Uddevalla Kommungrupp
Styrelsemöte 19 juni 2019
Ordförande Stig Olsson
Sekreterare Bertil Sköldh
Övriga medverkande: Torsten Torstensson, Bo Olsson, Rolf Hermansson,
Bernt-Johan Lindberg, Anders Olsson-Grytfors, Karin Cederberg, Göran Åhrén

Protokoll
§ 28

Mötets öppnande: Ordförande hälsade alla välkomna och
förklarade mötet öppnat.

§ 29

Val av justeringsman: Till justeringsman valdes Rolf Hermansson

§ 30

Dagordningen: Dagordningen och kallelsen godkändes.

§ 31

Föregående mötes protokoll: Föregående protokoll godkändes.

§ 32

In- och utgående skrivelser: Mötet beslutade att, på delegation,
låta Torsten Torstensson och Stig Olsson skicka en skrivelse till
regionstyrelsen angående hur regionstämman gått till.

§ 33

Rapporter:
a) Avlopp och slam: Ordförande informerade att den nya strategin
för avlopp o slam som inte är klar ännu, därför har man från
Stadsbyggnadsnämnden föreslagit ett tillägg till den gamla tills
den nya är antagen.
Göran Åhrén redogjorde från ett möte i Lane-Ryr som hölls från
kommunens miljösida om dom olika skyddsnivåerna inom
kommunen i samband med översynen av avloppen.
b) Bondens Dag: Rolf Hermansson och Bo Olsson hade besökt
stiftelsens årsmöte. Intresset var svalt från deras sida.
Ordförande kollar med avdelningar om det finns intresse för att
ställa upp.

c) Almedalen: Torsten har fått en inbjudan från Naturvårdsverket
till ett seminarie den 4 juli i Almedalen.
d) Räddningstjänsten: Stig o Torsten har varit på ett möte med
Räddningstjänsten i Munkedal om att organisera och utnyttja
våra maskiner vid brand på ett så effektivt sätt som möjligt,
därför vill dom ha in namnuppgifter på alla som har fyrhjulingar,
gödseltunnor och motorsågar m.m. Mötet beslutade att
kommungruppen skall göra ett utskick till medlemmar i
Uddevalla LRF. Frågan om sekretess enligt GDPR lagen skulle
undersökas först.
e) Arbetsmarknadsprojekt: Stig, Torsten och Anders hade varit på
ett möte med Susanne Jordan och Arbetsförmedlingen om att få
in nyanlända på arbetsmarknaden. Någon återkoppling från
detta möte har ej skett få frågan bordläggs tills vidare.
f) Kommungruppträff Vbg: Torsten och Bertil rapporterade från
kommunträffen som var den 3 april i Vänersborg som till största
delen handlade om Rättviksmodellen. Denna modell är redan
genomförd i Tanumshede och Tjörns kommuner. Torsten för
hårda påtryckningar med Näringslivsenheten och
Kommunledningen för att införa den även i Uddevalla kommun.
§ 34

Klimatvecka v.45: Torsten informerade att han har planer på att
anordna ett klimatseminarie och har då varit i kontakt med
Länsförsäkringar, LRF Stockholm och Stefan Edman.
Vuxenskolan hade ett möte den 13 juni om att ha en klimatvecka
som Torsten deltog på.

§ 35

Naturbruksplan Uddevalla kommun: Kommunen har på förslag att
anta en ny Naturbruksplan där kommungruppen har synpunkter
och vill få till ändringar i texten. Bernt-Johan, Göran och Stig gör en
översyn av förslaget.

§ 36

Väg 161: Torsten har varit på Vägverkets möte angående väg 161
som har återremitterats från regeringen. Vägverket skall identifiera
vilka problem som kvarstår och återkomma med åtgärder till ett
nytt möte under juli – augusti.

§ 37

Aktiviteter: Inga

§ 38

Övriga ärende: Torsten informerade om att han hade haft samtal
med LRF Konsult om att Kommungruppen får tills vidare fortsätta
att använda deras lokaler för våra möten.
Mötet beslutade att Torsten försöker att boka Paul Christenson från
LRF Riksstyrelse till Kommungruppens årsmöte som är planerad till
den 3 februari 2020.
Mötet diskuterade en eventuell kommande elledning från Preem
raff till Orust. Kommunen och LRF förordar markdragning av denna
ledning

§ 39

Nästa möte: 26 september 2019.

§ 40

Mötets avslutande: Ordförande tackade alla närvarande och
förklarade mötet avslutat.

_________________________________________________________________
Ordförande: Stig Olsson.
Sekreterare: Bertil Sköldh

Justerare: Rolf Hermansson

