Uddevalla Kommungrupp
Styrelsemöte 12 december 2019
Ordförande Stig Olsson
Sekreterare Bertil Sköldh
Övriga medverkande: Torsten Torstensson, Bo Olsson Rolf Hermansson,
Bernt-Johan Lindberg, Anders Olsson-Grytfors, Göran Åhrén, Östen
Ramneskär
Från valberedningen var Nils Melin.

PROTOKOLL
§ 56

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

§ 57

Val av justeringsman: Till justeringsman valdes Torsten
Torstensson.

§ 58

Dagordningen: Dagordningen och kallelsen godkändes.

§ 59

Föregående mötes protokoll: Föregående protokoll godkändes.

§ 60

In- och utgående skrivelser: Inga.

§ 61

Rapporter:
a) Avlopp och slam: U-a Kommun skall ta fram ny Avlopp o
Slampolicy men på grund av att personal har slutat och är
sjukskrivna så har den inte blivit klar ännu

b) Väg 161: Torsten informerade från ett med Trafikverket på U-a
Museum om ny sträckning av väg 161. Trafikverket har tittat på
olika lösningar och återkommer under våren med ett nytt förslag.

c) Räddningstjänst: Ärendet bordlägges.

d) Rättviksmodellen: Torsten har fört diskussioner med U-a
Kommunledning, kommundirektören och Näringslivskontoret om
att införa Rättviksmodellen och man är positiva men oense om vem
som tar kostnaden.

e) Ungdomsutb. okt.: Mötet besluta bordlägga ärendet.
§ 62

Naturvårdsprogram Uddevalla kommun: Kommunen vill anta nytt
Naturvårdsprogram men eftersom LRF inte från början var någon
remissinstans utan blev det i ett senare skede efter kritik så kom
vårat svar in i slutskedet. Kommunen lovade att lyssna och ändra
men i det beslut som nu skulle tas i Samhällsbyggnadsnämnden
hade man inte beaktat något av LRF,s synpunkter så det blev en
återremiss av ärendet.

§ 63

Rapport avdelningarna: Bo Olsson från LRF Uddevalla informerade
att dom skulle starta en studiecirkel om vatten och man hade 5
anmälda deltagare nu, vidare kommer dom att inkomma med
motion till årsmötet.
Östen rapporterade att dom hade haft flera lyckade aktiviteter i
Bokenäs LRF bl.a. Traktorrace med ca 2000 deltagare och en livlig
politikerdebatt med ca 50 deltagare.

§ 64

Årsmötet 2020: Torsten informerade att årsmötet kommer att
hållas den 6 februari kl. 18:00 i Stadshuset. Paul Christenson och
Johan Stegard kommer att vara föreläsare.

§ 65

Rapport Valberedningen: Till dagens möte var valberedningen
inbjuden bestående av Nils Melin och Lars Hellberg. Lars hade
tyvärr förhinder. Nils informerade att valberedningen kommer att
träffas efter helgerna.

§ 66

Utbildning ”Ett steg till”: Torsten presenterade ett förslag från VGR
om utbildning i att processa och strukturera styrelsearbete. Den

som håller i utbildningen är Lars-Anders (Lasse) Knutsson.
§ 67

Övriga frågor: Torsten informerade att hade överlämnat en stor
chokladask till LRF Konsult som tack för att vi får hålla våra möten i
deras lokaler.
Som ett informationsärende tog Stig o Torsten upp frågan om
tvåföreslagna bergtäkter inom kommunen, en i Lane-Ryr och en i
Forshälla.
Göran lade fram ett förslag till motion. Motionen riktar sig mot den
orättvisa kritik och propaganda som miljörörelsen bedriver mot
Sveriges bönder. Syftet med motionen är att LRF central skall vässa
klorna och bemöta den i bl.a. massmedia.
Förslaget till motion läggs som bilaga till protokollet.
Göran tog upp att kommunen släpper ut tusentals kubikmeter med
orenat avloppsvatten som man inte åtgärdar men fokuserar sig på
små enskilda avlopp.

§ 68

Nästa möte: 2020-01-30 kl. 18:30

§ 69

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

---------------------------------------------------------- ---------------------------------------------Ordförande: Stig Olsson
Sekreterare: Bertil Sköldh

----------------------------------------------------------Justerare: Torsten Torstensson

