvarsfrihet ftir verksamhetsåret 2018,

att godkänna årsredovisning 2018 ftir Samordningsftirbundet Väst.
Jöv
Stefan Skoglund (S) anmäler jäv och deltar inte i handläggning och beslut i ärendet.
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Dnr KS 2019 /OO27O

Riktlinjer för heltid som norm, heltidsresan
Sqmmonfollning
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och Svenska Kommunalarbetareftirbundet
(Kommunal) har i centralt kollektivavtal (HÖK 16) kommit överens om att det ska ske
ett lokalt arbete i samtliga kommuner med avsikt att öka heltid och att heltid skall vara
nonn. Heltid som norln i Uddevalla kommun

Uddevalla kommun behöver fatta ett beslut om hur heltid som nonn skall tillämpas. Ett
principiellt beslut om tillåimpning är viktigt for att heltidsresan lokalt skall ha entydlig
och enhetlig tillämpning att arbeta efter i hela kommunens verksamhet.

Tillämpning av heltid som nonn i Uddevalla kommun:

l.

Alla medarbetare som anställs från och med 2020-01-01anställs på heltid.
Lagstadgade ledigheter tillämpas for anställningar från och med detta datum

2.

Alla som i dagsläget arbetar deltid erbjudas heltid. Frågan om heltid ställs en
gång per år vid medarbetarsamtalet med start vid2020 års medarbetarsamtal.
Frågan om heltid besvaras med jakande svar eller nekande svar. Vid jakande
svar kommer arbetsgivare och medarbetare överens om datum ftir övergång till
heltid. vid nekande svar kvarstår behntlig tjänstgöringsgrad. övriga upp- och
nedgångar i tjänst medges inte.

3.

Alla som har heltidsanställning men arbetar deltid tillfrågas om heltid en gång
per år vid medarbetarsamtalet med start vid 2020 ärs medarbetarsamtal. Vid
jakande svar kommer arbetsgivare och medarbetare överens om datum ftir
återgång till heltid. Vid nekande svar kvarstår befintlig tjänstgöringsgrad. Övriga
upp- och nedgångar i tjänst medges inte.

4.

Medarbetare som väljer att arbeta deltid arbetar efter samma regelverk som
medarbetare som arbetar heltid i frågor som exempelvis antal arbetspass,
arbetspassens längd, rastens längt och rörlighet mellan enheter.

Förslaget innebär således inte ett tvång till att arbeta heltid for de som är anställs i
Uddevalla kommun fram till 2019-12-31. Därefter kommer enbart heltidsanställningar
att tillämpas.
Ingemar Samuelsson (S), Annelie Högberg (S), Lars-Olof Laxrot (V), Christer
Hasslebäck (uP), Stefan Skoglund (S), Martin Pettersson (SD), Kerstin JoelssonWallsby (V) yttrar sig i ärendet.

J

Utdragsbestyrkande

Proiokoll

09

%

Kommunfullmöktige

ffi:

20 I 9-05-08

Forls. S 127

Beslulsunderlog
Kommunstyrelsens protokollsut drag 2019 -04 -24 $ 1 1 2
Personalutskottets protokollsut drag, 2019 -04 -09
Kommunledningskontorets tj änsteskrivel se 20 I 9 -03 -28

Yrkonden
Ingemar Samuelsson (S), Annelie Högberg (S), Lars-Olof Laxrot (V), Stefan Skoglund
(S), Martin Pettersson (SD), Kerstin Joelsson-Wallsby (V): Bifall till
kommunledningskontorets ursprungliga ftirslag samt den andrabeslutssatsen i
kommunstyrelsens fiirslag i handlingarna.

Proposilionsordning
Ordforande ställer proposition på ftirsta beslutssatsen i kommunstyrelsens förslag i
handlingama mot Ingemar Samuelssons (S) ändringsyrkande och finner att
kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens ft)rslag i handlingama.
Omröstning begärs och verkställs. Följande propositionsordning godkänns
Ja-röst för kommunstyrelsens förslag.
Nej-röst ftir Ingemar Samuelssons (S) ändringsyrkande.

Med32 Ja-röster och29 Nej-röster finner ordftirande att kommunfullmäktige bifaller
den ftirsta beslutssatsen i kommunstyrelsens ftirslag i handlingarna. Ordforande ställer
därefter proposition på den andra beslutssatsen i förslaget i handlingarna och finner att
kommunfullmäktige bifaller den
Omröstningsresultot
När samtliga ledamöter av avlagt sina röster konstateras ftiljande resultat: 32 ja-röster
mot 29 -nej-röster enligt nedan tabell.
Ja
Carin Ramneskär (M)
Fredrik Södersten (M)
Roger Ekeroos (M)
Ingela Ruthner (M)
Johanna Ramneskär (M)
Niklas Moe (M)
Gösta Dahlbere (M)
Jens Borgland (M)
Camilla Josefsson (M)
Elvine Andersson (C)
Camilla Olsson (C)
Torsten Torstensson (M)

a4

J usterandes

Nei
Anna-Lena Heydar (S)
Ingemar Samuelsson (S)
Paula Bereer (S)
Stefan Skoelund (S)
Annelie Höebere (S)
Kenneth Engelbrektsson (S)
Cecilia Sandberg (S)
Sonny Persson (S)
Louise Äsenfors (S)
Per-Erik Holmberg (S)
Susanne Grönvall (S)
Tobias Andreasson (S)
Utdragsbestyrkande

Prolokoll
Kommunlullmöktige

{ffi:
Forts. Ja-röster
Stie Olsson (C)
Rolf Jonsson (L)
Monica bans Lindbere (L)
Katarina Torstensson (L)
Claes Dahleren (L)
Jonas Sandwall (KD)
Christina Nilsson (KD)
David Sahlsten (KD)
Karin Johansson (KD)
Jarmo Uusitalo (MP)
Ann-Marie Viblom (MP)
Lars Eide Andersson (MP)
Ann-Charlott Gustafsson (UP)
Christer Hasslebäck (UP)
Manal Keryo (UP)
Biarne Rehnbere (UP)
Caroline Henriksson (UP)
Kent Andreasson (UP)
Maivor Abdon (UP)
Lars Olsson (UP)

2019-05-08

Forts. Nei-röster
Susanne Böriesson (S)
Marie-Louise Ekbere (S)
Carina Äström (S)
Tommy Strand (S)

Lars-Olof Laxrot (V)
Jaana Järvitalo (V)
Kerstin Joelsson-Wallsbv (V)
Anya Wrieman (V)
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)
John Alexandersson (SD)

Beslut

Kommunfullmäkti ge be slutar

att fastställa riktlinjer for tillämpning heltid som noffn i Uddevalla kommun inom
Kommunals avtalsområde på socialtjänsten enligt ftirslag ovan, samt
att socialtjänsten återkommer med en utvärdering.
Reservolion
Ledamöterna från Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna
till ftjrmån för egna yrkanden.

reserverar sig mot beslutet
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Dnr KS 2019 /00239

Miljöredovisning 2018
Sommonfotlning
Kommunfullmiiktige beslutade 2017-09-13 att kommunen skulle gå över till den
internationella standarden ftir miljöledningssystem ISO 14001 från att tidigare varit
EMAS-registrerad. Kommunen är sedan april2}l8 certifierad enligt senaste versionen
av ISO 14001. Enligt beslut ska avrapportering från ledningens genomgång
(kommunstyrelsens presidium samt kommundirektören) ftr miljöledningssystemet ske
till kommunstyrelsen. Den I april2019 genomft)rde kommunstyrelsens presidium
ledningens genomgång och uppftljning av miljöarbetet 2018. Genomgången syftar till
att utvärdera om miljöledningssystemet är ändamålsenligt och att miljöprestandaden har
förbättrats. Resultatet från intern miljörevision fijr 2018 visar att det råden en hög
miljömedvetenhet i kommunens verksamhet, men att det finns svårigheter att nå ut i en
stor organisation. Några ftirslag på ftirbättringar framkom.

Miljöredovisning ftir verksamhetsåret 2018 visar på både positiv och negativ trend inom
några viktiga miljöområden som till största delen rör kommunens interna miljöarbete.
Förslag på kortsiktiga åtgärder har tagits fram.
Jarmo Uusitalo (MP), Ann-Marie Viblom (MP) och Anneli Högberg (S) yttrar sig i
ärendet.

Beslulsunderlog
Kommunstyrelsens protokollsutdrag 2019-04-24 $ 1 I I
Kommunledningskontorets tj änsteskrivelse 2019 -0 4-02
Miljöredovisning 2018
Intern miljörevision 201 8
Ledningens genomgån g 20 19 -0 4-01

Yrkqnden
Jarmo Uusitalo (MP): Bifall till kommunstyrelsens ftirslag i handlingarna.
Beslul
Kommunstyrelsen föresl år kommunfullmäkti ge

be

sluta

att godkänna Milj öredovisningen ftir verksamhetsåret 20 1 8
att uppdra till kommundirektören åtgärda brister som framkommit vid intern
miljörevision 20 1 8 samt vid ledningens genom gäng 2019 -04-04
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Revisionsrapport grundläggande granskning

201 8

Sommqnfotlning
Kommunens revisorer har låtit genomftira en grundläggande granskning av kommunens
verksamhet 2018. Granskningsrapporten har legat till grund ftir den prövning av
ansvarsfrihet som kommunfullmäktige genomft)rde vid dess sammanträde i april.
Granskningsrapporten innehåller vissa rekommendationer ställda till valniimnden och
socialnämnden.
Granskningsrapporten anmäls hos kommunfullmåikti ge ftir kännedom.

Beslulsunderlog
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse,

20 I 9-08- 1 8
Revisionsrapport gällande grundläggande granskning 2018, inkommen 2019-04-05
Följebrev

Beslut

Kommunfullmiikti ge beslutar

att notera informationen till protokollet

Utdragsbestyrkande

Protokoll
Kommunfullmöktige

{ffi:
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Dnr KS 2019 /O03O9

Revisionsrapport om uppföljning av 2016 års fördjupade
granskningar
Sqmmonfotlning
Kommunens revisorer har låtit genomft)ra en granskning med syfte att bedöma vilka
åtgärder som kommunstyrelsen, socialnämnden och barn-och utbildningsnämnden har
genomftirt utifrån de rekommendationer som lämnades år 2016. Den samlade
bedömningen är att åtgärder har vidtagits med anledning av de rekommendationer som
kommunrevisionen då gav.
Vissa rekommendationer ställda till kommunstyrelsen bedöms dock att delvis eller helt
kvarstå och dessa rekommendationer är ånyo ställda till kommunstyrelsen ftir
inhämtande av svar.
Granskningsrapporten anmäls hos kommunfullmiikti ge ftir kåinnedom.

Beslutsunderlog
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2019-04-18
Revisionsrapport gällande uppfiiljande granskning, inkommen 20 1 9-03 -05
Följebrev
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar

att notera informationen till protokollet
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Justerande

Utdragsbestyrkande

Protokoll

as

%

Kommunfullmöktige
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Dnr KS 2019 /00219

Fyllnadsval till gode män fastighetsbildningsmyndighet efter
Johan Augustsson (M)
Sommonfotlning
Roger Ekeroos (M) informerar under sammanträdet att moderatema återkommer vid
nästa kommunfullmäkti

4K

Justerandes sisnatur

ge

sammanträde med ftirsl ag p å eft erträdare.

Utdragsbestyrkande
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Protokoll
Kommunfullmöktige
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Dnr KS 201 9/00368

Avsägelse från Stig Marklund (MP) från uppdraget som ledamot
i stiftelsen Barnhemmets Vänner
Sommonfotlning
Stig Marklund (MP) har avsagt sig uppdraget som ledamot i stiftelsen Bamhemmets
vänner gneom en skrivelse daterad 2019-04-25.
Jarmo Uusitalo (MP) informsrar om att miljöpartiet återkommer vid nästa
kommunfullmäkti gesammanträde med ftirslag på eft erträdare.

Beslutsunderlog
Avsägelse, daterad 2019 -04-25

Beslul
Kommunfullmäktige beslutar

att bevilja avsägelsen.

Justerandes

ä/-

Utdragsbestyrkande

Protokoll
Kommunfullmöktige

{ffi:
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Dnr KS 201 9/00001

Anmälni ngsärenden till komm u nfu I Imäktige 201 9
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar
att lägga ftilj ande anmälningsiirenden till handlingarna.
Kommunfullmäkti ge beslutar
att lägga ftiljande anmälningsärenden till handlingarna.
20t91286
Undertecknad anmälan om deltagande i insatser mot langning 2019

20t912t9
Ny ersättare David Bertilsson ftir Johan Augustsson ersättare ftir ledamot i
kommunfullmåiktige
dok297711
Protokoll Ärsstämma per capsulam Uddevalla Vatten AB 2019-03-29.
Demokratiberedningens protokoll, 2019 -04-l I
201 8/800

Gun Lignell ftireslår i ett medborgarftirslag att kommunen bör anlägga ett reglerat
övergångsställe ftir gående i korsningen Asplundsgatan och St. Hellevigsgatan. Under
hösten har en gångpassage iordningsställts som bidrar till att dämpa de höga farter som
ftirslagsställaren önskar. Samhällsbyggnadsniimnden besluta att med genomftird åtgärd
anse medborgarftirslaget besvarat.
20t81692
Pernilla Päiijdrvi ftireslar i ett medborgarft)rslag att ett farthinder behöver anläggas i
korsningen Fasserödsvägen och Diamantvägen. Trafikenheten på
samhallsbyggnadsftirvaltningen delar ftirslagsställarens synpunkter att vägen trafikeras
med höga farter och att tryggheten i området skulle ftirbättras med någon form av
fartdämpande åtgärder.
S amhäll sbyg gnadsnämnden beslut ar, att bifal la medborgarftirslaget och ge
ft)rvaltningen i uppdrag att återkomma till nåimnden med ftirslag på fartdämpande
åtgärder under 2019.

20181589

ry

"7K-

Justerandes sisnatur

Utdragsbestyrkande

Prolokoll
Kommunfullmöktige
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Ann Larsson föreslår i ett medborgarftirslag att kommunen ska anlägga en
familjelounge i centrum. Då kommunen inte förfogar över särskilt många lämpliga
lokaler i centrum beslutar samhällsbyggnadsnämnden att avslå medborgarförslag.
20t813ts
Per Byding foreslår i ett medborgarftirslag att skyndsamt montera tillftilliga farthinder
på Göteborgsvägens längre sträckor. Trafikenheten på samhällsbyggnadsforvaltningen
delar forslagsställarens synpunkter och har fiir avsikt att ta ett lite större grepp runt
Göteborgsvägen och i samband med det också se över möjligheten att anlägga fler
övergångsställen och dessa kan i så fall bli upphöjda och bidra till sänkt hastighet och
samhällsbyggnadsftirvaltningen anser med detta att medborgarförslaget är besvarat.

2018/314
Amanda Rönnberg foreslår i ett medborgarftirslag att farthinder behöver anläggas på
sträckan Valhallavä gen 27 -3 1 . S amhäll sbyg gnadsniimnden beslutar att avslå
medborgarftirslaget med motivering att det är en gata där genomfartstrafik är ftirbjuden
och om det ftirekommer olovlig körning så är det en fråga för polisen.
20181374

Martin Lindberg ftjreslår i ett medborgarftirslag om farthinder på Göteborgsvägen.
Trafikenheten på samhällsbyggnadsftirvaltningen delar ftirslagsställarens synpunkter
och har ftir avsikt att ta ett lite större grepp runt Göteborgsvägen och i samband med det
också se över möjligheten att anlägga fler övergångsställen och dessa kan i så fall bli
upphöjda och bidra till sänkt hastighet och samhällsbyggnadsftirvaltningen anser med
detta att medborgarftirslaget är besvarat.
2019146

Kultur och fritidsftirvaltningen har medborgarförslag från Anna Karlsson om att lägga
ned fyrverkerier i kommunal regi. Dock ska det i det här sammanhanget sägas att
väldigt många invånare också uppskattar det. Arrangemanget kan ses från stora delar av
staden, från invånamas egna bostadsområden och flera hundra personer samlas varje år i
museiparken. Olika alternativ till fyrverkerier utreddes, bland annat ljus/laser-show.
Utredningen visade att det är svårt att göra ett sådant arrangemang tillräckligt synligt. I
ett stadsrum som t ex torget i Uddevalla skulle endast ett begränsat antal personer kunna
uppleva det. Dessutom är den varianten mycket väderberoende och dyrare än dagens
avsatta medel. Kultur och fritidsnämnden fortsätter med fyrverkerier i kommunal regi
på nyårsafton och avslår darmed medborgarftirslaget.

20t81902
Kultur och fritidsforvaltningen har medborgarftirslag från Ewa Bergqvist Boström om
att lägga ned fyrverkerier i kommunal regi. Dock ska det i det här sammanhanget sägas
att väldigt många invånare också uppskattar det. Arrangemanget kan ses från stora delar
av staden, från invånamas egna bostadsområden och flera hundra personer samlas varje
år i museiparken. Olika alternativ till fyrverkerier utreddes, bland annat ljus/laser-show.
Utredningen visade att det är svårt att göra ett sådant anangemang tillräckligt synligt.
J
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Utdragsbestyrkande

Prolokoll
Kommunfullmöktige
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I ett stadsrum som t ex torget i Uddevalla skulle endast ett begränsat antal personer
kunna uppleva det. Dessutom är den varianten mycket väderberoende och dyrare än
dagens avsatta medel. Kultur och fritidsnåimnden fortsätter med fyrverkerier i
kommunal regi på nyårsafton och avslår därmed medborgarftirslaget.
20t913t0
Revisionsrapport grundläggande granskning 2018. Ärendet har skickats ftir kännedom

till valnämnden, ekonomiavdelningen och socialnämnden.
Protokoll 2019-04-04, Gemensamt möte ftir kommunala rådet ftir äldre och kommunala
rådet för personer med funktionsnedsättning
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Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmöktige
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Dnr KS 2019 /00332

Medborgarförslag från Göran Kron om gång och cykelväg
Ljungskile- Ulvesund

Beslul
Kommunfullmäkti ge beslutar

att överlåta till kommunstyrelsen att besluta i ärendet.
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Justerandes signatur
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Utdragsbestyrkande
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Dnr KS 2019/OO34O

Medborgarförslag från Nicklas Sandhede om ny
gräsfotbollsplan på Kurveröd
Beslul
Kommunfullmäkti ge beslutar

att överlåta till kultur-och fritidsnämnden att besluta i iirendet.
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Utdragsbestyrkande

Protokoll
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Kommunfullmöktige
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Dnr KS 2019 /00349

Medborgarförslag från Ellen Ahinko Andersson om att göra
Skafterödsvägen säkrare med en fullständig trottoar

Beslul

Kommunfullmäkti ge be slutar

att överlåta till samhällsbyggnadsnämnden att besluta i ärendet.
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Dnr KS 201 9/00365

Medborgarförslag från Klara Puolakka om social nattbio
Beslut
Kommunfu llmiikti ge bes lutar

att överlåta till socialnämnden att besluta i iirendet
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Utdragsbestyrkande

gYA

QO

ry-(t

Prolokoll
Kommunfullmöklige

i#J

2019-05-08

% rf M'J

S

138

Dnr KS 2019 /OO37O

Medborgarförslag från Malin EIbing om ett nytt kulturhus
Gallionens lokaler
Beslul
Kommunfullmäktige beslutar

att överlåta till kommunstyrelsen att besluta i ärendet.
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Utdragsbestyrkande
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Dnr KS 2019 /00392

Motion från Martin Pettersson (SD) om uttalande och direktiv
gällande terrorism
Beslut

Kommunfullmäkti ge beslutar

att remittera motionen till kommunstyrelsen.
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Dnr KS 2019/OO3g2

Medborgarförslag från Maria Kristiansson om att säga nej till
utbyggnad av 5G nät i Uddevalla kommun
Beslul
Kommunfullmäkti ge beslutar

att överlåta till samhällsbyggnadsnämnden att besluta i
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Dnr KS 201 9/00393

Medborgarförslag från Lars Sölsnaes om gångväg vid
Skafterödsvägen i Ljungskile
Beslul

Kommunfullmäktige beslutar

att överlåta till samhällsbyggnadsnämnden att besluta i ärendet.
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Protokoll

{ffi:
S

142

Kommunfullmöktige
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Dnr KS 2019 /00394

Medborgarförslag från Anders Eriksson om att ändra adresser
på Junogatan
Beslut
Kommunfullmåikti ge beslutar

att överlåta till samhällsbyggnadsnämnden att besluta i ärendet
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Dnr KS 201? /00373

Avsägelse från Said Olsson (M) för uppdraget som ledamot
Lj ungskile Folkhögskola

i

Sommonfottning
Said Olsson (M) har genom en skrivelse daterad 2019-04-28 avsagt sig uppdraget som
ledamot i Ljungskile Folkhögskola. Ärendet tas upp utöver den tillkännagivna kallelsen.
Roger Ekeroos (M) informerar om att moderaterna återkommer vid nästa
kommunfullmäktigesammanträde med ftirslag på efterträdare.

Beslulsunderlog
Avsägelse, 2019-04-28
Beslul
Kommunfullmåikti ge bes lutar

attta upp ärendet utöver tillkännagivandet,
att bevilja avsägelsen.
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