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Ledamot och ersättare som är hindrad att delta i sammanträdet ska anmäla detta till resp gruppledare. 

 

Tänk på att visa hänsyn vid mötet och använd inte parfym, rakvatten eller andra starkt doftande 

hygienartiklar. Undvik även citrus och nötter.  
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Handläggare 

Förvaltningschef Katarina Hansson 

Telefon 0522-69 64 28 
Katarina.g.hansson@uddevalla.se 

 

Yttrande kring ny inriktning och placering av simhall 

Sammanfattning 

Kultur och fritid har mottagit ett delegationsbeslut från kommunstyrelsens ordförande 

angående en remiss på ärende om inriktning och placering för simhall i Uddevalla. Svar 

önskas så fort som möjligt, inför kommunstyrelsens sammanträde.  

 

Samverkansmajoriteten gav 2019-10-08 kommundirektören i uppdrag att utreda 

förutsättningar för simhall placerat på Rimnersområdet. Detta uppdrag har därefter även 

formellt givits till kommundirektören av kommunstyrelsens ordförande. 

Kommundirektören har avgränsat uppdraget till att omfatta en process baserad på 

entreprenadmodellen partnering, att beskriva beslutsprocessen och att inriktningen för 

simhallen ska vara motion, träning och tävling med SM-standard innehållande en 

bassäng om 50 meter med 8-10 banor, uppvärmningsbassäng, även lämplig för 

simundervisning, barnbassäng och hoppbassäng.  

 

Kommunledningskontoret föreslår i sin tjänsteskrivelse att nuvarande investeringsram 

för badhus ska gälla även fortsättningsvis. Investeringsobjektet Tillfälligt bad 30 mkr 

föreslås utgå ur investeringsbudgeten. 

 

Kommundirektörens utredningsuppdrag utifrån ovan innehåller bland annat följande:  

 

•Kommunstyrelsen är beställare av projektet. En politisk styrgrupp ska finnas bestående 

av presidierna i kommunstyrelsen, kultur och fritidsnämnden och 

samhällsbyggnadsnämnden.   

•Kommundirektören är projektägare, med projektledning som är direkt underställd 

direktören. Kommundirektören ska se till att regelbunden återrapportering sker till 

styrgrupp samt kommunstyrelsen.  

•En tidsplan har tagits fram där den nya simhallen planeras vara i drift under första 

halvåret 2024.   

•Genomförandet av projektet föreslås ske i totalentreprenad genom samverkansformen 

partnering. 

•I övrigt, se bilagd tjänsteskrivelse från kommunledningskontoret 

 

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige uppdrar åt kultur och fritidsnämnden 

att säkerställa funktionen för nuvarande Walkesborgsbadet tills dess att ny simhall är i 

drift. 

 

Kommunstyrelsen föreslår även att kommunfullmäktige beslutar om att arbetet med 

framtidens bad med placering Windingsborg ska avbrytas. 
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Vidare föreslår kommunstyrelsen att kommunfullmäktige uppdrar åt samhällsbyggnad 

att med ett helhetsperspektiv på Rimnersområdet starta ett arbete för att hantera 

markfrågor i samband med planering av den nya simhallen och vid behov begära 

planbesked för inledande av planarbete 

 

Kultur och fritids synpunkt på ärendet är att tjänstepersoner från kultur och fritid ska 

delta i processen kring ny simhall på Rimnersområdet. Kultur och fritidsnämnden är 

huvudman för idrotts- och fritidsanläggningar. I ett sådant huvudmannaskap ingår 

badanläggning. Av det skälet arbetades ett lokalprogram för Framtidens bad fram som 

ska styra innehåll och funktion.  

 

Kultur och fritidsnämnden beslutade 2015-14-23 § 45 att ”Framtidens bad i Uddevalla 

kommun ska präglas av stadens identitet och rummets känsla. Dessa principer ska 

åstadkommas med hjälp av två separata enheter; enhet 1 och enhet 2.” Enhet 2 tar fasta 

på de principer som förvaltningen tolkar som önskemål från KS i det tilltänkta badhuset 

på Rimnersområdet. Därför anser kultur och fritid att Lokalprogram för framtidens bad 

ska ligga till grund för den nya simhallen.  

 

Dels för att tydliggöra kultur och fritidsnämndens roll i utformningen av simhallen och 

dess innehåll och funktion, dels för att kommunen bör ta vara på de resurser som redan 

lagts ner i badhusprocessen.    

Beslutsunderlag 

Kultur och fritids tjänsteskrivelse 2019-10-18 

Delegationsbeslut enligt kommunstyrelsens delegation nr 8, beslut att remittera ärende 

till kultur och fritidsnämnden, 2019-10-18 

Tjänsteskrivelse KLK, 2019-10-17  

Tidsplan Rimnersområdet 

Protokollsutdrag KF, 2016-04-13 § 76      

Förslag till beslut  

Kultur och fritidsnämnden förutsätter att tjänstepersoner från kultur och fritid deltar i 

processen för ny simhall på Rimnersområdet.  

 

Kultur och fritidsnämnden anser att Lokalprogram för framtidens bad ska utgöra grund 

för arbete med ny simhall på Rimnersområdet. 

 

Kultur och fritidsnämnden har i övrigt inget att erinra.  

 

Paragrafen ska omedelbart justeras. 
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Katarina Hansson  

Kultur och fritidschef  

Expediera till 

Kommunstyrelsen 
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Delegolionsbeslul
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Hondlöggore
Kommunsekreterare Sebastian Johansson
Tefefon 0522-69 62 90
sebastian j ohansson@uddevalla. se

Delegolionsbeslul enligl kommunslyrelsens delegolion nr. 8.
Beslul qtl remillero örende lill kullur och frilidsnömnden.

Beslul

Kommunstyrelsen beslutar

att remittera ärende KS 20191769 till kultur och fritidsnämnden. Svar önskas så fort
som möjligt.

I enlighet med kommunstyrelsens delegation nr. 8

Hasslebäck
Kommunstyrelsens ordftirande

Expediera till
Kultur och fritidsnämnden

Delegationsbeslut ska Iämnas till registrator ftir anmälan i nämnden. Beslutet ska kompletteras med
hzinvisning om hur man överklagar om beslutet går att överklaga med forvaltningsbesviir och då är tiden för
överklagande enligt förvaltningslagen tre veckor från den dag då sökande fått del av beslutet.

Överklagande genom laglighetsprövning enlig kommunallagen ska göras till förvaltningsrätten inom tre veckor
efter den dag då bevis om justering av protokoll, från sammanträdet där beslutet anmälts, har anslagits på

kommunens offi ciella anslagstavla.
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Handläggare 

Utredare Markus Hurtig 

Telefon 0522-69 60 75 
markus.hurtig@uddevalla.se 

 

Förutsättningar för Rimnersområdet – inriktning och placering 

simhall 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige beslutade 2016-04-13 § 76 att placeringen för ”Framtidens bad” 

skulle vara Windingsborg. Tidigare utredningar och inriktningsförslag ang placering 

finns. 

 

Samverkansmajoriteten gav 2019-10-08 kommundirektören i uppdrag att utreda 

förutsättningar för simhall placerat på Rimnersområdet. Detta uppdrag har därefter även 

bekräftats av kommunstyrelsens ordförande till kommundirektören. Kommundirektören 

har avgränsat uppdraget till att omfatta en process baserad på entreprenadmodellen 

partnering, att beskriva beslutsprocessen och att inriktningen för simhallen ska vara 

motion, träning och tävling med SM-standard innehållande en bassäng om 50 meter 

med 8-10 banor, uppvärmningsbassäng, även lämplig för simundervisning, barnbassäng 

och hoppbassäng.  

 

Kommundirektören har tagit fram ett förslag enligt ovan i vilket bl.a. föreslås att 

kommunstyrelsen ska vara beställare av projektet och att det ska genomföras genom så 

kallad totalentreprenad genom samverkansformen partnering. Nuvarande 

investeringsram för badhus föreslås gälla även fortsättningsvis.     

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2019-10-17. 

Indikativ tidplan. 

Kommunfullmäktiges protokoll 2016-04-13 § 76.     

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

 

att, med ändring av kommunfullmäktiges beslut 2016-04-13 § 76, besluta att placering 

för ny simhall ska vara Rimnersområdet, 

 

att inriktningen för simhallen ska vara motion, träning och tävling med SM-standard 

innehållande en bassäng om 50 meter med 8-10 banor, uppvärmningsbassäng som även 

är lämplig för simundervisning, barnbassäng och hoppbassäng, 

 

att nuvarande ekonomiska ram för investeringen ska även fortsatt ska gälla, 
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att entreprenadformen för projektet ska vara totalentreprenad genom samverkansformen 

partnering, 

 

att kommunstyrelsen ges i uppdrag att beställa projektet.  

 

att delegera åt kommunstyrelsen att fatta beslut om entreprenadavtal vid 

partneringprocessens övergång till fas detaljprojektering och produktion, såvida 

kalkylen inte visar på kostnader överstigande investeringsbudgeten med 10 procent, 

 

att kommunstyrelsen ges i uppdrag att tillskapa en organisation för projektets styrning i 

enlighet med kommunledningskontorets förslag, 

 

att investeringsobjektet Tillfälligt bad 30 mkr ska utgå ur investeringsbudgeten, 

 

att uppdra åt kultur- och fritidsnämnden att säkerställa funktionen för nuvarande 

Walkesborgsbadet till dess att ny simhall är i drift, 

 

att uppdra åt samhällsbyggnadsnämnden att med ett helhetsperspektiv på 

Rimnersområdet starta ett arbete för att hantera markfrågor i samband med planering av 

den nya simhallen och vid behov begära planbesked för inledande av planarbete. 

 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att arbetet med Framtidens bad med placering Windingsborg ska avbrytas.   

Ärendebeskrivning 

Kommundirektörens uppdrag 

Samverkansmajoriteten har givit kommundirektören i uppdrag att utreda 

förutsättningarna för simhall på Rimnersområdet innehållande bl.a. besluts- och 

genomförandeprocess, samt frågor kring tidplan.  

 

Kommundirektörens utredningsuppdrag är nu genomfört och presenteras nedan.  

Simhall på Rimnersområdet, innehåll 

Som framgår av ovan är inriktningen på uppdraget till kommundirektören att simhallen 

placerad på Rimnersområdet ska vara en något justerad anläggning jämfört med 

lokalprogrammet för badet på Windingsborg. Inriktningen för den 

Rimnersområdesplacerade simhallen föreslås vara motion, träning och tävling med SM-

standard enligt följande: 

 

 Bassäng, 50 meter med 8-10 banor 

 Separat uppvärmningsbassäng, även lämplig för simundervisning 

 Barnbassäng 
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 Hoppbassäng 

 

Samordning med befintliga anläggningar vad gäller exempelvis café inom 

Rimnersområdet ska ske inom ramen för programarbetet.  

Budget för simhall med ändrad placering 

Pågående badhusprojekt Windingsborg finns upptaget i investeringsbudgeten med 464 

mkr och utgör således ram för projektets ekonomiska omfattning. Det tillfälliga badet är 

upptaget som en egen post med 30 mkr. 

 

För att kommunen ska kunna tillhandahålla badmöjligheter till dess att ny simhall står 

klar behöver livslängden för nuvarande Walkesborgsbadet förlängas. Det har tidigare 

gjorts utredning om hur kakelsläpp kan åtgärdas. Fler åtgärder kan behövas. Ett uppdrag 

föreslås ges till kultur- och fritidsnämnden att säkerställa funktion för nuvarande 

Walkesborgsbadet till dess att ny simhall är i drift. Kostnader för detta får hanteras inom 

ramen för ordinarie budgetprocess.  

 

Bedömningen och förslaget är att nuvarande budgetram ska ligga fast. Det tillfälliga 

badet föreslås utgå ut investeringsbudgeten. 

Ekonomiska konsekvenser vid avbrytande av projektet vid Windingsborg 

För nuvarande badhusprojekt finns upparbetade kostnader. Dessa består främst i 

projekteringskostnader, flytt av vattenledning, markundersökningar och övriga 

kostnader i samband med detaljplanearbetet.  

 

Kostnader kopplade till fastigheten Windingsborg beräknas uppgå till cirka 14,7 mkr. 

Till och med 2019-10-16 är cirka 19,8 mkr fakturerat för projektering kopplat till 

badhuset.  

 

Det är i nuläget svårt att bedöma hur stor del av projekteringskostnaderna som kan 

återvinnas i ett nytt projekt på Rimnersområdet. Tills detta är utrett kommer 

projekteringskostnaderna i sin helhet att fortsatt belasta projektet. De delar som visar sig 

inte kunna knytas till projektet kan komma att behöva skrivas av och därmed framöver 

belasta kommunens resultat. 

Entreprenadform och arbetssätt 

Genomförandet av projektet föreslås ske i totalentreprenad genom samverkansformen 

partnering. Denna form bedöms särskilt lämplig i komplexa projekt och för kommuners 

del projekt som sällan utförs såsom simhallar.  

 

Upphandlingen, som sker i enlighet med LOU, startar med att kommunen tar fram ett 

förfrågningsunderlag, en förfrågan om partnering för ett nytt badhus. I 

förfrågningsunderlaget beskrivs objektet översiktligt, t.ex. att det är en simhall, 
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placering, och ytterligare kort information om tänkt innehåll och eventuellt synpunkter 

på byggnad och storlek.  

 

Den anbudsgivare som tilldelas kontraktet är sedan med i hela processen från 

projektering till byggnation.  

 

Partneringprocessen beskrivs vanligen som bestående i tre faser (där fas 1 och 2 kan slås 

samman): 

 

1. Utredning och program, kostnadsbedömning 

2. Projektering med framtagande av systemhandlingar, kostnadsbedömning 

fördjupade ritningar m.m. 

3. Byggnation 

 

Viktigt med ett partneringavtal är att båda parter kan avbryta samarbetet vid på förhand 

avtalade punkter om t.ex. kalkylen skulle visa på högre kostnader än förväntat.  

 

För detta projekt föreslås en sammanslagning av fas 1 och 2 och ett ställningstagande 

om att gå vidare i processen eller avbryta ska då ske efter att systemhandlingar tagits 

fram, dvs innan entreprenadavtal tecknas. Vid avbrytande vid denna tidpunkt står 

beställaren för entreprenörens nedlagda kostnader, men inga andra anspråk kan ställas.  

 

Arbetssättet partnering innebär att byggherren samlar all kompetens som behövs för att 

realisera en entreprenad. Alla parter ska arbeta med öppen ekonomisk redovisning 

gentemot varandra. En fördel är att samma parter arbetar tillsammans redan från början, 

man kan undvika onödiga kostnader i inledande skeden med hjälp av partners 

kunskaper och man undviker kunskapstapp som i en traditionell entreprenad där olika 

aktörer är inne i processen under en begränsad tid för att utföra en uppgift. 

Indikativ tidplan 

Utifrån partneringmodellen beskriven ovan har kommunledningskontoret tagit fram 

nedan indikativa tidplan som visar på att det är möjligt att ha simhallen i drift någon 

gång under första halvåret 2024. 

 

Den indikativa tidplanen biläggs denna skrivelse. 

Styrning av det fortsatta arbetet och framtida beslut 

Föreslagen organisation för styrning av projektet är följande: 

 

 Kommunstyrelsen är beställare av projektet. 

 

 En politisk styrgrupp ska finnas bestående av presidierna i kommunstyrelsen, 

kultur- och fritidsnämnden och samhällsbyggnadsnämnden. 
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 Kommunstyrelsens ekonomiutskott utgör politisk referensgrupp för frågor som 

berör utskottets sakområden. 

 

 Kommundirektören är projektägare. Projektledningen är direkt underställd 

kommundirektören. Kommundirektören tillser regelbunden återrapportering till 

styrgrupp samt kommunstyrelsen. 

 

Kommunstyrelsen föreslås ges i uppdrag att besluta i partneringprocessens övergång till 

fasen detaljprojektering och produktion, såvida kalkylen inte visar på kostnader 

överstigande investeringsbudgeten med 10 procent. (10 procents högre beräknad 

kostnad förandeleder enligt kommunens rutiner fullmäktigebeslut). 

Plan- och markfrågor vid Rimnersområdet 

Under lång tid har det förekommit förslag om att utveckla Rimnersområdet till ett 

idrotts- och motionscentrum. I flerårsplan 2019-2021 fick kultur- och fritidsnämnden i 

uppdrag att ”ta fram en plan för att utveckla Rimnersområdet till ett samlat sport- och 

idrottscentrum”.  Med detta i åtanke är det viktigt att vid placering och projektering av 

en ny simanläggning även beakta området i ett större perspektiv. Frågor som 

kommunikationer, kollektivtrafik och övrig infrastruktur måste ses i ett framtida 

sammanhang. Inom området finns även t.ex. en råvattenledning till Mariebergsverket 

vars placering behöver ses över och det finns behov av förstärkt VA-kapacitet.  

 

Samhällsbyggnadsnämnden föreslås få i uppdrag att starta ett arbete för att hantera 

markfrågor i samband med den nya simhallen och vid behov begära planbesked om 

inledande av planarbete. Detta ska ske utifrån ett helhetsperspektiv på området. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peter Larsson  

Kommundirektör  

Expediera till 

Kultur- och fritidsnämnden 

Samhällsbyggnadsnämnden 
Ekonomiavdelningen 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

 

§ 76 Dnr KS 2016/00125  

Framtidens bad/simhall i Uddevalla: innehåll, funktion och 
placering 

Sammanfattning 

På uppdrag av kommunfullmäktige har samhällsbyggnadsnämnden under 2015 fortsatt 

utreda förutsättningarna för en placering av ett nytt badhus i Uddevalla antingen vid 

Riverside eller vid fastigheten Windingsborg. Under året har kompletterande 

utredningar gällande placeringsalternativen ur ett samhällsbyggnadsperspektiv, i 

relation till det planerade inströmningsskyddet och i viss mening till respektive ytas 

grad av förorenad mark gjorts. Volymstudier och ekonomiska kalkyler byggda på det 

lokalprogram som beslutats av kultur- och fritidsförvaltningen har också bearbetats.  

 

Utredningen visar att det är möjligt att placera badhuset på båda av de föreslagna 

tomterna och att investeringarnas storlek, exklusive markvärdet, i stort sett är oberoende 

av placering. Fördelar och nackdelar med placering på respektive tomt redovisas i 

samhällsbyggnadsnämndens beslutsunderlag. Även alternativanvändning och värdering 

av de olika tomterna framgår av utredningen och får anses vara en väsentlig faktor ur ett 

ekonomiskt perspektiv. Samhällsbyggnadsnämnden har beslutat att förorda placering på 

Windingsborg. 

 

Kultur och fritidsnämnden har tagit fram förslag till Lokalprogram för ett nytt badhus. 

Lokalprogrammet beskriver innehåll och funktion i badanläggningen som svarar mot 

användares tilltänkta behov och önskemål. Samtidigt är syftet att anläggningen ska 

spegla Uddevallas identitet och innebära flexibla lösningar. Målsättningen har varit att 

skapa balans mellan de fyra inriktningarna föreningsliv, öppen verksamhet, folkhälsa 

och pedagogik. Lokalprogrammet har föregåtts av ett omfattande 

medborgardialogarbete. 

 

Utifrån lokalprogrammet och översiktliga geotekniska och miljötekniska utredningar 

har samhällsbyggnadsförvaltningen tagit fram en kalkyl för den totala projektkostnaden 

för de två alternativa placeringarna. Enligt denna innebär en placering vid 

Windingsborg en investering om 491 mkr och vid Riverside 498 mkr. Kultur och 

fritidsnämnden har beslutat att hos kommunfullmäktige begära ett igångsättningsbeslut 

för badet i enlighet med lokalprogrammets vision.  

 

Investeringen beräknas nu uppgå till knappt 500 mkr att jämföra med de 400 mkr som 

är upptagna i flerårsplanen 2016 – 2018. Osäkerhetsmarginalen anges till +/- 15 % och 

investeringen kan då hamna i intervallet 420  - 570 mkr. 

 

Driftkostnaderna bedöms nu till ca 31 mkr per år och har ökat med 10 mkr sedan 

kommunfullmäktiges beslut i juni 2014. Nuvarande bad, Walkesborg, har en 

nettokostnad idag på 6 mkr. Det nya badhuset innebär därmed en utökad nettokostnad 

med 25 mkr per år. I gällande flerårsplan har ett utrymme för de tillkommande  
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forts. § 76 

 

driftkostnaderna fortsatt att byggas upp. I budgeten för 2016 uppgår detta till 8 mkr och 

planeras bli 16 mkr 2018. 

 

Ingemar Samuelsson (S), Carin Ramneskär (M), Annelie Högberg (S), Martin 

Hellström (KD), Ann-Charlott Gustafsson (UP), Elving Andersson (C), Jarmo Uusitalo 

(MP), Rolf Carlson (SD), Roger Johansson (L), Evy Gahnström (V), Lars-Olof Laxrot 

(V), Christer Hasslebäck (UP), Magnus Jacobsson (KD) och Kenneth Engelbrektsson 

(S) yttrar sig i ärendet.      

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll 2016-03-30 § 68. 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2016-03-15. 

Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2016-02-18 § 72. 

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2016-01-18. 

Kultur och fritidsnämndens protokoll 2016-02-18 § 19. 

Kultur och fritids tjänsteskrivelse 2016-02-08. 

Lokalprogram för framtidens bad 2015-04-02. 

Kultur och fritidsnämndens protokoll 2015-04-23 § 45. 

Beräkningar av kostnad för byggnation av nytt bad 2016-01-23. 

Kommunfullmäktiges protokoll 2014-06-11 § 119. 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2014-05-06.  

Yrkanden 

Ingemar Samuelsson (S) och Lars-Olof Laxrot (V): bifall till kommunstyrelsens förslag 

i handlingarna.  

 

Carin Ramneskär (M), Martin Hellström (KD) och Magnus Jacobsson (KD): i första 

hand återremiss till samhällsbyggnadsnämnden för att skyndsamt utreda möjligheterna 

för ett badhus på Skeppsviken och i andra hand att badhusets placering ska vara 

Riversideängen.  

 

Ann-Charlott Gustafsson (UP) och Christer Hasslebäck (UP): bifall till de tre första 

attsatserna enligt kommunstyrelsens förslag i handlingarna, samt att den ekonomiska 

ramen i sista attsatsen ökas till 425 mkr, där 25 mkr avsätts till den estetiska 

utformningen av simhallen.  

 

Elving Andersson (C) och Rolf Carlson (SD): att badhusets placering ska vara 

Riversideängen.      

Propositionsordning 

Ordförande ställer först proposition på Carin Ramneskärs (M) m.fl. återremissyrkande 

mot avgörande idag och finner kommunfullmäktige besluta avgöra ärendet idag.  
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Ordförande ställer därefter proposition på kommunstyrelsens förslag enligt 

handlingarna där inga säryrkanden finns och finner kommunfullmäktige bifalla 

kommunstyrelsens förslag i handlingarna. 

 

Ordförande ställer sedan proposition på kommunstyrelsens förslag i handlingarna om 

placering på Windingsborg mot Carin Ramneskärs (M) m.fl yrkande om placering på 

Riversideängen och finner kommunfullmäktige bifalla kommunstyrelsens förslag i 

handlingarna. Omröstning begärs. Kommunfullmäktige godkänner följande 

propositionsordning. 

Ja-röst för bifall till kommunstyrelsens förslag i handlingarna. 

Nej-röst bifall till Carin Ramneskärs (M) m.fl. yrkande.   

 

Omröstningsresultat 

Med 36 ja-röster för bifall till kommunstyrelsens förslag i handlingarna och 21 nej-

röster för bifall till Carin Ramneskärs (M) m.fl. yrkande, 4 avstår, beslutar 

kommunfullmäktige bifalla kommunstyrelsens förslag i handlingarna. 

Ja Nej 

Ralph Steen (L)  Björn Skår (M)   

Roger Johansson (L)  Carin Ramneskär (M)  

Monica Bang Lindberg (L)  Mikael Staxäng (M)  

Maria Johansson (L) Zeidi Ström (M)  

Sonny Persson (S)  Ingela Ruthner (M)  

Lina Larsson (S) Johanna Ramneskär (M)  

Per-Erik Holmberg (S)  Gösta Dahlberg (M)  

Birgitta Pelli (S)  Sture Svennberg (M)  

Philip Magnusson (S)  Niklas Moe (M)   

Louise Åsenfors (S)   Stig Olsson (C)  

Tobias Andreasson (S) Elving Andersson (C)  

Maria Berglund (S)  Magnus Jacobsson (KD) 

Anna-Lena Heydar (S)  David Sahlsten (KD)      

Ingemar Samuelsson (S)  Martin Hellström (KD)  

Paula Berger (S)  Christina Nilsson (KD) 

Stefan Skoglund (S) Rolf Carlson (SD) 

Cecilia Sandberg (S) Rose-Marie Antonsson (SD)  

Kenneth Engelbrektsson (S) Mattias Forseng (SD) 

Annelie Högberg (S)  Bo Antonsson (SD)  

Alf Gillberg (S)  Thommy Carlin (SD) 

Ann-Catrin Wikblad (S) Andreas Svensson (SD) 

Petra Ekerum (S)  

Tommy Strandh (S)  

Lisbeth Estrada Pérez (S)    

Susanne Börjesson (S)  
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Ja forts  Avstår  

Evy Gahnström (V)    AnnaTora Huss (MP)  

Ewa Espling (V)  Gunilla Magnusson (MP)  

Erdin Pirque (V) Ole Borch (MP)   

Lars-Olof Laxrot (V)  Jarmo Uusitalo (MP)   

Jaana Järvitalo (V)   

Kerstin Wallsby (V)    

Majvor Abdon (M)  

Christer Hasslebäck (UP)   

Caroline Henriksson (UP)    

Ann-Charlott Gustafsson (UP)   

Andreas Thorn (UP)    

   

Propositionsordning forts.  

Ordförande ställer sist proposition på sista attsatsen enligt kommunstyrelses förslag i 

handlingarna mot Ann-Charlott Gustafssons (UP) och Christer Hasslebäcks (UP)  

yrkande och finner kommunfullmäktige bifalla kommunstyrelsens förslag i 

handlingarna.      

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

  

att godkänna samhällsbyggnadsnämndens utredning, 

  

att badhusets placering ska vara Windingsborg,  

  

att uppdra åt samhällsbyggnadsnämnden att upprätta förslag till detaljplan i enlighet 

med beslutad placering, samt 

  

att återremittera lokalprogrammet till kultur och fritidsnämnden för anpassning till 

flerårsplanens ram om maximalt 400 mkr för investeringen.  

 

   

Reservation 

Ledamöterna från (M)-gruppen, (C)-gruppen, (KD)-gruppen, (SD)-gruppen och (UP)-

gruppen i kommunfullmäktige reserverar sig mot beslutet till förmån för egna yrkanden.  
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Protokollsanteckning 

Ledamöterna från (MP)-gruppen i kommunfullmäktige noterar till protokollet att 

Miljöpartiet avstår från att delta i ärendet eftersom vi förordrar en annan placering vid 

Rimnershallen tillsammans med övriga idrottsanläggningar.  

 

Ledamöterna från (M)-gruppen i kommunfullmäktige noterar till protokollet att 

Moderaternas ställningstagande är att området kring Widingsborg/Walkesborg är  

 

betydligt mer lämpad för bostadsbyggande än som en del av lokalförsörjningen, 

bostadsbyggande innebär en långsiktig och hållbar utveckling av centrum.  

 

Vi ser ett långsiktigt, ekonomiskt, ekologiskt och socialt hållbart samhälle. En plats med 

närhet (gångavstånd) till alla utbud som staden erbjuder. Mellan 250-300 bostäder 

innebär mellan 500 - 1.000 nya innevånare centralt som efterfrågar service, går på 

caféer besöker restaurang, bio och möts på stadens grönytor. Arbetspendlingen har 

också, redan i dag, ett stort utbud av pendlingsmöjligheter vilket innebär ökade 

möjligheter att få in nya skattebetalare till vår stad. Målen för en ökning av 

kollektivtrafiken är en fördubbling fram till 2030, här ser vi en möjlighet att medverka 

till detta pendlingsmål - och ett grönare samhälle. 

 

Som bostadsändamål är marken värderad till cirka 60 miljoner (motsvarar 

investeringen av två medelstora förskolor- kontant betalda) utifrån de kända 

ekonomiska prognoserna så kommer vi att se ett behov av att tillskjuta medel i vård, 

skola och omsorg. Förskolor behövs givetvis också och 60 miljoner kan användas på ett 

klokare sätt. Att avstå från denna möjlighet, till bostadsbyggnation, visar på ett oklokt, 

tanklöst och oseriöst agerande - de största förlorarna är vi 

medborgare/kommuninnevånare.  

 

Moderaterna vill peka på det ansvarslösa i att använda användbar mark för bostäder 

till lokaler - när detta kan tillgodoses på annat sätt.    

 

De tillväxtmål som finns i ett framtida "Storgöteborg" pekar på en befolkningsökning på 

ca 300.000 innevånare på cirka 15 år (det är 3 gånger Borås) så torde prognoserna för 

en befolkningsökning visa åt ett tydligt håll även för Uddevallas del. Utöver det 

nettoöverskott som vi har i dag kommer sannolikt befolkningsutvecklingen i 

Storgöteborg att påverka Uddevalla som kommun. Redan i dag ser vi bostadsbrist, 

varför vi har ett ansvar att tillgodose en efterfrågan på bostäder - med detta menas inte 

baracklösningar.   

 

Argument som att "badhuset lyfter Centrum" anser vi sakna relevans, Det har funnits 

badhus i nämnda område i cirka 40 år och ändå har centrum avlövats. Vår  
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grundinställning är att det är människorna som vill ha service, går o fikar, handlar, 

som lyfter centrum. 

 

Bl.a. av ovan nämnda skäl vill Moderaterna i Uddevalla se bostäder på Widingsborg 

och badhus lokaliserat t.ex på Riversideområdet.  

    
 

 

Vid protokollet 

Annica Åberg 

 

Justerat 2016-04-18 

Alf Gillberg, Ewa Espling, Carin Ramneskär 

 

Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2016-04-18 intygar 

Annica Åberg 

 

Expedierat 2016-04-19 

Samhällsbyggnadsnämnden 

Kultur och fritidsnämnden 
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