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Sommontröde
Plots och lid

Kommunfullmäktige
Bohusliins museum, kl. 1 7

ledomöier

Mikael Staxäng (M)
Ingela Ruthner (M)
Niklas Moe (M)
Jens Borgland (M)
Camilla Josefsson (M)
Elving Andersson (C), Ordftirande
Camilla Olsson (C)
Stig Olsson (C)
Rolf Jonsson (L)
Claes Dahlgren (L)
Jonas Sandwall (KD)
Christina Nilsson (KD), 1:e vice ordftirande
Karin Johansson (KD)

:

3

0-20 : 05 med ajournering

1 8 :3

0-

1

9

:

00

Anna-Lena Heydar (S)
Ingemar Samuelsson (S)
Paula Berger (S)
Stefan Skoglund (S)
Annelie Högberg (S) $ 288-294,ut9är kl. 18:30.
Kenneth Engelbrektsson (S)
Cecilia Sandberg (S)
Sonny Persson (S)
Louise Åsenfors (S), 2:e vice ordförande
Utses ott justero

Justeringens plols och tid

Martin Pettersson, Niklas Moe
S
2019-12-16

Paragrafer

$$ 288-328

Underskrift sekreterore
J

Underskritl ordlöronde

U

nderskritl jusleronde
Pettersson

Underskrift jusleronde

ttä/n:

Niklas Moe

och ANSLAG om jusleringens lillkönnogivonde
Kommunfullmäkti ge 20 19 - l2-l I
BEVIS

Sommonlröde
Förvoros hos
Ansloget sötts upp
Anslogel tos ner

Kommunledning skontoret

20t9-12-r
2

Underskrift
Johansson
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Per-Erik Holmberg (S)
Susanne Grönvall (S)
Susanne Börjesson (S)
Carina Åström (S)
Tommy Strand (S)
Marie-Louise Ekberg (S)
David Höglund Velasquez (V)
JaanaJärvitalo (V)
Kerstin Joelsson-Wallsby (V)
Ilir Kastrati (V)
Jarmo Uusitalo (MP)
Karna Thomasdotter (MP)
Lars Eide Andersson (MP)
Martin Pettersson (SD)
Rolf Carlson (SD)
Rose-Marie Antonsson (SD)
Thommy Carlin (SD)
Elena Tibblin (SD)
Stefan Eliasson (SD)
Marjut Laine (SD)
Krzysztof Swiniarski (SD)
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 ersöttore

Fredrik Södersten (M) ftir Roger Ekeroos (M)
David Bertilsson (M) ftir Johanna Ramneskär (M)
Marie Pettersson (C) ftir Torsten Torstensson (C)
Monica Bang Lindberg (L) ftir Roger Johansson (L)
Katarina Torstensson (L) ftir Maria Johansson (L)
Veronica Vendel (S) för Glenn Patriksson (S)
Jan-Olof Andersson (S) för Annelie Högberg (S) $ 295-328

Ersöttore

Jerker Lundin (KD)
Anibal Rojas Jourquera (KD)
Jan-Olof Andersson (S)
Margareta Wendel (S)
Catharina Hernod (S)
Catarina Brorsson (S)
Anya Wrigman (V)
Lars-Olof Laxrot (V)
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Ole Borch (MP)
Andreas Svensson (SD)
Anders Andersson (SD)
Manal Keryo (UP)
Kenth Johansson (UP)
Joakim Persson (UP)
Richard Bergström (UP)

övrigo

Leif Frisk (SD), kommunrevisor
Peter Larsson, kommundirektör
Sebastian Johansson, kommunsekreterare
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Utdelning av 2019 års jämställdhetspris
Sommonfotlning
Personalutskottet har utsett personalen på enheten Offentlig Kultur på kultur- och
fritidsförvaltningen till mottagare av Uddevalla kommuns jämställdhetspris 2019.

Motiveringen lyder
Enheten Offintlig Kultur arbetar aktivt med att boka jdmställt t alla ffintliga
arrangemang i kommunen, detta på alltifrån artister till tekniker och utstdllare. Trinket
på jdmstölldhet och genus prrlglar dagligen arbetet på enheten. Genom att börja redan
vid mycket låg ålder och senfortsritta arbetet genom upplevelser for mcinniskor i alla
åldrar prdntas jrimstdlldhet och allas lika vrirde in i ryggmdrgen. Dessafantastiska
mrinniskor som arbetar på Offentlig Kultur tir riktiga vardagshjriltar med sin kunsknp
och breda, medvetna syn på dagens samhölle. Det borde yora en sjdlvklarhet att boka

jdmstdllt idag!
Ordforande Elving Andersson (C) delar ut priset och hyllar pristagarna med blommor,
diplom samt 10 000 kr.
Pristagarna tackar och meddelar att pengarna ska skänkas
till ftirmån ftir kampen mot sexuellt våld.

lar et\

Justerandes si gnatur

till musikhjälpens insamling
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Besvarande av interpellation från lngemar Samuelsson (S) till
Samhällsbyggnadsnämndens ordförande Mikael Staxäng (M)
angående ombyggnad av Kungsgatan och delar av Norra
Drottninggatan
Sommqnfollning
Ingemar Samuelsson (S) redovisar sin ställda interpellation.
Frågorna i interpellationen lyder ftljande.

I.

Tycker du det cir OK att samhrillsbyggnad gör egna bedömningar om hur
man skall genom/bra kommunfullmciktigebeslut eller ej?

till vida

2.Avser du som ordfarande i samhr;llsbyggnadsnrimnden tivenfortsdttningsvis obstruera
mot beslut som tas av kommunfullmahige?
Samhällsbyggnadsnämndens ordforande Mikael Staxäng (M) besvarar interpellationen.

Mikael Staxäng (M) och Ingemar Samuelsson (S) yttrar sig i interpellationsdebatten.
Beslulsunderlog
Mikael Staxängs (M) interpellationssvar, 2019-12-10
Kommunfullmäktiges protokoll, 20l9-ll -13
Interpellation från Ingemar Samuelsson (S), inkommen 2019- 2019-ll-12
Beslul
Kommunfullmäktige beslutar

att

anse interpellationen besvarad.
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Utdelning av partistöd 2020
Sommonfollning
Partistöd betalas ut i ft)rskott i senast i februari månad efter beslut av
kommunfullmäktige. Riktlinjerna anger att mottagare av partistöd årligen ska lämna en
skriftlig redovisning som visar att partistödet använts for det ändamål som anges i
kommunallagen. Till redovisningen ska ett granskningsintyg bifogas. Redovisningen
ska gälla perioden I januari - 3l december och lämnas in till kommunstyrelsen senast
sex månader efter räkenskapsårets utgång. Har redovisning och granskningsintyg inte
lämnats till kommunstyrelsen inom foreskriven tid utbetalas inget partistöd ftir
kommande ar.
Samtliga partier representerade i kommunfullmäktige har inom loreskriven tid
inkommit med redovisning och granskningsintyg.

Beslutsunderlog
Kommunstyrelsens protokoll, 2019-ll-27 5 273
Kommunledningskontorets tj änsteskrivel se, 20 1 9- 1 1 -06
Underlag ftir utbetalningar
Beslut

Kommunfullmäkti ge beslutar

att med hänvisning till gällande riktlinjer betala ut partistöd for år 2020 till samtliga
partier representerade i kommunfullmäktige.
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Kultur och fritidsnämndens av- och slutrapportering av
u ppd rag från kom m u nfu mä kti ges flerårsp an 201 6-2018,
2019, 2018-2020 och 2019-2021
II

I

2017 -

Sommonfottning
Enligt gällande rutin ftir avslut av uppdrag från kommunfullmäktige lyfte Kultur- och
fritidsnämnden tre politiska uppdrag från flerårsplanerna 2016-2018,2017-2019,20182020 och 20 I 9 -202 1 på

hö stens upp si ktsp

I

iktsmöte.

Utifrån riktlinjer for styming och ledning diskuterades även de politiska uppdrag som
kultur- och fritidsnämnden ville forlänga, kommunfullmäktige fattar dock inte beslut om
dessa och finns därftir inte med i skrivelsen.
Annelie Högberg (S), Monica Bang Lindberg (L) och David Höglund Velasquez (L)
yttrar sig i ärendet.

Beslulsunderlog
Kommunstyrelsens protokoll, 2019-lI-27 S 274
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2019-1 1 -1 |
Kultur och fritidsftirvaltningens tjänsteskrivelse 2019 -10-16
Kultur och fritidsftjrvaltningens protokoll 2019 -10-l 6

Yrkonden
Annelie Högberg (S): Avslag till tredje beslutssatsen i kommunstyrelsens ftirslag samt
att begära att det uppdrag ska ftirlängas.

David Höglund Velasquez (V): Bifall till Annelie Högbergs (S) yrkande
Monica Bang Lindberg (L):

Bifalltill

kommunstyrelsens ftirslag.

Proposilionsord nin gor
Ordförande ställer proposition på ftirsta och andra beslutssatsen i kommunstyrelsens
ftirslag och finner att kommunfullmäktige bifaller dessa. Ordftirande ställer därefter
proposition på ftirslagets tredje beslutssats mot Annelie Högbergs (S) yrkande och
fi nner att kommunfullmäkti ge bifaller kommunstyrel sens fiirslag.
Omröstning begärs och verkställs. Följ ande propositionsordning godkåinns.
Ja-röst för kommunstyrelsens ftirslag.
Nej-röst for Annelie Högbergs (S) yrkande.

Omröslningsresultol
Med 39 ja-röster och20 nej-röster finner ordftirande att kommunfullmäktige bifaller
kommunstyrelsens ftirslag.
Ja-röst

Nei-röst
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Ja röst forts.
David Bertilsson (M)
Niklas Moe (M)
Jens Borgland (M)
Camilla Josefsson (M)
Ingela Ruthner (M)
Camilla Olsson (C)
Marie Pettersson (C)
Stie Olsson (C)
Rolf Jonsson (L)
Monica Bang Lindberg (L)
Katarina Torstensson (L)
Claes Dahleren (L)
Jonas Sandwall (KD)
Christina Nilsson (KD)
David Sahlsten (KD)
Karin Johansson (KD)
Karna Thomasdotter (MP)
Jarmo Uusitalo (MP)
Lars Eide Andersson (MP)
Martin Pettersson (SD)
Rolf Carlson (SD)
Rose-Marie Antonsson (SD)
Thommy Carlin (SD)
Elena Tibblin (SD)

20t9-t2-ll

Nei-röst forts
Paula Bereer (S)
Stefan Skoelund (S)

Annelie Höebere (S)
Kenneth Eneelbrektsson (S)
Cecilia Sandbere (S)
Sonny Persson (S)
Louise Äsenfors (S)
Per-Erik Holmbere (S)
Susanne Grönvall (S)
Susanne Böriesson (S)
Veronica Vendel (S)
Carina Äström (S)
Tommy Strand (S)
Marie-Louise Ekbere (S)
David Höslund Velasquez (V)
JaanaJärvitalo (V)
Kerstin Joelsson-Wallsbv (V)
Illir Kastrati (V)

Stefan Eliasson (SD)

Mariut Laine (SD)
Krzystof Swiniarski (SD)
John Alexandersson (SD)

Ann-Charlott Gustafsson (UP)
Christer Hasslebäck (UP)
Meria Hennine (UP)
Biarne Rehnbere (UP)
Caroline Henriksson (UP)
Kent Andreasson (UP)
Maivor Abdon (UP)
Lars Olsson (UP)
Elving Andersson (C)
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar

att godkänna kultur- och fritidsnämndens forslag till slutrapportering av uppdrag från
flerårsplan 2017-2019, att under 2017 anlägga en aktivitetspark,
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Forts. $ 291

att godkiinna kultur- och fritidsnämndens förslag till slutrapportering av uppdrag från
flerårsplan 2017-2019, att upprusta Landbadet så att verksamheten kan bedrivas

att godkänna kultur- och fritidsniimndens ftirslag till slutrapportering av uppdrag från
flerårsplan 2016-2018,2017-2019 och 2018-2020, att under 2016-2018 utveckla
området GustavsberglLandbadetiBodele/Skeppsviken med utökat friluftsliv och
mötesplats Bodele.
Reservolion
Socialdemokraternas och Vänsterpartiets ledamöter reserverar sig mot beslutet
ftirmån ftir egna yrkanden.

Justerandes signatur

#4/-- |f

Utdragsbestyrkande

till

gv4e

f w'a

Prolokoll

h+ti
{t$t
% rf M\)_+

2019-t2-tl

Kommunfullmöktige

s 2e2

Dnr KS 201 9/0081 5

Kommunstyrelsens avrapportering av uppdrag
kom m u nfu llmäktiges flerårsplan

i

Sommonfottning
Kommunledningskontoret ftireslår att tvä uppdrag som kommunstyrelsen tilldelats via
kommunfullmäktiges flerårsplaner avslutas. Uppdraget har behandlats vid
kommunstyrelsens uppsiktsmöte i september enligt gängse rutin. Uppdragen,
tillsammans med motivering är:
Kommunstyrelsen ska utifrån Ungdomsplan 2015-2017 arbetaför att involveraflickors
o ch p oj kar s p er sp e kt iv i utv e c kl in gs pr o c e s s erna.
Ungdomsperspektivet är involverat i arbetet med demokratiutveckling och
medborgardialog i kommunstyrelsens fiirvaltning. Användandet av befintlig statistik är
en självklar del i att ta fram underlag för politiken, där unga är en grupp som utifrån
Ungdomsplanen ska beaktas. Ett exempel där ungdomar involverats är projektet "Vårt
hållbara Uddevalla 2030". Projektet tog sin utgångspunkt i arbetet med de globala
hållbarhetsmålen och kommunens arbete med att ta fram en ny översiktsplan.

har ut ifr ån fl er år spl an 2 0 I 9 - 2 0 2 I fåt t i uppdr a g
att leda arbetet med att tillsammans medförvaltningarna konlcretisera de förslag till
strukturella fördndringar i organisationen och arbetsmetoder som långsiktigt minskar
kostnaderna. Målet cir att leverera konlcreta, genomforbara förslag successivt som
beslutas av kommunfullmaktige ochfördelas från centrala effektiviseringar till
respektive ncimnd.
Ko mmuns tyr e I s en (kommundir e kt ör en)

Uppdraget fortsätter i flerårsplan 2020-2022. Det tidigare uppdraget bör därftir avslutas.

Christer Hasslebäck (UP) yttrar sig i ärendet.

Beslutsunderlog
Kommunstyrelsens protokoll, 2019-11 -27 S 27 5
Kommunledningskontorets dänsteskrivelse 2019 -l I -06.

Yrkonden
Christer Hasslebäck (UP): Bifall
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Beslut

Kommunfullmäkti ge beslutar

att forklara ftiljande uppdrag avslutade:

1.

Kommunstyrelsen ska utifran Ungdomsplan20l5-2017 arbeta ftir att involvera
fl ickors och pojkars perspektiv i utvecklingsprocesserna.

2.

Kommunstyrelsen (kommundirektören) har utifrån flerarsplan 2019-2021fätti
uppdrag att leda arbetet med att tillsammans med förvaltningarna konkretisera
de ftirslag till strukturella ftirändringar i organisationen och arbetsmetoder som
långsiktigt minskar kostnaderna. Målet är att leverera konkreta, genomförbara
ftirslag successivt som beslutas av kommunfullmäktige och ftirdelas från
centrala effektiviseringar till respektive nämnd.
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Namn på plats mellan Kungstorget och Hasselbacken,
Stadskärnan 1=173
Sqmmqnfotlning
Mellan Kungstorget och Hasselbacken har det under

åLr

2019 iordningställts en plats

med planteringar och sittplatser. Kommunens namnberedning anser att platsen ska ha
ett särskilt namn.

En av Sveriges första kvinnliga fotografer, Maria Lundbäck, verkade i Uddevalla. Hon
har bland annat tagit ett stort antal fotografier som numera finns i Bohusläns museums
arkiv. Där finns även ett foto från när statyn på Kungstorget invigdes år 1915. På fotot
syns Maria Lundback stå på torget och fotografera. Namnberedningen anser att Maria
Lundbäcks minne bör hedras och att detta är en lämplig plats då hon verkade mycket i
de centrala delarna av Uddevalla. Namnberedningen ftireslår därför att platsen ska ges
namnet "Maria Lundbäcks plats".
Samhällsbyggnadsnämnden har beslutat att tillstyrka namnberedningens ftirslag
Susanne Grönvall (S),

Mikael Staxäng (M) och Kerstin Joelsson-Wallsby (V) yttrar sig i

ärendet.

Beslutsunderlog
Kommunstyrelsens protokoll, 2019-ll-27 S 276
Kommunledningskontorets tj änsteskrivelse 20 | 9 -l 0 -24.
Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2019 -09 -17 $ 3 73.
Samhällsbyggnadsftirvaltningens tj änsteskrivelse 20 1 9-08-3 0.
Kartskiss.
Foto från platsen.

Yrkonden
Susanne Grönvall (S), Mikael Staxäng (M) och Kerstin Joelsson-Wallsby (S): Bifall till
kommunstyrelsens örslag.
Beslul
Kommunfullmäktige beslutar

att fastställa platsnamnet Maria Lundbäcks plats för den iordningställda ytan mellan
Kungstorget och Hasselbacken.
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Namn på trappa vid Hasselbacken, Stadskärnan 1:173
Sqmmonfollning
Kommunens namnberedning har tagit initiativ till att namnge den nya trappan som har
byggts mellan Hasselbacken och Kungstorget. Att namnge trappan motiveras av
praktiska skäl eftersom trappan är avsedd för olika offentliga evenemang där ett namn
kan underlätta frir marknadsftiringen.
Namnberedningen har ftireslaget namnet Veras Trappa ftir att uppmiirksamma den staty
av Einar Lutherkort som finns i anslutning av trappan och har funnits på platsen under
sedan en lång tid tillbaka.
Ärendet har beretts av samhällsbyggnadsnämnden som beslutade att trappan skulle
foreslås heta Hasselbackstrappan. Kommunledningskontoret har inget att erinra över
samhällsbyggnadsnämndens ftirslag och ft)reslår därftir att trappan ska heta
Hasselbackstrappan.

Beslutsunderlog
Kommunstyrelsens protokoll, 2019-ll-27 5 277
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2019 -l 1 -07
Samhällsbyggnadsnämndens protokoll, 2019-09-17
Samhällsbyggnadsftirvaltningens tjänsteskrivelse, 20 I 9-08-30
Kartskiss på trappa vid Hasselbacken, Stadskäman l:I73
Foto på trappa vid Hasselbacken, Stadskärnan l:173

Beslut
Kommunfullmlikti ge beslutar

att fastställa namnet Hasselbackstrappan ftir trappan mellan Kungstorget och
Hasselbacken.
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Ny adress på fastighet Skafteröd 1:47 tall gårdsnamnet

Backagården
Sommqnfoltning
Skafteröd T:41 har vänt sig till Lantmäterimyndigheten med
önskemål om att fa ändra adress på sin fastighet från dagens Skafteröd 712 till
gårdsnamnet Backagården. Lantmäterimyndigheten upplyste då fastighetsägaren om att
adressområdet fastigheten ligger i heter Skafteröd men att det kan eventuellt kan vara
möjligt att fa tillägget Backagården efter Skafteröd i adressen.
Fastighetsägama

till

Lantmäterimyndigheten har utrett att det är just denna fastighet som avses med
Backagården på den ekonomiska kartan. Utredningen visar att byggnaderna på det som
idag är Skafteröd l:47 ligger på samma plats som Backagården gjorde i laga skiftet
1834. I adressområdet Skafteröd finns redan idag tretton beslutade gårdsnamn som
anvåinds i adresserna. För att bevara kulturhistorian på platsen anser namnberedningen
att det är ett bra ftirslag attlägga till namnet Backagården i fastighetens adress.
Namnberedningen ftireslår därftir att fastigheten ska fä adressen Skafteröd Backagården
xxx (tresiffrigt nummer).

Beslulsunderlog
Kommunstyrelsens protokoll, 2019-11-27 S 278
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2019 -l | -06.
Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2019 -09 -17 $ 3 74.
Samhällsbyggnadsfrirvaltningens tjiinsteskrivelse 20 I 9-08-30.
Karta över fastigheten.
E-post från fastighetsägarna 2019 -02-01 .
Beslut

Kommunfullmäkti ge beslutar

att fastställa adressen Skafteröd Backagården xxx (tresiffrigt nummer) ftir fastigheten
Skafteröd 1:47.

Justerandes sisnatur

4/"

{-f

Utdragsbestyrkande

f rure
% ffiJ
f.,YA t

-t'

Protokoll
Kommunfullmöktige

20t9-rz-t1

lu M\)

S

296

Dnr KS 2019/00668

Överföring av ansvaret för försörjningsstöd från
socialnämnden till kommunstyrelsen
Sommonfqllning
Kommundirektören gav i januari2019, socialchefen i uppdrag att återkomma med en
beskrivning över hur en sammanslagning av socialtjänstens försörjningsstöd och
kommunledningskontorets arbetsmarknadsavdelning kan möjliggöras. I flerårsplan
2020-2022 finns ett uppdrag om att överftira ansvaret för försörjningsstöd till
kommunstyrelsen.
Socialtjiinsten har sammanställt och lämnat rapporten "Jobbcentrum 2.0", som
i socialnämnden 2019-09-18. Utredningen ska ses som en
utveckling av samverkansarenan "Jobbcentrum 1.0" och ska bidra till iinnu
tatare samordning och effektivare handläggning runt målgruppen med fokus
på att få människor i sysselsättning. Socialnämnden tillstyrkte en sammanslagning i
vilken hela nuvarande sektionen för försörjningsstöd överftlrs, inkluderande forutom
försörjningsstöd, även ftirmedlingsmedel, våld i nära relation, dödsboanmälan och akut
hemlöshet.
behandlades

Kommunledningskontoret har på uppdrag av arbetsmarknads- och integrationsutskottet
gjort en kompletterande utredning med belysning av bl.a. målgruppsprognos, ftirväntade
effekter, ekonomisk analys över nivåer på försörjningsstöd, demografi samt en
utviirdering av arbetssättet Jobbcentrum.
Det förslag som kommunledningskontoret nu lämnar innehåller en förändring jämftirt
med socialnämndens ftirslag och innebär att verksamheten våld i niira relationer kvarstår
i socialnämnden. Ändringen är framtagen i samråd med socialtjänsten.
Överföringen kräver justeringar i kommunstyrelsens och socialnämndens reglementen.
Detta hanteras i separat ärende. Likaså kommer ekonomiska regleringar med anledning
av ftirändringen att beslutas i srirskild ordning.
Jonas Sandwall (KD), Lars-Olof Laxrot (V), Martin Pettersson (SD), Stefan Skoglund
(S) och Christer Hasslebäck (UP) yttrar sig i ärendet.

Beslulsunderlog
Kommunstyrelsens protokoll, 2019-lI-27 5 279
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2019-1 1 -14.
Arbetsmarknads- och integrationsutskottets protokoll 2019 -l 1 - I 3 $ 5 0
Kommunledningskontorets kompletterande utredning 20 1 9- I 1 -08.
Socialnämndens protokoll 2019-09-18 $ 145.
Socialtjänstens tjänsteskrivelse 2019 -08-26.
Socialtj änstens utredning "Jobbcentrum 2. 0".
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Yrkonden
Jonas Sandwall (KD), Martin Pettersson (SD) och Christer Hasslebäck (UP):

Bifall till

kommunstyrelsens ftirslag.
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar

att överföra ansvaret ftir verksamheterna ftirsörjningsstöd, ftirmedlingsmedel,
dödsboanmälan och akut hemlöshet från socialnämnden

till

kommunstyrelsen,

att alla allmänna handlingar i original som verksamhetema ftirsörjningsstöd
ftirmedlingsmedel, dödsboanmälan och akut hemlöshet har behov av fors över från
socialnämnden till kommunstyrelsen när kommunstyrelsen tar över verksamheten.

att uppdra åt kommunstyrelsen och socialnämnden att tillse att erforderliga beslut fattas
av respektive facknämnd samt att nödviindiga anpassningar gällande
arbetsmiljö/verksamhet, organisation och ekonomi utifrån organisationsftirändringen
genomftirs.

att överföringen av verksamheterna ska ske från och med2020-02-15
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Dnr KS 201 9/00836

Ändring av reglemente för kommunstyrelsen och
socialnämnden bl.a. med anledning av överföring av ansvaret
för försörjningsstöd
Sommonfollning
Kommunfullmäktige fiireslås i ärende KS 2019/668 besluta att överftira ansvaret för
ftirsörjningsstöd samt nägra angränsande uppgifter från socialnämnden till
kommunstyrelsen. Detta kräver ändringar i nämnderna reglementen. Ändringarna
innebär att socialnämndens reglemente får lydelsen:
Socialnämnden skall fullgöra kommunens uppgifter avseende socialtjänsten och vad
i lag sägs om socialnämndforutom forsörjningsstöd, formedlingsmedel,
dö ds b oanmrilan o ch akut heml ö s he t.
som

I kommunstyrelsens reglemente tillftirs följ

ande

:

Kommunstyrelsen är verksamhetsansvarig ftir vad som i lag srigs om socialnrimnd
rörande fr)rsörjningsstöd, förmedlingsmedel, dödsboanmrilan och akut hemlashet.

I samband med denna ändring ft)reslås även att en anpassning till nuvarande
ansvarsförhållanden göras i reglementet avseende mottagande och etablering av vissa
nyanlända invandrare. I nuvarande reglemente ftir socialnämnden står att nämnden skall
fullgöra kommunens uppgifter avseende invandrar och flyktingverksamhet. Detta har
sedan länge varit en uppgift ftir kommunstyrelsen. Därför ftireslås att uppgiften
invandrar ochflyktingverksamhet tas bort ur socialnämndens reglemente och att istället
mottagande av minderåriga asylsökande barn utan vårdnadshavare läggs till.
Kommunstyrelsens reglemente kompletteras med Samordnande ansvar för kommunens
mottagande och etablering av vissa nyanlcinda invandrare.
Jonas Sandwall (KD) yttrar sig

i ärendet

Beslulsunderlog
Kommunstyrelsens protokoll, 2019-lI-27 S 280
Kommunledningskontorets tj änsteskrivelse 20 19 -l 1 -l 4.
Förslag till reviderat reglemente ftir kommunstyrelsen och socialniimnden.

Yrkonden
Jonas Sandwall (KD):

Bifall till fiirslaget i handlingarna.

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar
att revidera reglemente för kommunstyrelsen och övriga nämnder i Uddevalla kommun,
avsnitten reglemente för kommunstyrelsen och reglemente ftir socialnämnden enligt
upprättat frirslag.
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att revideringama ska gälla från och med2020-02-15.
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Revidering av reglemente för kommunstyrelsen och barn- och
utbildningsnämnden med anledning av ändrad organisering av
YH-utbildningar m.m. (uppdrag från kommunstyrelsen)
Sommqnfotlning
Kommunstyrelsen behandlade 2018-08-29 en begäran från bam- och
utbildningsnämnden om att all kommunal vuxenutbildning skulle organiseras under
nämnden, till skillnad från nu då YH-utbildningar bedrivs både av kommunstyrelsen
och av nämnden.
Kommunstyrelsen lätfrägan utredas av en extern konsult som ftireslog en organisering
som bygger pä att kommunstyrelsen har en beställarroll och barn- och
utbildningsnämnden en utförarroll. Kommunstyrelsen beslutade i juni 2019 med detta
som bakgrund att uppdra åt kommundirektören att:
utför ar or gani s at i o n av vuxe nutb il dnin g o ch
eftergtmnasial/YH-utbildning inklusive en genomförandeplan med inriktning på

B e s lv iv a

e

n s aml o kal

is

e

r ad

l/1 2020. Förslaget skall inarbetas i detaljbudget 2020 varför uppdraget skall
återrapporteras till kommunstyrelsen i oktober 2019.
förslag till anpassning av reglemente som tar sin utgångspunkt i att
Barn- och utbildningsndmnden ansvarar fAr ufr)randet av utbildning samt att
Kommunstyrelsen rir bestrillare av Y-H utbildning.

Beslcriva

Uppdraget i det ft)rsta stycket avrapporterades vid kommunstyrelsens
oktobersammanträde. Reglementesändringarna enligt andra stycket behandlas i
ftireliggande ärende.

Ändringarna som föreslås innebär bl.a. att uppgiften högskolecenter stryks i
kommunstyrelsens reglemente och liircentrum läggs till i barn- och
utbildningsnämndens. Vidare tydliggörs att kommunstyrelsen ska ansvara för
beställning av all YH-utbildning och nämnden ska vara mottagare av beställningama
och ansvara för att utbildningarna genomförs.
Barn- och utbildningsnämnden har i tidigare beslut ftireslagit forändringar i dess
reglemente som innebär anpassningar till ändrad lagstiftning och tidigare gjorda
organisationsftirändringar samt några redaktionella ändringar. Dessa ftirslag handläggs
också i detta ärende.
Kommunstyrelsen beslutade och 2019-06-19 att inrätta en "strategisk beställargrupp av
eft ergymnasial utbildning".
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Kommunstyrelsen beslutade 2019-II-27 for egen del att arbetsmarknads- och
integrationsutskottet ska utgöra strategisk beställargrupp av eftergymnasial utbildning
innebärande att utskottet ska bereda alla ansökningar om YH-utbildning inftir beslut i
kommunstyrelsen.

Beslutsunderlog
Kommunstyrelsens protokoll, 2019-ll-27 5 281
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2019-1 | -14.
Förslag till reviderat reglemente ftir kommunstyrelsen och barn- och
utbildningsniimnden.
Kommunstyrelsens protokoll 2019-06-19 $ 175.
Barn- och utbildningsnämndens protokoll 2018-09-20 $ 1 17.
Bam- och utbildningsftirvaltningens tj änsteskrivelse 20 1 8-07-3 0.
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar

att revidera reglemente ftir kommunstyrelsen och övriga nämnder, avsnitten reglemente
för kommunstyrelsen och reglemente ftir barn- och utbildningsnålmnden enligt upprättat
ftirslag,
att revideringen ska gälla från och med2020-01-01.
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Köp av fastigheten Anfasteröd 1:57
Sommonfotlning
Kommunfullmäktige beslutade 2018 att köpa in tre fastigheter längs Lyckornavägen i
syfte att skredsäkra området. Utredningen av eventuell skredrisk vid Bratteforsån visade
att del av Lyckornavägen låg i farozonen och måste säkras. Längs vägen på östra sidan
av Lyckornavägen på det aktuella området ligger fyra bostadshus. BohusGeos
beräkningar visade på att ingrepp i dessa fura fastigheter, mer eller mindre, är
oundvikligt varpå Uddevalla kommun erbjöd fastighetsägama att under 2018 köpa in
dessa fastigheter. Tre fastighetsägare tackade ja till erbjudandet. En av fastighetsägama
valde dock att inte sälja då dennes fastighet enligt utredningen troligtvis kunde klara sig
med enbart mindre ingrepp. Det var också den enda av fastighetsägama som bodde där
permanent.

Under det senaste året har fastighetsägaren dock ändrat sig då denne upplever en stor
osäkerhet inför framtiden i området och önskar därfor att även dennes fastighet köps in
till det erbjudandet som gavs under 2018 d.v.s. 1 932 000k. Rivningskostnaden för
fastighetens byggnader bedöms till c:a 200 000kr.
Eftersom Mark och miljödomstolen kräver att man kompenserar mark som skadas i
naturreservat, vilket kommer att ske om tillåtelse till forbättringsåtgärder i Bratteforsån
ges, är det en ftirdel om kommunen kan visa att man har tillgång till sådan mark och det
så nära verksamhetsområdet som möjligt. De fastigheter som köpts in kommer att
användas just ftir detta åindamåI. Genom att köpa in den sista av de 4 fastigheterna längs
det aktuella området vid Lyckomavägen ökar således möjligheten att få Mark- och
miljödomstolens medgivande till att få utftjra de åtgärder som behövs vid Bratteforsån
vilket i sin tur gör att Lyckornavägen kan säkras från ev. skred.
Samhällsbyggnadsnämnden har ansökt ersättning för inlösen av mark m.m. hos
Myndigheten ftir samhällsskydd och beredskap (MSB). Ersättning kan ges med upptill
60 procent och kräver att Mark och miljödomstolens ger tillstand till utftirande
skredsäkringsåtgärderna vid Bratteforsån.

Beslulsunderlog
Kommunstyrelsens protokoll, 2019-11-27 5 288
Kommunledningskontorets tj änsteskrivelse 20 I 9- 1 1 - 1 8.
Samhällsby ggnadsnämndens protokoll 20 19 - | I -l 4 S 49 4.
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 201 9- 1 0- I 4.
Köpekontrakt daterat 20 I 9- 1 0- 1 5.
Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2016-01-21 $ 9.
Kommunstyrelsens beslut 2016-03-30 $ 83.
Kommunfullmäktiges beslut 2017-06-14 $ 178.
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Beslul
Kommunfullmäkti ge be slutar

att godkiinna upprättat köpekontrakt gällande köp av fastigheten Anfasteröd 1:57,
att uppdra åt samhällbyggnadslorvaltningen upprätta köpebrev, likvidavräkningar och
andra erforderliga handlingar som krävs ftir köpets slutförande samt söka lagfart

ftir

fastigheten,

att ge samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att planera och genomftira rivning av
fastigheten så snart den förvärvats,

att kompensera samhällsbyggnadsnämnden ftir hela köpeskillingen av fastigheten samt
rivningskostnad ftir byggnaderna på densamma,
att finansiering ska ske genom en minskning av årets resultat.
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Detaljplan för Halla Stenbacken 1:89, ny brandstation
Sommonfoltning
Raddningstjänstförbundets nuvarande brandstation i centrala Uddevalla är mycket sliten
och har stora brister både byggnadstekniskt och arbetsmiljömässigt. Dessutom
översvämmas Bastiongatan vid flera tillftillen per år vid kraftiga vindar i vissa
vindriktningar, vilket gör att räddningsfordonen och annan nödvändig trafik vid sådana
tillftillen får ta sig via gångvägar fram till en bostadsgata. Det centrala läget gör också
att framkomligheten vid utryckning under vissa tider kan hämmas av trafikstockningar.
Allt detta talar ftir att en helt ny lokalisering i Uddevalla är nödvändig. Denna detaljplan
ft)reslår att den nya brandstationen placeras på en tomt vid VästgötavägenExercisvägen, i den östra delen av staden. Samordning med t ex ambulansverksamhet är
inte aktuell. Samhällsbyggnad har tagit fram flera utredningar som stöd flor denna
detaljplan.
Plangranskning har skett och på grund av inkomna synpunkter har några revideringar
skett, vilka inte berör någon sakägare negativt. På grund av synpunkter från en sakägare
undantas ett mindre område vid Exercisvägen- Västgötavägen från antagande. Det
innebär att den nu gällande detaljplanen från är 1994 kvarligger. Den planen, som inte
är genomförd, anger att det inte ska finnas någon väganslutning mot Västgötavägen just
där. Samhällsbyggnad anser att detaljplanen därmed åir klar för antagandeprövning.

Beslulsunderlog
Kommunstyrelsens protokoll, 20|9-ll-27 S 283
Kommunledningskontorets tj änsteskrivelse 2019 -1 I -07 .
S amhäll sby g gnadsnämndens protokoll sut dr ag 20 | 9 - | 0 - I 7 5 427 .
S amhäll sby g gnadsforvaltningens tj änste skrivel se, datera d 20 | 9 -09 -25
Inkomna granskningsyttranden Halla-Stenbacken I : 89.
Granskningsutlåtande Halla-Stenbacken I : 89.
Plankarta Halla-Stenbacken I : 89.
Planbeskrivning Halla-Stenbacken 1 : 89.

.

Beslul
Kommunfullmäkti ge beslutar

att

anta den reviderade detaljplanen, med undantag av ett mindre område

vid

Exercisvägen.
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Uppdrag att ta fram en energi- och klimatplan och en
kl imatan pass n i n gsplan
Sqmmonfotlning
I Strategisk plan ftir mandatperioden

står bland annat att en hållbar miljömässig
utveckling kräver en minskad klimatpåverkan och en kraftfull miljöpolitik med
målsättningen att Uddevalla kommun ska vara fossilfritt 2030. Det finns även en lag om
kommunal energiplanering (SFS 1977:439) som innebär ska det i varje kommun ska ha
en aktuell energiplan. Nuvarande energiplan antogs 2015 och gäller till 2019. Minskad
energianvändning och övergång till förnybara energikällor är viktig åtgärd för att
minska utsläppen av växthusgaser som påverkar klimatet. Nuvarande lag från 1971 om
kommunal energiplanering är enligt Energimyndigheten ftiråldrad. Det finns ftirslag till
regeringen om ändring till lagstiftning om kommunal energi och klimatstrategi/plan.
Kommunen står inftlr utmaningar när det gäller klimatftlrändringen som pågår och som
inte kan ftirhindras i framtiden. Redan idag kan extrema väderhändelser påverka
verksamheter och funktioner i kommunen negativt. Klimatanpassningsplan handlar om
att utreda vilka anpassningar som är aktuella ftir Uddevalla kommun samt minska
sarbarheten och att ta tillvara möjligheter som kan ftiljderna av ett ftiråindrat klimat.

Energi och klimat hänger ihop och kommunen behöver ta fram två olika planer att
hantera de utmaningar som Uddevalla kommunen star inför.
En energi- och klimatplan för att möta lagkraven enligt lagen om kommunal
energiplanering samt fo s silfritt Uddevall a 203 0 .
En klimatanpassningsplan for att kartlägga risker och ta fram åtgarder för
klimatanpassning samt prioritera åtgärderna.
Båda planerna berör hela kommunen geografiskt och inkluderar också kommunens
bolag.

Det är viktigt att innehållet i de båda planema kopplas ihop med kommunens övriga
strategiska dokument och hänger ihop med strategiska ställningstaganden i den nya
Översiktsplanen.
Jarmo Uusitalo (MP) yttrar sig i ärendet.

Beslutsunderlog
Kommunstyrelsens protokoll, 2019-ll-27 S 284
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2019 -l I -12

Beslut
Kommunfullmäkti ge beslutar

att uppdra åt kommunstyrelsen att ta fram en energi- och klimatplan ftjr Uddevalla
kommun,
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att uppdra åt kommunstyrelsen atttafram en klimatanpassningsplan ftir Uddevalla
kommun.
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Antagande av allmänt verksamhetsområde för vatten och
spillvatten, Högås-Sund 1:238 samt 1=241
Sommonfottning
Uddevalla vatten AB har i beslut 2019-10-24 $ l5 ftireslagit kommunfullmäktige att
anta allmänt verksamhetsområde ftir vatten och spillvatten ftir fastigheterna
Högås-Sund 1:238 och l:241. Fastigheterna ligger inom området Högås-Sund som idag
iir intaget i verksamhetsområdet ftir vatten och spillvatten.

Kommunledningskontoret har inget att erinra över förslaget.

Beslutsunderlog
Kommunstyrelsens protokoll, 2019-lI-27 S 285
Kommunledningskontorets tj änsteskrivelse, 20 I 9- 1 1 -05
Föreslaget verksamhetsområde ftir spillvatten och vatten
Översiktskarta samt karta över fastigheter
Uddevalla Vatten AB:s protokoll, 2019-10-24
Västvattens tj änsteskrivel se, 20 19 -1 0 -24
Skrivelse från samhällsbyggnadsftirvaltningens myndighetsavdelning, 2019-03-26

Beslul
Kommunfullmäktige beslutar

att anta allmänt verksamhetsområde ftir vatten och spillvatten for fastigheterna
Högås-Sund 1:238 och Högås-Sund l:241.
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Förlängning av byggnadsskyldighet för område 4 och 5
Ostberget
Sommqnfotlning
På området Östberget har exploatören Veidekke tidigare uppfort tre flerbostadshus med

bostadsrätter inom område 1,2 och 3. I februari 2015 tecknades ett markanvisningsavtal
for ftirvärv av område 4 samt option for område 5. Handpenning betalades i samband

med markanvisningsavtalet. Exploatören har efter att markanvisningsavtalet var tecknat
undersökt möjligheten att bygga hyresrätter. Kommunen ställde sig positiva till detta
och i november 2017 godkände kommunfullmäktige ett marköverlåtelseavtal ft)r
område 4 och 5 med avsikt attbyggahyresrätter. Köpeskillingen ftir området är 6 600
000 kr och motsvarar cirka 1200 krlmz byggrätt BTA. I enlighet med avtalet ftirbinder
sig exploatören att bygga hyresrätter.

I samband med marköverlåtelseavtalet inträdde en byggnadsskyldighet fiir exploatören
som innebär att påbörjande av byggnation ska vara klar inom tvä är. Med påbörjande av
byggnation avses ftirdigställd grundbotten ftjr område 4 och 5. I enlighet med avtalet har
kommunen rätt att bevilja maximalt I års ftirlängning av avtalet om anledning till
forlåingning li g ger utanftir exploatörens kontroll.
På grund av osäkerheter och åindrade ft)rutsättningar kring investeringsstödet önskar
Veidekke forlängning av marköverlåtelseavtalet 1 år till och med2020-11-03. Den
osäkerhet som uppstod på grund av ändrade ftirutsättningar kring investeringsstödet
innebar att projektet pausades i cirka 6 månader. Exploatören har nu framme
bygglovshandlingar och ska ansöka om bygglov i vecka 35. För att Länsstyrelsen ska
kunna fatta beslut om investeringsstöd behövs ett laga kraftvunnet bygglov. Ett laga
kraftvunnet bygglov förväntas vara klart i början av november.

Beslutsunderlog
Kommunstyrelsens protokoll, 2019-Il-27 S 286
Kommunledningskontorets tj änsteskrivelse 20 I 9 -I 1 -06.
Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2019 -09 -17 $ 3 7 1 .
Samhällsbyggnadsftirvaltningens tjänsteskrivelse 20 1 9-08-29.
Kartbilaga över området daterad 2019-08-29.
Veidekkes begäran om förlängning, 20 1 9 -08-23 .
Marköverlåtelseavtal, 20 17 -l 0 -02.
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar
forlängning av byggnadsskyldigheten för område 4 och 5 till2020-ll03 på grund av ändrade förutsättningar kring investeringsstödet

att bevilja

1 års
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Redovisningsförändringar och budgetpåverkan i samband med
ny lagstiftning
Sommonfottning
Riksdagen har beslutat om Lag om kommunal bokföring och redovisning (2018:597),
ftlrkortad LKBR. Den nya lagen tillämpas frän2019. Ärsredovisningen fM 2019
kommer att upprättas i enlighet med LKBR och förändringar ska vara genomforda i den
löpande bokföringe n 2020.
De förändringar som behöver göras är dels utifrån redovisningsrekommendation RKR
R2 Intäkter där redovisning av statsbidrag har förtydligats och påverkar bl a hur vi
redovisar schablonersättningen för flyktingar. RKR R3 Immateriella tillgångar och
RKR R4 Materiella tillgångar förtydligar vad som utgör anskaffnings-värde ftir
tillgångar, dvs. vad som ska betraktas som investeringsutgifter. I samband med
ftirtydligandet ftireslås att "Bestämmelser för anläggningstillgångar och avskrivning"
upphör att gälla och ersätts av redovisningsinstruktioner som utfiirdas av
ekonomiavdelningen.
De redovisningsförändringar som behöver göras utifrån LKBR medftir attbudget2020
behöver justeras. Förändringen berör både drifts- och investeringsbudgeten. Utifrån
nuvarande beräkningar kommer budgeterat resultat for 2020 att minska med 25,8 mkr,
frän35,9 mkr till l0,l mkr. Investeringsbudgeten kommer att minska med27,3 ml<r,
frän724,0 mkr till 696,7 ml<r.
De faktiska effekterna pä2020 års budget blir kända nästa år varför ytterligare justering
av budgeten kan ske senast i samband med årsbokslutet. Uppftljning av effekterna
kommer att ske i samband med delårsrapporterna ftir april och augusti.
Kommunstyrelsen har för egen del beslutat upphäva "Bestämmelser ftir
anläggningstillgångar och avskrivningar" fr.o.m. bokslut 2019.

Beslutsunderlog
Kommunstyrelsens protokoll, 2019-ll-27 5 28
Kommunledningskontorets tj änsteskrivelse 20 19 - I I - 1 6
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar

att utöka nämndernas kommunbidrag ftir 2020 med 25,8 mkr,
att minska budgeterat resultat for 2020 från 35,9 mkr

till

10,1 mkr,

att minska investeringsbudget for 2020 med27,3 mkr, från 724,0 mkr
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Renhållningstaxa 2020
Sommqnfottning
Uddevalla Energi AB har tagit fram ftirslag till ny renhållnings- och slamtaxa inom
Uddevalla kommun for 2020. Förslaget innebär att taxan ftr hushållsavfall respektive
slamavfall höjs med 2 procent under 2020. Uddevalla Energi AB redovisar följande
kostnadsökning som påverkar behovet av taxehöjning:
. Personalkostnader
. Flisningskostnader av returträ
. Mottagningsavgifter ft)r briinnbart avfall och rötbar fraktion
Kostnaden for tömning av slam följer ett liknande mönster vad gäller fordons- och
personalkostnader. Slammet omhändertas av Västvatten till gällande behandlingsavgift,
vilken ännu inte beslutats for 2020.I ftirslaget ftireslås att slamtaxan justeras ytterligare
krona for krona vid ändrad behandlingsavgift hos Västvatten AB.
Regeringen planerar att under 2020 införa skatt på mottagningsavgifter fiir brännbara
fraktioner. Beslutas denna skatt behöver renhållningstaxan justeras ftir dessa
mottagningsavgifter. Det sker i sådana fall genom en revidering av renhållningstaxan
for 2020 med ett nytt beslut i kommunfullmäktige. Renhållningstaxa 2019 gäller till
dess att ny taxaär antagen i kommunfullmäktige.
Samhällsbyggnadsnämnden har behandlat ft)rslaget 2019-10-17 $424 och tillstyrker
förslaget.

Niklas Moe (M) och Christer Hasslebäck (UP) yttrar sig i ärendet.
Beslulsunderlog
Kommunstyrelsens protokoll, 2019-11-27 $ 288
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2019-1 1 -04.
Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2019 -l 0-17 5424
Uddevalla Energi AB sammanträdesprotokoll 20 1 9-09- 1 0
Hemställan från Uddevalla Energi AB 2019-09-20
Skrivelse från Uddevalla Energi AB om renhållningstaxa2l2}bilaga2
Förslag från Uddevalla Energi AB om renhållningstaxa2}2} bilaga 3

Beslul
Kommunfullmäktige beslutar

att fastställa renhållnings- och slamtaxa enligt förslag, for att gälla fr o m 2020-01-01
och tills vidare och till dess ny taxa beslutas.

4u.
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Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalken och
ang ränsande lagstiftn ing
Sommonfoltning
Enligt miljöbalken har kommunen som tillsynsmyndighet ett prövnings- och
tillsynsansvar. Kommunens myndighetsutövning inom miljöbalkens område styrs i
ftirsta hand genom arbetssättet, behovsutredningen och tillsynsplaneringen. För att
finansiera arbetet med prövning och tillsyn ska kommunen ta ut avgifter och dessa
avgifter (taxa) beslutas av kommunfullmäktige.
Uddevalla kommuns taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område behöver
bli mer lättläst och enklare att förstå. Sveriges kommuner och landsting (SKL) har tagit
fram en ny modell för behovsstyrd taxa. Förankring av principer i modellen har skett
nationellt med referensgrupper från näringslivet, centrala tillsynsvägledande
myndigheter och kommunala miljökontor. Förvaltningens forslag till reviderad taxa
bygger på principerna i SKLs modell med vissa lokala anpassningar.
Förvaltningens målsättning är att handlägga inkomna ärenden så enkelt, effektivt och
rättssäkert som möjligt. I den nya taxan kommer det vara enklare att se vilken avgift
man kommer att ffi betala vid prövning och tillsyn. För de verksamheter som har
regelbunden tillsyn och betalar årlig avgift ska taxan vara tydligare kopplad till
verksamhetens behov av tillsyn.
Samhällsbyggnadsförvaltningen har tagit fram ett förslag till revidering av
miljöbalkstaxan. Förslaget bygger på principema i SKLs rekommenderade modell ftir
denna form av taxa. Vid en jämförelse av nuvarande och ftirslag på taxor för 2020 med
ett antal kommer i närområdet kommer den föreslagna taxan för Uddevalla kommun att
motsvara kommunemas medelvärde ftr taxan avseende 2020.

Beslulsunderlog
Kommunstyrelsens protokoll, 2019-ll-27 5 289
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2019-1 1 -06
Samhällsbyggnadsftirvaltningens utredning om taxa för prövning och tillsyn inom
milj öbalken och angränsande lagstiftning 20 1 9-0 8 -3 0
Samhällsbyggnadsnämndens protokollsutdrag2019-09-17 $363 om revidering av
miljöbalkstaxan
Förslag på reviderad taxa ft)r prövning och tillsyn inom miljöbalken och angränsande
lagstiftning.
Beslut

Kommunfullmäkti ge beslutar

att anta frireslagen taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalken och angränsande
lagstiftning,
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att ftireslagen taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalken och angråinsande
lagstiftning ersätter taxan beslutad av kommunfullmiiktige 2017-12-13 $333,
atttaxan att gälla from2020-01-01 och tills vidare, intill dess att ny taxa beslutas.
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Taxor för vatten och avlopp, VA-taxa 2020, samt
investeringsplan 2021-2022 och budget 2020, för Uddevalla
Vatten AB
Sommonfollning
För att täcka nödvändiga kostnader ftir Uddevalla kommuns allmänna vatten- och
avloppsanläggning skall ägare av fastighet eller annan avgiftsskyldig inom
anläggningens verksamhetsområde betala avgifter enligt denna taxa.

Avgiftsskyldighet är alternativt den som enligt 2 och 5 $$ i Lag (2006:412) om
allmcinna vattentjdnster, nedan kallad vattentjcinstlagen, jämställs med fastighetsägare.
Avgiftsskyldig för ändamålet dagvattenfrån allmcin platsmark (Dg) är även den som
ansvarar ftir att allmän platsmark ställs i ordning och underhålls, om förutsättningarna i
27 $ vattentjänstlagen är uppfyllda.
Uddevalla Vatten AB har tagit fram ett ftirslag till taxor för 2020

Beslulsunderlog
Kommunstyrelsens protokoll, 2019-ll-27 g 290
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2019-I I -06
Budget samt plan 2021-2022 ftir Uddevalla Vatten AB
Förslag till vatten- och avloppstaxa for Uddevalla kommun
Protokoll 5 från Uddevalla Vatten AB 2019-10-24.

Beslul
Kommunfullmäkti ge beslutar

att fastställa VA-taxan enligt förslag att gälla from2020-01-01 och tills vidare intill
dess att ny taxa beslutas

atttaxan ersätter kommunfullmäktiges beslut om taxa lor 2019

att godkänna investeringar i enlighet med budget2020 samt plan för 2021-2022

W/az w
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Plan- och bygglovstaxa för Uddevalla kommun
Sommonfqtlning
Denna taxa gäller för Samhtillsbyggnadsndmndens verksamhet inom plan- och
byggnadsväsendet. Avgifterna tas ut med stöd av plan- och bygglagen (2010:900), PBL
eller kommunallagen (2017:725), om inget annat anges. Avgifterna är avsedda att täcka
kommunens kostnad ftir den aktuella myndighetsutövningen eller tjänsten. Avgiftema är
inte momsbelagda, om inget annat anges. Taxan består av dessa bestämmelser med

tillhörande tabeller och bilagor.
Enligt denna taxa erläggs avgift for
* beslut om planbesked, ft)rhandsbesked, villkorsbesked, startbesked, slutbesked och
ingripandebesked,
* beslut om lov,
* tekniska samråd och slutsamråd,
* arbetsplatsbesök och andra tillsynsbesök på byggarbetsplatsen,
* framställning av arkivbeständiga handlingar,
* kungörelser enligt 9 kap.4l tredje stycket, och
$
* andra tids- eller kostnadskrävande åtgärder.
Samhällsbyggnadsnämnden får också enligt 12kap.9 $ PBL ta ut en planavgift ftjr att täcka
programkostnader och kostnader ftir andra åtgärder som behövs for att upprätta eller ändra
detaljplaner eller områdesbestämmelser, om nämnden ger bygglov for nybyggnad eller
ändring av en byggnad, och den fastighet som bygglovet avser har nytta av planen eller
områdesbestämmelserna. Det som enligt ovan gäller ltir en byggnad ska också tillämpas på
en anläggning som kräver bygglov enligt ftireskrifter som har meddelats med stöd av l6

kap.7 $ PBL.

Beslutsunderlog
Kommunstyrelsens protokoll, 2019-11-27 g 291
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 201 1- I 1-06
Ändringar i ftrslag på ny Plan- och bygglovstaxa för Uddevalla kommun
Förslag på ny taxa fiir Uddevalla kommun
Exempel på förslag till plan- och bygglov 2019
Samhällsbyggnadsnämnden tjänsteskrivelse 2019 -09 -30
Samhällsbyggnadsnämndens protokollsutdrag 20 1 -09- 1 7 $409.
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar

att fastställa föreslagen plan- och bygglovstaxa att gälla from2020-01-01 och tills
vidare, intill dess att ny taxa beslutas,
att denna taxa ersätter kommunfullmäktiges beslut 2017-12-13 $ 332,
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Delårsrapport jan u ari -au g usti 2019 för Tol kförmed I i ng Väst
Sommonfottning
Tolkftirmedling Väst har inkommit med delårsrapport för perioden januari-augusti.
Utfallet ftir delåret är drygt 4 mkr och prognosen för helåret är ca 5 mkr. I rapporten
framgår bl.a. att budget 2019 är lagd utifrån 345 000 uppdrag och prognosen ftir helar
2019 baseras på ca 348 000 uppdrag. Främst återfinns helårsprognosens
budgetawikelse på postema kopplade till tolkuppdragen där såväl ftirsäljningsintäkter
som kostnader ftir uppdragstagare fiirväntas bli högre än budgeterat.
Revisorernas bedömning är att resultatet i delårsrapporten är fiirenligt med de mål som
direktionen beslutat om, såväl finansiella som de övergripande målen för verksamheten.
Det har heller inte framkommit några omständigheter som tyder på att de f,rnansiella
rapporterna inte ger en rättvisande bild i enlighet med lagen om kommunal redovisning.

Beslutsunderlog
Kommunstyrelsens protokoll, 2019-11-27 S 293
Kommunledningskontorets tj änsteskrivelse 20 1 9- 1 1 -06.
Revisorernas bedömning av delårsrapporten.
Direktionens protokoll $ 376.
Delårsrapport januari - augusti ftir Tolkftirmedling Väst.

Beslul
Kommunfullmäkti ge beslutar

att godkänna delårsrapporten.
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Delårs rap port 201 9-06-30 samt g rans kn i n gsrap port för
Fyrbodals komm u nalförbu nd
Sommonfotlning
Fyrbodals kommunalftirbund har inkommit med delårsrapport per 2019-06-30. I den
tillhörande granskningsrapporten noterar revisorerna att ftirbundet lor första halvåret
redovisar ett positivt resultat på 310 tkr. Den största ftirändringen avseende
resultaträkningen från ftiregående år är en ökning i personalkostnader vilket främst
beror på ett antal rekryteringar, inte minst en ny ftirbundsdirektör som gick i tjänst den I
oktober 2018. Förbundet har också anställt personal som tidigare köpts in på
konsultbasis, vilket också återspeglas i lägre inköp av konsulter under 2019.
Under 2018 beslutades att kommunalftirbundets underskott för 2017 skulle nollställas
genom en extradebitering till respektive kommun. Inget underskott från 2018 finns att
hantera under 2019.
Revisoremas samlade bedömning är att resultatet i delårsrapporten i huvudsak är
ft)renligt med de mål som beslutats av direktionen, såväl de finansiella som de
verksamhetsmässiga.

Beslutsunderlog
Kommunstyrelsens protokoll, 2019-ll-27 5 294
Kommunledningskontorets tj änsteskrivelse 20 19 - I l -06.
Granskningsrapport från revisorerna i Fyrbodals kommunalft)rbund.
Delårsrapport 20 1 9-0 I -0 I - 20 | 9-06-3 0, Fyrbodals kommunalftirbund.
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar

att godkänna delårsrapporten.
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Avsägelse från Glenn Patriksson (S) från uppdraget som
ledamot i kommunfullmäktige
Sommonfottning
Glenn Patriksson (S) har i en skrivelse daterad 2019-11-13 avsagt sig uppdraget som
ledamot i kommunfullmäktige. Kommunfullmiiktige har att bevilja avsägelsen och
hemställa hos länsstyrelsen om ny räkning.

Beslutsunderlog
Avsägelse från Glenn Patriksson (S), 2019-11-13
Beslut

Kommunfullmäkti ge beslutar

att bevilja avsägelsen,
att hemställa hos länsstyrelsen om ny råikning.

Justerandes sisnatur

4rWrt

Utdragsbestyrkande

a9

9v4.t

Protokoll

ffij

Kommunfullmöktige

w-{

20t9-12-11

% ]U M.J

Dnr KS 2019/00876

s 312

Avsägelse från Swen Stålros (M) för uppdraget som ledamot
Lju ngskile folhögskola

i

Sqmmonfottning
Swen Stålros (M) har i en skrivelse inkommen 2019-11-26 avsagt sig uppdraget som
ledamot i Ljungskile folkhögskolas styrelse. Kommunfullmäktige har att behandla
avsägelsen och ftinätta fyllnadsval.
Mikael Staxäng (M) informerar om att Moderaterna avser återkomma med nominering
av efterträdare på nästa sammanträde.

Beslulsunderlog
Avsägelse från Swen Stålros (M) inkommen 2019-ll-26
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar

att bevilja avsägelsen.
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Avsägelse från Suhaib Hurani (M) för uppdraget som Iedamot
Stiftelsen Barnhemmets Vänner

i

Sommonfotlning
Suhaib Hurani (M) har i en skrivelse inkommen 2019-11-22 avsagt sig uppdraget som
vice ordftirande i stiftelsen Barnhemmets Viinner. Kommunfullmäktige har att bevilja
avsägelsen och ftirrätta ff llnadsval.
Beslulsunderlog
Avsägelse, inkommen 2019

-ll -22

Yrkqnden
Niklas Moe (M) nominerar David Bertilsson (M).
Beslul
Kommunfullmäkti ge beslutar

att bevilja avsägelsen,
att välja David Bertilsson (M) till vice ordftirande i Bamhemmets Vänner t.o.m. 2022t2-31.
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Avsägelse från Taissir Kassem (S) från uppdraget som
ersättare i kommunfullmäktige
Sommonfqttning
Taissir Kassem (S) har 2019-11-28 avsagt sig uppdraget som ersättare i
kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige har att bevilja avsägelsen samt att hemställa
hos låinsstyrelsen om ny rtikning.

Beslutsunderlog
Kommunledningskontorets tjänsteantecknin g, 2019 -ll -28
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar

att bevilja avsägelsen,
att hemställa hos liinsstyrelsen om ny riikning
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Dnr KS 2019/00834

Val av ledamot till Gustafsbergsstiftelsens direktion
Sommqnfotlning
Gustafsbergsstiftelsen har inkommit med skrivelse angående val

till

direktionen.

Stiftelsens stadgar är under handläggning. Kammarkollegiet har fattat beslut om ändring
som rör val av ledamöter till direktionen. Tidigare utsåg länsstyrelsen två av ledamöter
och kommunen resterande. Fortsättningsvis ska kommunen utse samtliga tio ledamöter.
Samtidigt har mandatperioden ändrats till ffra år.
En av de två av länsstyrelsen utsedda ledamöternas mandatperiod går ut 2019-12-3I
Kommunfullmäktige måste alltså företa val enligt de iindrade stadgarna.
Den aktuella ledamoten är Marika Delvret som representerar de ledamöter i direktionen
som enligt stadgarna bör "vara i skolfrågor väl förfaren".
Stiftelsen foreslår att kommunen i fortsättningen beaktar att kommunen fortsättningsvis
ska beakta atttvä ledamöter tillsätts utifrån kompetensområdena skola respektive

kulturmiljö.
Stefan Skoglund (S) och Christer Hasslebäck (UP) yttrar sig i ärendet.

Beslulsunderlog
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2019 -12-10
Skrivelse från Gustafsbergsstiftelsen

Yrkonden
Christer Hasslebäck (UP) nominerar Marika Delvret (-)

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar

att välja Marika Delvret (-) till ledamot av Gustafsbergsstiftelsens direktion ftir
mandatperioden 2020 -01 -01 - 2023 -12-3 l
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Dnr KS 201 9/00001

Anmälningsärenden till kommunfullmäktige

201 9

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar
att lägga fti lj ande anmälning särenden

till

handl ingama

Protokoll från kommunala rådet ftir personer med funktionsnedsättning 2019-10-10,
gemensamt råd
Protokoll från kommunala rådet ftir äldre 2019-10-10, gemensamt råd
20191332
Göran Kron har lämnat medborgarftirslag om gång och cykelväg Ljunkskile-Ulvesund
Han ftireslår flytande betongpontoner i Ljungskileviken. Då väg 675 är en statlig väg
har utgångspunkten varit att frågan ska lösas inom ramen för det statliga
väghållaransvaret. Kommunen har vid två tillftillen ansökt ftir denna vägsträcka hos
Västra Götalandsregionen som ansvarar för det statliga vägnätet men fått avslag.
Kommunstyrelsen beslutar att anse medborgarforslaget besvarat med hänvisning till
kommunledningskontorets tj änsteskrivelse.

20t917
Rapport från socialnämnden om ej verkställda gynnande beslut enligt socialtjänstlagen,
SoL och LSS, under kvartal 3 2019
20191305

Nils Carlsson har lämnat ett medborgarftirslag om att anlägga en rondell i korsningen
Göteborgsvägen/Junogatan. Samhällsbyggnadsftirvaltningen delar uppfattningen om att
det hade ftirbättrat framkomligheten samt dämpat hastigheten. Det finns pengar avsatta i
kommunens flerårsplan etapp 2 period 2023-2029 för korsningen
Göteborgsvägen/Junogatan, men det är inte bestämt om det blir en cirkulationsplats
eller annan lösning. Samhällsbyggnadsnämnden har beslutat att anse ftirslaget besvarat.

20t9t430
Anders Forsberg har lämnat medborgarförslag om ftirbud mot att kasta fimpar och snus
utomhus i Uddevalla. Förbud mot nedskräpning finns redan idag och är lagstadgat,
enligt 29 kapitel $7 Miljöbalken kan böter enbart utdelas i de fall där nedskräpning sker
i stöne omfattning eller med större ftiremåI. Där i ingår inte snus och fimpar.
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att avslå medborgarförslaget.
20191446
Johan Henriksson öreslår

i sitt medborgarftirslag att 30-sträckan vid Herrestadsskolan
tidsbegränsas. Vid många av kommunens grundskolor gäller 30 km/tim på anslutande gator.
Barn rör sig vid skolor även utanftjr skoltid. Studier som gjorts i Göteborg visar att det
ftirekommer fler trafikolyckor vid skolorna pä andra tider än under skoltid (Källa: Rätt fart i
staden, SKL, 2009). Samhällsbyggnadsftirvaltningen anser därfor att
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hastighetsbegränsningen 30 km/tim vid skolor ska gälla hela dygnet, alla dagar
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att avslå medborgarftirslaget

2019/482
Dick Lindell skriver i sitt medborgarforslag att han vill att kommunen forbjuder att
restauranger att använda stadens broar som uteservering bland annat Hanssons bro.
Uddevalla kommun ställer krav på utformning och tillgänglighet när det kommer till
etablering på allmän plats oavsett slag, inte minst uteserveringar. Kan alla bestämmelser för
nyttjande av allmän plats tillgodoses så finns det ingen anledning att avslå en ansökan bara
for att det gäller etablering på en bro. Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att avslå
medborgarförslaget.
2019/56
Ulf Larsson föreslår att man röjer skogen söder om fastigheten Buslätt 2:l där det finns en
solcellspark belägen på kommunens mark, Solevalla ftir att få mer sol under vinterhalvåret
då solen står lågt. Att ta ner träd och röja sly söder om parken skulle kunna öka mängden
sol under vinterhalvåret. Skogen på berget söder om parken, ägs inte av kommunen utan av
en privat markägare vilket innebär att det inte är kommunen som bestämmer när detta
område ska röjas och/eller avverkas. Direkt söder om parken rinner ett vattendrag som är
strandskyddat och har ett högt naturvärde. Att ta bort växtligheten skulle påverka växt och
djurlivet negativt och är alltså ftrbjudet enligt strandskyddslagstiftningen.
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att anse medborgarftirslaget besvarat

Dok.302329
Protokoll från Västvatten AB om Uddevalla Vatten AB extra bolagsstämma2}l9-ll-28
20181896
Oscar Karinkangas har lämnat ett medborgarförslag om fritidsgård/lokal på Dalaberg
ftir unga vuxna. Kultur och fritid ansvarar för fritidsgården på Dalaberg där den öppna
fritidsverksamheten är ftjr ungdomar i åldern 13 till 18 år. Kultur och fritid hiinvisar till
mötesplats Dalaberg som är till for personer över 18 år. Kultur och fritidsnämnden

beslutar att avslå medborgarftirslaget med hänvisning
omfattas av nämndens uppgift eller ansvar.

till att medborgarförslaget inte

20191534

Mats Sahlbring har skickat in ett medborgarft)rslag om att förlänga stenpiren bredvid
rampen på Skeppsvikens badplats. Mats Sahlbring skriver i sitt medborgarförslag att
detta skulle bidra till en ökad aktivitet ftir bam och unga som badar på platsen. Kultur
och fritid håller med ftirslagsställaren och anser att detta skulle bidra till en positiv
utveckling. För närvarande pågår ett stort arbete med resurseffektivisering och stora
besparingar inom kommunen. Kultur och fritidsnämnden beslutar att avslå inlämnat
medborgarförslag med hänvisning
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20t91533
Förslagsställaren Mats Sahlbring har inkommit med ett medborgarforslag om att
införskaffa en ny flytbrygga med eller utan hopptorn till Skeppsvikens badplats.
Förvaltningen anser att inlämnat förslag skulle bidra till en positiv utveckling av
området i enlighet med det ftirslagsställaren skriver. Utvecklingsplaner finns för
området med inriktning på hälsa och rekreation. Utifran de nuvarande ekonomiska
ftirutsättningarna ser inte forvaltningen det som möjligt att verkställa inlämnat
medborgarftirslag. Kultur och fritidsnämnden tackar Mats Sahlbring ftir inlämnat
medborgarftirslag och beslutar att beakta ftirslaget när planeringen ftir utveckling av
kommunens badplatser genomftirs
20t91523
Prövning enligt kommunallagen 6 kap 9$ om verksamheten i de kommunala bolagen år
2018 varit ftirenlig med kommunala åindamål och befogenheter.
Kommunstyrelsen beslutade att den verksamhet som har bedrivits i Uddevalla
Utvecklings AB, Uddevalla Turism AB, Uddevalla Omnibus AB, Uddevalla
Hamnterminal AB (inklusive dessa dotterbolag), Uddevalla Energi AB (inklusive dess
dotterbolag), Uddevalla Vatten AB, Västvatten AB, Fyrstads flygplats AB, Regionteater
Väst AB samt Mediapoolen Västra Götalands Ab under året 2018 bedöms ha varit
örenlig med det fastställda kommunala ändamålet för respektive bolag och utförts inom
ramen ft)r de kommunala befogenheterna.
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Medborgarförslag från Peter Kloth om att säkert korsa Iänsväg
172 t Lane
Beslut

Kommunfullmäkti ge beslutar

att överlåta till kommunstyrelsen att besluta i ärendet.
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Dnr KS 2019/00841

Medborgarförslag från Ulf Larsson om att spara energi och
samtid igt öka trafi ksäkerheten
Beslut

Kommunfullmäkti ge beslutar

att överlåta till samhällsbyggnadsnämnden att besluta i ärendet.
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Dnr KS 2O19/OO848

Medborgarförslag om att genomföra en åtgärdsplan för att
komma tillrätta med inlämnade tillbud på gator
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar

att överlåta till samhällsbyggnadsnämnden att besluta i ärendet.
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Medborgarförslag från lngrid Kennbord om väg 167, gång och
cykelväg mellan Grinneröd, korsvägen vid kyrkan och Ström i
Lilla Edets kommun
Beslut
Kommunfullmåikti ge

be

slutar

att överlåta till kommunstyrelsen att besluta i åirendet.
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Dnr KS 2019 /00865

Medborgarförslag om att Uddevalla kommun inrättar en
visselblåsarenhet.
Beslul
Kommunfullmäktige beslutar

att överlåta till kommunstyrelsen att besluta i ärendet.
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Medborgarförslag från Lena Elmberg angående genomförandet
av heltidsresan
Beslut

Kommunfullmäkti ge beslutar

att överlåta till kommunstyrelsen via beredning i dess personalutskott att besluta i
ärendet efter remiss
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Dnr KS 2019/00896

Medborgarförslag från Lotta Gergils Aston om
Iokalprod ucerade verti kalt od lade g rödor
Beslut
Kommunfullmåikti ge beslutar

att överlåta till barn och utbildningsnämnden att besluta i ärendet.
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Motion från Stefan Skoglund (S) om att utarbeta ett arbetssätt
om enkelt avhjälpta hinder
Sqmmqnfotlning
Stefan Skoglund (S) yttrar sig i ärendet.

Beslul
Kommunfullmäktige beslutar

att remittera motionen till samhällsbyggnadsnämnden, det kommunala rådet ftir äldre
och det kommunala rådet för personer med funktionsnedsättningar.
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Dnr KS 2019 /00911

Motion från Stefan Skoglund (S) om att utreda bildandet utav en
kooperativ hyresrättsfören i n g
Sommonfotlning
Stefan Skoglund (S) yttrar sig i åirendet.

Beslul
Kommunfullmäkti ge

be

slutar

att remittera motionen till socialnämnden och det kommunala rådet ftir äldre
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Motion från Stefan Skoglund (S) om attraktiv arbetsgivare
Sommonfotlning
Stefan Skoglund (S) yttrar sig i iirendet

Beslul
Kommunfullmäktige beslutar

att remittera motionen till kommunstyrelsen och rådet ftir personer med
funktionshinder.
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Dnr KS 2019 /00825

Val av revisorer och revisorsersättare för perioden 2020 samt
val av ny revisor till stiftelsen Barnhemmets Vänner för
perioden till och med 2022
Sommonfoltning
Kommunfullmäktige har att välja revisor och revisorsersättare till Lane-Ryrs
Bygdegårdsforening samt revisor och revisorsersättare till Gustafsbergsstiftelsen.
Mandatperioden fiir dessa uppdrag är ett år och valet avser perio den2020. Förslagen till
revisorer och revisorsersättare framgår av kommunrevisionens ft)rteckning.
Kommunrevisionen har därutöver 2019-ll-20 ftireslagit följande förändring bland
revisorsuppdragen. Kommunrevisor Leif Frisk (SD) ftireslås bli ny revisor i stiftelsen
Bamhemmets Vänner och Energifokus AB stryks ur revisionens ft)rteckning eftersom
bolaget har upphört.
Ärendet tas upp utöver tillkännagivandet.

Beslutsunderlog
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2019-12-09
Kommunrevisionens ftirslag till ftirteckning över revisorsuppdrag.
Beslut

Kommunfullmiiktige beslutar
att ta upp ärendet utöver tillkännagivandet,
att välja revisorer och revisorsersättare till Gustafsbergsstiftelsen och Lane-Ryrs
Bygdegardsftirening i enlighet med kommunrevisionens ftirteckning ftir perioden 2020
att välja Leif Frisk till (SD) till revisor i stiftelsen Barnhemmets Vänner till och med
2022.
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God jul och gott nytt år
Sommonfqllning

Kommunfullmiiktiges ordftirande Elving Andersson (C) tackar kommunfullmäktige ftir
det gångna årets arbete och önskar ledamöterna och ersättama och alla anställda i
kommunen en god jul och ett gott slut på året.
Kommunfullmäktiges 2:e vice ordftirande Louise Åsenfors (S) önskar å
kommunfullmäktiges vägnar ordlorande och hans familj en god jul och ett gott slut på
året.
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