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Ledomöler

Mikael Staxäng (M)
Roger Ekeroos (M)
Ingela Ruthner (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)
Roger Johansson (L) S 224-226, utgär kl. 19:10
Maria Johansson (L)
Claes Dahlgren (L)
Jonas Sandwall (KD)
Christina Nilsson (KD), 1:e vice ordftirande
David Sahlsten (KD)
Karin Johansson (KD)
Anna Lena Heydar (S)
Ingemar Samuelsson (S)

Utses otl justero

Justeringens plols och lid

Louise Äsenfors, Rolf Jonsson
2019-10-14 kI.08:30

Paragrafer

55 224-259

Underskrift sekreterore

Underskrift ordföronde

Elving

son

Underskrift justeronde

Underskritl jusieronde

Rolf Jonsson
BEVIS

Sommontröde
Förvoros hos
Anslogel sötts upp
Anslogel tos ner

och ANSIAG om jusleringens lillkönnogivonde
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Stefan Skoglund (S)
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)
Susanne Börjesson (S)
Glenn Patriksson (S)
Tommy Strand (S)
Kerstin Joelsson-Wallsby (V)
Ilir Kastrati (V)
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)
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 ersötlore

Fredrik Södersten (M) ftir Johanna Ramneskär (M)
David Bertilsson (M) för Carin Ramneskär (M)
Monica Bang Lindberg (L) ftir Roger Johansson (L) S 227-259
Marie-Louise Ekberg (S) ftir Paula Berger (S)
Veronica Vendel (S) ftr Tobias Andreasson (S)
Robert Wendel (S) ftlr Carina Åström (S)
Lars-Olof Laxrot (V) ft)r Jaana Järvitalo (V)
Ann-Marie Viblom (MP) for Jarmo Uusitalo (MP)
Ole Borch (MP) ftir Karna Thomasdotter (MP)
Mattias Forseng (SD) för Krzysrtof Swiniarski (SD)

Ersötlore

Marie Pettersson (C) utgår kl.20:45
Monica Bang Lindberg (L)
Katarina Torstensson (L)
Anibal Rojas Jourquera (KD)
Catharina Hemod (S)
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Äke Granath (S)
Teodor Winter (SD)
Andreas Svensson (SD)
Anders Andersson (SD)
Kenth Johansson (UP)
Joakim Persson (UP)

övrigo

Justerandes signatur
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Christian Persson (S), kommunrevisionens ordförande
Annelie Börjesson, ordförande ftir svenska FN-ftirbundet, $ 225
Karl-Göran Sundvall, ordförande för FN-förbundets lokalforening, $ 225
Peter Larsson, kommundirektör
Sebastian Johansson, kommunsekreterare
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Dnr KS 301280

Parentation för Tobias Andreasson (S)
Sommonfotining
Ordförande Elving Andersson (C) meddelar kommunfullmäktige att ledamoten
Tobias Andreasson har avlidit.
2:e vice ordftirande Louise Äsenfors (S) berättar om Tobias Andreassons breda ideella
engagemang, inte minst för orten där kommunfullmäktige sammanträder idag,
Ljungskile.
Ordftirande sänder å kommunfullmiiktiges vägnar sina tankar till Tobias Andreassons
familj och närstående och därefter genomör kommunfullmäktige en tyst minut för att
hedra hans minne.
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Dnr KS 300876

Information från Svenska FN-förbundet gällande de globala
målen
Sommonfottning
Annelie Börjesson, ordftirande i svenska FN-ftirbundet, informerar kommunfullmåiktige
om Agenda 2030 som har antagits av FN:s generalförsamling.
Agendan med sina 17 globalamål ftir en hållbar utveckling syftar till att utrota
fattigdom och hunger, ftirverkliga de mänskliga rättigheterna, uppnå jämställdhet och
egenmakt ftir kvinnor och flickor samt säkerställa ett varaktigt skydd ftir planeten och
dess naturresurser.
Beslut

Kommunfullmäkti ge beslutar

att notera informationen

ft
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Dnr KS 271185

E 226
AI Imän

hetens frågestu nd

Sommqnfotlning
Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning
kommunens verksamhet

$ 4l har allmänheten rätt att ställa frågor om
till nämndsordftiranden, kommunalråd och gruppledare.

Tre frågeställare ställer frågor under sammanträdet enligt nedan.
Fråga ställs gällande hur kommunen ska säkerställa att barnen har attraktiva utemiljöer
kring Ljungskileskolan under ombyggnationen. Samhällsbyggnadsnämndens
ordftjrande Mikael Staxäng (M) och barn och utbildningsnämndens ordflorande Roger
Ekeroos (M) besvarar frågan.
Frågor ställs gällande kommunens arbete med att dämpa bullret från E6an, den
upplevda dåliga vägen till skarsjöområdet samt hastighetsskyltningen i Ljungskile
Samhällsbyggnadsnämndens ordft)rande Mikael Staxäng (M) besvarar frågorna.
Frågor ställs gällande ifall kommunen har en plan på hur foreningsstödet kan ftirdelas
rättvisare samt att de offentliga toalettema anses som otillgängliga och hur kommunen
tänker kring det. Kultur och fritidsnämndens ordftirande Monica Bang Lindberg (L)
besvarar frågan gällande föreningsstödet. Samhällsbyggnadsnämndens ordförande
Mikael Staxäng (M) besvarar frågan gällande tillgängligheten för offentliga toalettema.
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Medborgarförslag från Ulf G Eriksson om en ny klimat - och
miljövårdsnämnd
Sommonfotlning
Ulf G Eriksson har inkommit med medborgarförslag om att inrätta en klimat- och
miljövårdsnämnd. Förslaget innebär att samla klimat-och miljöfrågor under en och
samma nämnd. Förslaget har remitterats
ärendet 2019-08-22.

till

samhällsbyggnadsnämnden som behandla

Nämnden skriver i sitt remissvar bl.a. att den politiska organisationen i den nya
mandatperioden är beslutad sedan januari 2019. Miljö- och klimatfrågorna är fordelade
inom den politiska organisationen och i förvaltningsorganisationen genom reglemente
och delegationsordningar. Kommunstyrelsen och samhällsplaneringsutskottet hanterar
hållbarhetsfrågor ur ett strategiskt perspektiv och till sin hjälp har de
kommunledningskontoret med en avdelning for strategisk samhällsplanering med
funktioner som exempelvis milj östrateg och översiktsplanerare.
Samhällsbyggnadsnämnden ansvarar ftir genomftirande av strategiska och principiella
beslut som exempelvis översiktsplan, energiplan, avfallsplan och trafikstrategi.
Nämnden ansvarar också for myndighetsutövande och kontroll av att lagar och krav
efterftiljs samt har funktioner ftir rådgivning inom energi -och klimatfrågor, vatten-och
naturvård. Hela kommunorganisationen är miljöcertifierad enligt ISO 14001 och arbetar
systematiskt med ständiga miljöftirbättringar.
Behntlig fördelning av ansvar innebär att stora delar av kommunorganisationen är
delaktig och bidrar aktivt till miljö-och klimatmålen.
Samhällsbyggnadsniimnden ställer sig inte bakom medborgarftirslaget
Kommunledningskontoret delar nämndens bedömning och ftireslår att
kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget.
Ole Borch (MP) yttrar sig i ärendet.

Beslutsunderlog
Kommunstyrelsens protokoll, 2019-09-25 $ 219
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2019-09-04.
Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2019 -08 -22 $ 3 1 9.
Samhällsbyggnadsftirvaltningens tj änsteskrivelse 20 1 9-0 8 - 1 5.
Medborgarförslag från Ulf G Eriksson.

Yrkqnden
Ole Borch (MP): Ändring av kommunstyrelsens förslag till att medborgarftirslag ska
anses besvarat med hänvisning
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Propositionsord ningor
Ordftirande ställer proposition på kommunstyrelsens ftirslag mot Ole Borchs (MP)
ändringsyrkande och finner att kommunfullmäktige bifaller Ole Borchs (MP)
ändringsyrkande
Beslut

Kommunfullmäkti ge

att

bes

lutar

anse medborgarforslaget besvarat med htinvisning
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Dnr KS 2019 /00654

Besvarande av fråga till barn och utbildningsnämndens
ordförande Roger Ekeroos (M) från Cecilia Sandberg (S) om
skolmat till friskolor
Sqmmonfottning
Frågeställaren Cecilia Sandberg (S) redovisar sin ställda fråga till barn och
utbildningsnämndens ordförande Roger Ekeroos (M).
Frågan lyder: Hur trinker du agera och hantera kommunens insynsrdtt i de fristående
skolorna i syfte att fa till en dialog så att elever dven ges skolmat på lika villkor?
Roger Ekeroos (M) besvarar frågan under sammanträdet.

Beslutsunderlog
Kommunfullmäkti ges protokoll,
Fråga, inkommen 2019-09-ll

20 | 9 -09 - |

| S 221

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar

att anse frågan besvarad.
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Besvarande av interpellation till kommunstyrelsens ordförande
Christer Hasslebäck (UP) från Annelie Högberg (S) om badhus
Sommonfotlning
Annelie Högberg (S) redovisar sin ställda interpellation till kommunstyrelsens
ordftirande Christer Hasslebäck (UP. Interpellationen består av fyra frågor kopplade
hanteringen av planerna på ett nytt badhus i Uddevalla.
Christer Hasslebäck (UP) besvarar interpellationen under sammanträdet.
Ingemar Samuelsson (S), Anna-Lena Heydar (S), Monica Bang Lindberg (L),
Kerstin Joelsson-Wallsby (V), Camilla Olsson (C) yttrar sig i interpellationsdebatten.

Beslulsunderlog
Kommunfullmäkti ges protoko I l, 20 I 9 -09 - | I
Interpellation, inkommen 20 1 9-09- 1 0

S
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Beslut

Kommunfullmäkti ge beslutar

att anse interpellationen besvarad.
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Dnr KS 201 6/00065

Motion från Garin Ramneskär (M) och Mikael Staxäng (M) om att
förebygga/minimera risker för nya våldsbrott - generella med
slumpmässiga kontroller för att eftersöka olika vapen och
droger på skolor och verksamheter som bedriva med offentliga
medel
Sommonfottning
Carin Ramneskär (M) och Mikael Staxäng (M) inkom 2016 med motion om kommunen
ska undersöka möjligen att genomföra generella men slumpmässiga eftersökningar av
droger och vapen på skolor, boenden m.m. som finansiering med offentliga medel samt
inftir sådana kontroller om det inte finns legala hinder.
Motionen har remitterats till barn- och utbildningsnämnden, socialnämnden och kulturoch fritidsnämnden. Av remissvaren kan utläsas att möjligheterna att inlora
slumpmässiga eftersökningar av vapen och droger på kommunens anläggningar har
undersökts och att denna del av motionen kan anses genomftird. Remissvaren visar dock
på att de legala möjlighetema att inftira dessa eftersökningar är mycket begränsade
varftir motionen föreslås avslås.

Beslulsunderlog
Kommunstyrelsens protokoll, 2019-09-25 5 212
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 20 1 9-09-05.
Socialnämndens protokoll 2016-04-20 5 73.
S ocialtj änstens tj änste skrivel se 20 | 6 -03 -23 .
Barn- och utbildningsnämndens protokoll2016-04-21 S 62.
B am- och utbil dning sftirvaltningens tj änste skriv else 20 | 6 -02 -29 .
Kultur- och fritidsnämndens protokoll 2016-04-21 5 46.
Kultur- och fritidsftlrvaltningens tjänsteskrivelse 2016-03 -30.

Beslul
Kommunful lmäktige beslutar

att avslå motionen.
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Dnr KS 2019 /00634

Sam h äl ls byg g n ads näm ndens avra pporteri n g från
kom m u nfu I I mäktiges flerårs p lan 20'19-2021
Sommqnfotlning
Enligt gällande rutin ftir avslut av uppdrag från kommunfullmäktige lyfte
samhäl I sby ggnadsnämnden tre uppdrag från fl erars plan 20 I 9 -202 I pä våLrens
uppsiktsmöte för att stämma av önskan om att avsluta uppdrag med kommunstyrelsens
presidium. Följande tre uppdrag har diskuterats på uppsiktsmötet och godkänts ftir att
skriva fram ftir avslut hos samhällsbyggnadsnämnden:

- Samhällsbyggnadsnämnden har utifrån flerårsplan 2019-2021 ffitt i uppdrag att
anlägga nya sträckor enligt antagen cykelplan, där Ulvesund och Lane-Fagerhult
prioriteras i samarbete med Trafikverket
- Samhällsbyggnadsnämnden har utifrån flerårsplan 2019-2021 fått i uppdrag att
fortsätta renoveringen av Gula Villan tillsammans med andra ftirvaltningar
- Samtliga nämnder har utifrån flerårsplan 20192021 fått i uppdrag att Uddevalla
kommun vill vara en attraktiv arbetsgivare, diirftir strävar kommunen efter att erbjuda
alla anställda heltid, och deltid som en möjlighet.

Beslulsunderlog
Kommunstyrelsens protokoll, 2019-09-25 $ 213
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2019-97 -09
S amhäl I sby g gnadsnämndens tj änsteskriv else 20 I 9 -07 -02
S amhäl I sby g gnadsnämndens protokoll sutdr ag 20 I 9 -08 -22 $ 3 3 6

Beslul
Kommunfullmäkti ge beslutar

att godkänna samhällsbyggnadsnämndens förslag till slutrapportering av uppdragen
från flerårsplan 2019-2021 och fiirklara dem som avslutade
- Samhällsbyggnadsnämnden har utifrån flerårsplan 20192021ffitt i uppdragatt
anlägga nya sträckor enligt antagen cykelplan, där Ulvesund och Lane-Fagerhult
prioriteras i samarbete med Trafikverket.

- Samhällsbyggnadsnämnden har utifrån flerårsplan 2019-2021 fått i uppdrag att
fortsätta renoveringen av Gula Villan tillsammans med andra ftirvaltningar
- Samtliga nämnder har utifrån flerårsplan 2019-2021 fått i uppdrag att Uddevalla
kommun vill vara en attraktiv arbetsgivare, därför strävar kommunen efter att erduda
alla anställda heltid, och deltid som en möjlighet.

att i flerårsplan 2019-2021 uppdra till kommunstyrelsen att anlägga nya sträckor enligt
antagen cykelplan, där Ulvesund och Lane-Fagerhult prioriteras i samarbete med
Trafikverket.

Justerandes

4

Utdragsbestyrkande

f
%

Protokoll
Kommunfullmöktige

ffi:

2019-r0-09

Dnr KS 201 9/00013

s 232

Redovisning av motioner och medborgarförslag som inte har
avgjorts
Sommonfottning
Enligt kommunallagen kap 5 $ 35 ska motioner och medborgarftirslag beredas så att
kommunfullmäktige eller nämnd kan fatta beslut i ärendet inom ett år från att ärendet
väcktes i kommunfullmäktige. Om beredningen inte kan avslutas inom denna tid ska
detta anmälas till fullmäktige.
Enligt kommunfullmåiktiges arbetsordning $ 30 ska alla motioner som inte är
ftirdigberedda redovisas för kommunfullmäktige två gånger om året, i april och oktober.

I ftirteckningar

daterade den 2019-09-04 redovisas samtliga motioner som linnu ej har
avgjorts samt de medborgarförslag som ännu ej har avgjorts och som väcktes ftir mer åin
ett år sedan i kommunfullmäktige.

Beslutsunderlog
Kommunstyrelsens protokoll, 2019-09-25 S 214
Kommunledningskontorets dänsteskrivelse, 2019 -09 -04
Förteckningar daterad e 2019 -09 -04
Beslul

Kommunfullmäktige beslutar

att godkänna redovisningen.
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Arsredovisning och revisionsberättelse 2018 för Stiftelsen
Barnhemmets Vänner
Sqmmonfottning
Stiftelsen Bamhemmets Vänner har inkommit med årsredovisning flor är 2018.
Stiftelsen har under 2018 beviljat 45 stipendier på sammanlagt 100 500 kronor.
Stiftelsens ekonomiska resultat 2018 är 251 691kronor.
Revisorerna har granskat årsredovisningen samt styrelsens ftirvaltning av Stiftelsen
Barnhemmets Viinner. Revisorerna gör bedömningen att årsredovisningen upprättats i
enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande
bild av stiftelsens finansiella ställning per den 31 december 2018 och av dess finansiella
resultat flor året enligt årsredovisningslagen. Vidare är det revisorernas uppfattning att
styrelseledamöterna inte handlat i strid med stiftelselagen, stiftelseftirordnandet eller
årsredovisningslagen.

Beslulsunderlog
Kommunstyrelsens protokoll, 2019-09-25 $ 215
Kommunledningskontorets tj änsteskrivelse 20 1 9-0 8 - 1 5.
Revisionsberättelse 20 1 8 Stiftelsen Barnhemmets Vänner 20 1 8.
Ärsredovisning Stiftelsen Barnhemmets Vänner 20 I 8.
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar

att med hänvisning till revisorernas uttalande godkiinna årsredovisningen, samt

att med hänvisning till revisorernas uttalande bevilja ansvarsfrihet for styrelsens
ledamöter och ftirvaltare ftir den tid revisionen omfattar.
Jöv
Susanne Grönvall (S) och Camilla Josefsson

Justerandes

sign{lr

4=K /lh

(M) anmäler jäv och deltar inte i beslutet.

Utdragsbestyrkande

f
%

Prolokoll
Kommunfullmöktige

ffi:

s 234

201 9-10-09

Dnr KS 201? /OO229

Revisorernas granskning av Uddevalla kommuns finansiella
redovisning "Löpande granskning 201 8", revisionsrapport
Sommonfollning
Revisionsfirman EY har på uppdrag av kommunens revisorer granskat den finansiella
redovisningen i Uddevalla kommun under 2018 och sammanställt noteringar från
granskningen. Granskningsrapporten innehåller rekommendationer, vilka har lämnats
till kommunen, med önskemål om att erhålla svar med anledning av
rekommendationerna. Kommunledningskontoret har lämnat svar på
rekommendationerna. Rekommendationer och svar redovisar i bilagan 'Svar till
kommunrevisionen löpgranskning 201 8'.

Beslulsunderlog
Kommunstyrelsens protokoll, 2019-09-25 $ 216
Kommunledningskontorets tj änsteskrivelse 20 1 9-09-05
Svar till kommunrevisionen löpgranskning 20 1 8.

Beslul
Kommunfullmäktige beslutar

att godkänna kommunstyrelsens svar till revisorema
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Dnr KS 201 9/00309

Revisionsrapport om uppföljning av 2016 års fördjupade
granskningar
Sommonfottning
EY har inom ramen för den grundläggande granskningen genomfiirt en uppfoljning av
de fördjupade granskningar som genomftirdes 2016. Granskningens syfte var att
bedöma vilka åtgärder kommunstyrelsen, barn- och utbildningsnämnden samt
socialnämnden vidtagit utifrån de rekommendationer som lämnades 2016. Den samlade
bedömningen är att åtgärder har vidtagits utifrån de rekommendationer som lämnades i
granskningsrapportema.
Några rekommendationer bedöms dock kvarstå helt eller delvis:

o
o
.
o

möjligt att utveckla befolkningsprognoserna.
Säkerställa att de mått som används för att mäta utfallet avseende fullmäktiges
övergripande mål och prioriterade områden speglar det man vill uppnå.
Tillse att lokalftirsörjningsgruppens roll och ansvarsområden dokumenteras i
större omfattning.
Tillse att riktlinjerna ftir lokalförsörjning ses över och anpassas till det nuvarande
arbetssättet inom lokalförsörjningsprocessen.
Se över om det är

Kommunledningskontoret har upprättat fiirslag

till

svar

till revisorerna

Beslulsunderlog
Kommunstyrelsens protokoll, 2019-09-25 5 217
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2019-09 -1 l.
Revisionsrapport om uppftiljning av 2016 års fördjupade granskningar, följebrev.
Revisionsrapport från revisorerna om uppftiljande granskning av 2016 års ftirdjupade
granskningar.

Beslul
Kommunfullmäktige beslutar

att godkänna kommunstyrelsens svar till revisorema.
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Delårsrapport augusti 2019, Uddevalla kommun
Sommonfollning
I delårsrapport augusti 2019 redovisar kommunen en helårsprognos med ett resultat på
+55 mkr. Budget for helåret är ett resultatpä+3 mkr, alltså en budgetawikelse med +52
mkr. Nuvarande prognos är en klar ftirbättring jämfort den tidigare årsprognosen på - 2
mkr vid delårsrapport april 2019.I nuvarande prognos är samtliga nämnder i balans
med budgeterat resultat. Kommunstyrelsen redovisar +10,9 mkr, socialnämndens
resultat är 'r7,4 mkr och kultur och fritidsnämnden redovisar överskott med +3,5 mkr.
Barn och utbildningsnämnden redovisar +/- 0 och samhällsbyggnadsnämnden ett
mindre underskott på -0,3 mkr. Centrala medel, bl a reserv för drift av nytt badhus samt
för avskrivningskostnader på ej igångsatta investeringsprojekt ger också överskott i
prognosen.

Vid awikelse av väsentlig ekonomisk omfattning, bestämd till1% av

nåimnds

oÄ

kommunbidrag eller 20 av kommunens budgeterade resultat ska nämnden informera
kommunstyrelsen om detta med redovisning av åtgärder.

I

samband med prognos presenterad i delårsrapport april2019 beslutades om åtgärder
för samtliga nämnder i form av restriktivitet vid nyanställningar och vid representation
samt restriktivitet för inköp av kurser, konferenser, resor, konsulttjänster och
förbrukningsinventarier inkl. IT-utrustning. Med tanke på kommande års utmaning med
stora sparkrav så föreslås, trots positiv resultatprognos, att dessa åtg2irder fortsätter året

ut.

Kommunrevisionens ordftirande Christian Persson (S) föredrar revisionens yttrande
över delårsrapporten.
Christer Hasslebäck (UP) yttrar sig i ärendet.

Beslutsunderlog
Kommunstyrelsens protokoll, 2019-09-25 $ 218
Kommunledningskontorets tj änsteskrivelse 20 I 9-09- I 8
Kommunens Delårsrapport Augusti 2019

Yrkonden
Christer Hasslebäck (UP): Bifall

till

ftirslaget i handlingama.

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar

att åtgärder i form av restriktivitet vid nyanställningar och vid representation samt
restriktivitet för inköp av kurser, konferenser, resor, konsulttjänster och
ftirbrukningsinventarier inkl. IT-utrustning fortsatt gäller året ut.
att godkänna delårsrapport
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Fyllnadsval av ersättare i Barn och utbildningsnämnden efter
Stefan Kudryk (V)
Sqmmonfotlning
Stefan Kudryk (V) har i en skrivelse till kommunfullmäktige inkommen 2019-08-20
avsagt sig uppdraget som ersättare i barn och utbildningsnämnden. Kommunfullmäktige
beslutade 2019-09-11 $ 192 att bevilja avsägelsen. Kommunfullmäktige har att fonätta

ffllnadsval.
Beslulsunderlog
Kommunfullmäktiges protokoll, 2019-09-11 $ 1 92
Avsägelse, inkommen 20 19 -08 -20
Yrkonden
Illir Kastrati (V) nominerar Kerstin Joelsson-Wallsby (V).
Beslut

Kommunfullmäkti ge beslutar
attväl1a Kerstin Joelsson-Wallsby (V)
och med 2022-12-31
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signatw
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Fyllnadsval av ledamot i Stiftelsen Barnhemmets Vänner efter
Susanne Grönvall (S)
Sqmmonfoltning
i en skrivelse till kommunfullmäktige inkommen 2019-08-30
avsagt sig uppdraget som ledamot i stiftelsen Barnhemmets vänner.
Susanne Grönvall (S) har

Kommunfullmäktige beslutade 2019-09-l I $ 193 att bevilja avsägelsen.
Kommunfullmäktige har att fonätta ff llnadsval.
Beslutsunderlog
Kommunfullmäktiges protokoll, 2019 -09 -l 1 $ 1 93
Avsägelse, inkommen 2019-08-30

Yrkonden
Per-Erik Holmberg (S) nominerar Anders Krylberg (S).
Beslut

Kommunfullmäkti ge beslutar

att välja Anders Krylberg (S) till ledamot i stiftelsen Barnhemmets Viinner till och med
2022-12-31
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Avsägelse från Peter S Dahlström (KD) som ledamot i
kommunens revisorer och alla därtill tillhörande uppdrag
Sommonfottning
Peter S Dahlström har i en skrivelse till kommunfullmäktige inkommen 2019-09-20
avsagt sig uppdraget som ledamot i kommunrevisionen med tillhörande
revisorsuppdrag.
Jonas Sandwall (KD) meddelar att kristdemokraterna avser att nominera en efterträdare
på kommunfullmäktiges nästa sammanträde.

Beslulsunderlog
Avsägelse, inkommen

20 | 9 -09 -20

Beslul
Kommunfullmäktige beslutar

att godkänna avsägelsen
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Dnr KS 201 9/00001

Anmälningsärenden till kommunfullmäktige

201 9

Beslul

Kommunfullmäkti ge beslutar
att lägga fo lj ande anmälning särenden ti I I handlingarna.
20181686

Medborgarförslag från Ulf G Eriksson om en ny klimat- och miljövårdsnämnd
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar om att inte ställa sig bakom förslaget om att inrätta
en ny klimat- och miljövårdsnämnd. Befintlig ftrdelning av ansvar innebär att stora
delar av kommunorganisationen är delaktiga och bidrar aktivt till miljö-och
klimatmålen
20181s39

Pennti Bengt Andersson har lämnat in ett medborgarförslag om att ftirbättra
gångtunneln från Strömstadsvägen till lasarettet. Gångvägen som löper längs med
Västerlånggatan har undersökts av tjänstemän på enheten planerat underhåll som kan
konstatera att det finns mindre brister pä gängvägen, dock inte tillräckliga många och
stora ftir att prioriteras som en reparation i dagsläget. Samhällsbyggnadsnämnden
beslutar att avslå forslaget om att reparera underlaget på trottoaren i tunneln som går
längs med Västerlånggatan.
20181773
Jonas skriver

i sitt medborgarförslag "Kan man inte anlägga en GC-väg längs

Musikvägen? Trafiken har en hög hastighet längs vägen och det finns både barn och
vuxna som cyklar, går och springer längs vägen? Gång- och cykelbana längs med
Musikvägen finns med i utbyggnadsplaneringen som en högt prioriterad åtgard. I
nuläget kan vi inte säga vilket år det kommer att utföras, men ett genomftirande är
planerat inom de kommande åren. Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att anse
medborgarftirslaget besvarat.
201914r0
Ingemar Karlsson ftireslår i sitt medborgarförslag att en del mindre men troligtvis
uppskattade åtgärder görs ftir att öka attraktiviteten på Svenskholmen. Bland annat
ftireslås generöst tilltagna trädäck med trappor ner mot vattnet, en bastu och några
mindre badhytter samt att den avstängda stenpiren ersätts med flytbryggor.
Samhällsbyggnadsförvaltningen har egentligen ingen awikande mening från
ftirslagsställaren. Samhällsbyggnadsftirvaltningens enda invändning är kostnaderna. Vi
har omfattande projekt i centrum som pågår eller står i begrepp att påbörjas.
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att avslå medborgarforslaget.
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20191210

Ann-Marie Ägren Lindhö föreslår i ett medborgarförslag att kommunen vid
återbyggnaden av busshållplatserna på Västanvindsvägen ska passa på att bygga
fartgupp samt asfaltera med s k tyst asfalt i samband med åtgärderna.
Samhällsbyggnadsforvaltningen har på uppdrag av samhällsbyggnadsnämnden tagit
fram ett förslag till en så snabb återbyggnad då tidsramen som givits ftir detta är mycket
snäv. I detta förslag ingår ingen tyst asfalt då själva vägbanan inte kommer att åtgiirdas i
den omfattning som en sådan åtgärd skulle kräva. Det ingår heller inga fartbulor, som
naturligtvis hade varit fartdämpande, då nämndens uppdrag varit tydligt, att återbygga
bussfickoma. Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att avslå medborgarförslaget.
20t81659
Per Byding föreslår i ett medborgarftirslag att kommunen utreder möjligheten att under
åtta års tid bygga åtta cirkulationsplatser utmed Västgötavägen, på sträckan mellan
Färgaregatan och Fossumsbergsvägen. För närvarande pågår utredning av ett flertal
åtgärder på Västgötavägen, utifrån Samhällsbyggnadsftirvaltningens arbete med
örbättrad trafiksäkerhet på övergångs-ställen, lorbättrade cykelmöjligheter och ökad
tillgänglighet till kollektiurafiken. Det är inte givet att cirkulationsplats gär att bygga i
samtliga korsningar som anges i medborgarförslaget. På vissa platser kan andra
lösningar vara bättre lämpade. Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att anse
medborgarförslaget besvarat och avslutat.
20191393
Lars Sölsnaes föreslår i ett medborgarftirslag att en gangväg byggs utmed

Skafterödsvägen i Ljungskile. Skafterödsvägen finns med i
Samhällsbyggnadsfrirvaltningens planering för de kommande åren och för närvarande är
avsikten att bygga gång- och cykelbanapä sträckan mellan Konvaljevägen och
Rosenvägen är 2021. På den del av Skafterödsvägen som leder upp till Hälle finns
ytterligare ca200 meter som saknar gångbana, men for närvarande finns ingen
utbyggnad planerad eller tidssatt. Samhällsbyggnadsnämnden anser medborgarfcirslaget
besvarat och avslutat
20191343

Ellen Ahinko Andersson ftireslår i ett medborgarforslag att en gång- och cykelbana
byggs utmed Skafterödsvägen i Ljungskile, på sträckan mellan Konvaljevägen och
Rosenvägen. Skafterödsvägen finns med i Samhällsbyggnadsförvaltningens planering
för de kommande åren och för närvarande är avsikten att bygga gang- och cykelbanapä
denna sträcka är 2021. Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att anse medborgarförslaget
besvarat och avslutat.
201917

Rapport från socialnämnden om ej verkställda gynnande beslut enligt socialtjänstlagen,
SoL och LSS, underkvartal 22019
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Vänortskommittöns protokoll 2019 -09 -12
Kommunala rådet ftir personer med funktionsnedsättnings protokoll 2019-08-29
Kommunala rådet ftir äldres protokoll 2019-08-29
Kommunfullmäktiges demokratiberednings protokoll, 2019 -09 -13
300898

Protokoll fran Uddevalla Vatten AB styrelsemöte 2019-09-18
300899

Protokoll från Västvatten AB styrelsemöte 2019-09-18
20t91469
Jim Flemström föreslår i ett medborgarförslag att det ska anläggas ett gym i närheten av
Skeppsviken. Kultur och fritidsftirvaltningen anser att inlåimnat ftirslag skulle bidra till
en positiv utveckling av området.
För närvarande pågår en ett arbete med resurseffektivisering inom kommunen och
besparingar. Utifrån de ekonomiska ftirutsättningarna bedömer ftirvaltningen att det inte
är möjligt att genomftira forslaget. Kultur och fritidsniimnden beslutar därför att avslå
medborgarft)rslaget.
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Medborgarförslag om övergångsställe på Fasseröd
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar

att överlåta till samhällsbyggnadsnämnden att besluta i ärendet.
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Dnr KS 2019 /00664

Medborgarförslag från Marie Olsson om attraktivare hemtjänst
Beslul
Kommunfullmäktige beslutar

att överlåta till socialnämnden att besluta i iirendet.
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Dnr KS 2019 /00674

Medborgarförslag från Ann Marie Lövheden Höög om att
stoppa mottagandet av flyktingar i kommunen
Beslut

Kommunfullmäkti ge beslutar

att överlåta till kommunstyrelsen att besluta i ärendet.
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Dnr KS 2019/00675

Medborgarförslag från Ann Marie Lövheden Höög om att införa
tiggeriförbud
Beslul
Kommunfullmaktige beslutar

att överlåta till kommunstyrelsen att besluta i ärendet.
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Dnr KS 201 9/00688

Medborgarförslag från Tåve Jernmark om vägbulor och
hastighetssänkning
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar

att överlåta till samhällsbyggnadsnämnden att besluta i ärendet.

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS 2019 /00662

Medborgarförslag om gångbana till Lyckorna Golf Klubb
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar

att överlåta till samhällsbyggnadsnämnden att besluta i iirendet.
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Dnr KS 2019 /00663

Medborgarförslag från David Gylfe om motionsanläggning
Sandersdalar
Beslul
Kommunfullmäktige beslutar

att överlåta till kultur och fritidsnämnden att besluta i ärendet.

Justerandes sisnatur

4"dfi

Utdragsbestyrkande

i

f
%

S

Protokoll
Kommunfullmöktige

ffi:

2019-t0-09

248

Dnr KS 2019/00676

Medborgarförslag från Rakel Edh om att göra en lekplats på
den tomma platsen i korsningen vid Kålgårdsbergsgatan samt
Kungsgatan
Beslui
Kommunfullmtiktige beslutar

att överlåta till samhällsbyggnadsnämnden att besluta i ärendet.
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Dnr KS 2019 /OO7O1

Medborgarförslag från Eva Libardo om att kommunen ska köpa
tomt i centrum
Beslul
Kommunfullmäktige beslutar

att överlåta till samhällsbyggnadsnämnden att besluta i ärendet
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Medborgarförslag från Per Olsson om gång och cykelväg
mellan Sundsandvik och Rotviksbro
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar

att överlåta till kommunstyrelsen att besluta i ärendet.
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Dnr KS 2O19/OO7O$

Medborgarförslag från Ulf Larsson om Dalaberg och Hovhult
Beslul
Kommunful lmäkti ge beslutar

att överlåta till kommunstyrelsen att besluta i ärendet.
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Dnr KS 2019 /OO734

Medborgarförslag från Claes Gustafsson om att låta
Rimnershallen vara öppen samt upplyst under kvällar
Beslut

Kommunfullmäkti ge beslutar

att överlåta till kultur och fritidsnämnden att besluta i iirendet.
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Dnr KS 201? /00739

Motion från Kerstin Joelsson-Wallsby (V) och llir Kastrati (V)
om kommunal bostadsförmedling
Beslut

Kommunfullmäkti ge beslutar

att remittera motionen till kommunstyrelsen.
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Motion från Kerstin Joelsson-Wallsby (V) och llir Kastrati (V)
om att förbättra Omnibuss tidtabeller
Beslul
Kommunfullmäkti ge beslutar

att remittera motionen till kommunstyrelsen.
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Dnr KS 2019/00751

Motion från Anna Lena Heydar (S), Stefan Skoglund (S) och
Louise Asenfors (S) om att underlätta drogprevention
Beslul
Kommunfullmäkti ge beslutar

att remittera motionen till barn och utbildningsnämnden.
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Dnr KS 2019/00744

Motion från Martin Pettersson (SD) och EIena Tibblin (SD) om
utökad säkerhetsorgan isation
Beslul
Kommunfullmäktige beslutar

att remittera motionen till kommunstyrelsen.
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Dnr KS 2019/00745

lnterpellation till socialnämndens ordförande Ann-Gharlott
Gustafsson (UP) från Stefan Skoglund (S) om alternativa
driftsformer inom socialtjänsten
Beslut

Kommunfullmiikti ge beslutar

att interpellationen ffir ställas och ska besvaras på kommunfullmäktiges nästa
sammanträde.
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Avsägelse från Nina Andersson (G) för uppdraget som ersättare
i kultur och fritidsnämnden samt fyllnadsval
Sommonfotlning
Nina Andersson (C) har i en skrivelse till kommunfullmäktige avsagt sig uppdraget som
ersättare i kultur och fritidsnämnden.
Ärendet tas upp utöver tillkännagivandet.

Beslulsunderlog
Avsägelse, inkommen

20 | 9 -09 -29

Yrkonden
Camilla Olsson (C) nominerar Mattias Johansson (C)
Beslut

Kommunfullmäkti ge beslutar

att behandla ärendet utöver tillkännagivandet.

att godkänna avsägelsen.
att välja Mattias Johansson (C) till ersättare i kultur och fritidsnämnden till och med
2022-12-31.
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Val av ledamot i samhällsbyggnadsnämnden samt
kommunfullmäktige efter Tobias Andreasson (S)
Sommonfotlning
Kommunfullmäktige har att ftjnätta Sllnadsval efter Tobias Andreassons (S) frånftille.
Ärendet tas upp utöver tillkännagivandet.

Yrkonden
Stefan Skoglund (S) nominerar Per Arne Andersson (S) till ledamot i
samhäll sby ggnadsnämnden.

Stefan Skoglund (S) nominerar även Anna Lena Heydar (S) till ny ersättare i
samhällsbyggnadsnåimnden eftersom Per-Arne Andersson (S) lämnar det uppdraget i
samband med att han blir ordinarie ledamot.

Beslul
Kommunfullmäktige beslutar

att behandla åirendet utöver tillkännagivandet.

attväljaAnna Lena Heydar (S) till ersättare i samhällsbyggnadsnämnden till och med
2022-12-31.

att välja Per-Arne Andersson (S) till ledamot i samhällsbyggnadsnämnden till och med
2022-12-31

4

Justerandes

6

Utdragsbestyrkande

