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2.  Ändring av samhällsplaneringsutskottets sammanträdesdagar 2020 

avseende sammanträdena i februari och november 
Dnr KS 2019/00554  

 

3.  Begäran om planbesked berörande Stadsfjället 1:76  
Dnr KS 2019/00475  

 

4.  Lägesrapport gällande arbetet med översiktsplanen 
Dnr KS 296684  

Amanda Windeman 

5.  Information om energiplan 
Dnr KS 300866  

Birgitte Johansson 

6.  Diskussion gällande strategiska aspekter på försäljningar av 

kommunala fastigheter 
Dnr KS 300906  

 

7.  Diskussion och synpunkter gällande Västtrafiks trafikplan 2021 
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Sven Andersson 

 

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. 
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1(1) 

2019-09-19 Dnr KS 2019/00554 

  

 

Handläggare 

Kommunsekreterare Sebastian Johansson 

Telefon 0522-69 62 90 
sebastian.johansson@uddevalla.se 

 

Bestämmande av samhällsplaneringsutskottets 

sammanträdesdagar 2020 

Sammanfattning 

Samhällsplaneringsutskottet har 2019-09-03 beslutat att fastställa utskottets 

sammanträdesdagar för 2020. Utskottet beslutade även att uppdra till 

kommunledningskontoret att se över möjligheten att hitta nya datum för februari och 

november. 

 

Kommunledningskontoret föreslår därför att samhällsplaneringsutskottet ändrar sitt 

beslut enligt följande. 

 

4 februari ändras till den 3 februari, 3 november ändras till den 2 november.  

De föreslagna sammanträdesdagarna är måndagar och sammanfaller inte med något 

annat beslutat offentligt sammanträde inom kommunen, presidiemöten eller 

regionfullmäktiges sammanträde.      

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2019-09-19 

Samhällsplaneringsutskottets protokoll, 2019-09-03 § 46      

Förslag till beslut  

Samhällsplaneringsutskottet beslutar 

 

att ändra sitt beslut enligt följande: 

 

4 februari ändras till 3 februari, 3 november ändras till den 2 november. 

 

   

 

 

Peter Larsson Sebastian Johansson 

Kommundirektör Kommunsekreterare 

Expediera till 

Kommunikationsavdelningen 



 

 

 

 
Protokoll 
Samhällsplaneringsutskottet 

 

2019-09-03 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 46 Dnr KS 2019/00554  

Bestämmande av samhällsplaneringsutskottets 
sammanträdesdagar 2020 

Sammanfattning 

Kommunledningskontoret har tagit fram ett förslag på sammanträdesdagar för 

samhällsplaneringsutskottet för 2020. Förslaget innebär att utskottet sammanträder 10 

gånger per år med start kl. 13:00. Följande dagar föreslås: 7 januari, 4 februari, 3 mars, 

7 april, 5 maj, 2 juni, 1 september, 6 oktober, 3 november, 1 december.      

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2019-07-22     

Yrkanden 

Jarmo Uusitalo (MP): Bifall till förslaget i handlingar samt att uppdra till 

kommunledningskontoret utreda möjligheten att återkomma med nya förslag till 

sammanträdesdagar i februari och i november eftersom de föreslagna 

sammanträdesdagarna infaller samtidigt som regionfullmäktige.      

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på sitt eget yrkande och finner att 

samhällsplaneringsutskottet bifaller det.      

      

Beslut 

Samhällsplaneringsutskottet beslutar 

 

att sammanträdena under 2020 ska äga rum den 7 januari, 4 februari, 3 mars, 7 april, 5 

maj, 2 juni, 1 september, 6 oktober, 3 november, 1 december samt, 

 

att sammanträdena ska börja kl. 13:00. 

 

att uppdra till kommunledningskontoret att utreda möjligheten att återkomma med nya 

förslag till sammanträdesdagar i februari och i november. 

 
Vid protokollet 

Sebastian Johansson  

 

Justerat 2019-09-05 

Jarmo Uusitalo, Elving Andersson 

Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2019-09-05 intygar 

Kajsa Jansson 

 

Expedierat 2019-09-09 

Kommunikationsavdelningen 
 

      

 



 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
Kommunledningskontoret 
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2019-09-17 Dnr KS 2019/00475 

  

 

Handläggare 

Mark- och exploateringsingenjör Petter Larsson 

Telefon 0522-69 79 39 
petter.larsson@uddevalla.se 

 

Begäran om planbesked gällande Stadsfjället 1:76  

Sammanfattning 

Ägaren till fastigheten Stadsfjället 1:76 har inkommit med begäran om planbesked, se 

bilaga 1. 

Ansökan avser att upprätta en detaljplan för att tillskapa bostadsfastigheter för 

fristående villor, enfamiljshus. 

 

Ärendet har beretts av en tjänstemannagrupp från samtliga berörda förvaltningar. 

Utvärdering har gjorts från uppställda kriterier.  

 

Ägaren till fastigheten har tidigare inkommit med ansökan om planbesked för att på den 

aktuella fastigheten upprätta en detaljplan för bostäder i större omfattning än i den nu 

aktuella ansökan. Kommunstyrelsen beslutade 2019-04-29 att inte vara beredd att 

upprätta detaljplaneförslag för Stadsfjället 1:76 samt att beslutet ska utgöra planbesked 

enligt plan och bygglagen 5:2. I samband med den ansökan inkom flertalet närboende 

som har fastigheter i direkt anslutning till Stadsfjället 1:76 med en skrivelse där de 

framför att de motsätter sig att det uppförs villabebyggelse i området. 

 

Tillgängligheten till Stadsfjället 1:76 är beroende av att tillfartsvägen går över flera 

angränsande fastigheter. Ingen av de angränsande fastighetsägarna har biträtt ansökan. 

 

Kommunledningskontoret föreslår att kommunstyrelsen inte ska godkänna att ny 

detaljplan upprättas för Stadsfjället 1:76. 

 

 

      

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse daterad 2019-09-17 

Begäran om planbesked gällande fastigheten Stadsfjället 1:76, Bilaga 1       

Förslag till beslut  

Samhällsplaneringsutskottet föreslår kommunstyrelsen 

 

att inte vara beredd att upprätta detaljplaneförslag för Stadsfjället 1:76 samt att beslutet 

ska utgöra planbesked enligt plan och bygglagen 5:2. 

 

   

 



 Tjänsteskrivelse  
Kommunledningskontoret 
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2019-09-17 Dnr KS 2019/00475 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ärendebeskrivning 

Ägaren till fastigheten Stadsfjället 1:76 har inkommit med begäran om planbesked, se 

bilaga 1. 

 

Ansökan avser att upprätta en detaljplan för att tillskapa bostadsfastigheter för 

fristående villor, enfamiljshus. 

Fastigheten omfattas inte av någon detaljplan. 

Bifogad situationsplan till begäran om planbesked medger 10 småhusfastigheter. 

Stadsfjället 1:76 är belägen någon kilometer norr om området Hovhult i Uddevalla och 

är i dagsläget en skogsfastighet på närmare 15 hektar. Tillgänglighet till området kan 

endast ske från länsväg 2069 (Fjällvägen) vilket ökar det faktiska avståndet mellan den 

nuvarande stadsgränsen och det tilltänkta området. Fastigheterna beskrivs i ansökan ha 

eget reningsverk med kapacitet för 10 fastigheter. 

 

Ärendet har beretts av en tjänstemannagrupp från samtliga berörda förvaltningar. 

Utvärdering har gjorts från uppställda kriterier.  

Kommunledningskontoret föreslår att kommunstyrelsen inte ska godkänna att ny 

detaljplan upprättas för Stadsfjället 1:76. 

 

 

Bedömning av kriterier vid beredning av ärendet 

Förslaget har prövats mot de kriterier som ställts upp för att bereda den här typen av 

ärenden och som anses relevanta i sammanhanget. Nedanstående bedömning är gjord 

med de förutsättningar vi känner till idag. 

 

I huvudsak överensstämmelse med följande kriterier: 

- Offentlig service: Erbjuds närmast i Dalabergsområdet genom Fridhemshallen 

samt i Dalaberg i form av bibliotek och fritidsgård, dock saknas tillgång till 

kollektivtrafik.  

 

 

 

 



 Tjänsteskrivelse  
Kommunledningskontoret 
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2019-09-17 Dnr KS 2019/00475 

  

 

 

 

Mindre god eller dålig överensstämmelse med följande kriterier: 

- Mark- och vattenanvändning (ÖP): Överensstämmer inte med översiktsplanens 

rekommendationer för markanvändning. 

- Bostadsförsörjning: Bidrar inte till mål om hållbar bostadsutveckling, bostäder 

för alla samt bostäder för särskilda grupper. 

- Samhällsbyggnadsstrategi: Bidrar inte till hållbar samhällsutveckling. Stärker 

inte stadens attraktionskraft. 

- Miljö och energi: Går emot kommunens övergripande miljömål om en hållbar 

samhällsplanering om en god bebyggelsestruktur som minskar transportbehovet. 

- Infrastruktur (övrig): Nya områden ska dra nytta av befintlig infrastruktur. 

Exploateringen kräver en utbyggnad av infrastruktur i form av vägar, Vatten- 

och avlopp, el m.m. 

-  Kollektivtrafik: Bidrar inte till mål om ökat kollektivtrafikresande. Saknas 

tillgång till busslinje.  

- Folkhälsa mm: Det är ej gångavstånd till affär, ökat bilberoende.  

- Stadsmiljö: Förslaget är inte förenligt med Samhällsbyggnadsstrategin eller med 

översiktsplanen. Stadens ska växa inifrån och ut. Skissen visar på en 

exploatering av fastigheten som efter omarbetning kan vara lämplig i direkt 

anslutning till tätort men inte som en isolerad ö utanför staden. 

 

Att beakta i detaljplan 

- Kulturmiljön bör utredas då lämningar kan finnas i form av stigar, stenmurar 

osv.  

- Delar av fastigheten omfattas av områdesgräns för Europan 15.   

- Vatten och avlopp: Västvatten har inga synpunkter på planförslaget då ansökan 

anger enskilt VA. OM det skulle bli aktuellt med kommunal VA-anslutning 

krävs vidare beräkningar. 

- Hälsoskydd: Eventuell påverkan från magnetfält från kraftledning invid 

lokaliseringen bör utredas, samt höra ledningshavaren (Mer än 100 m till 

regionkraftledning i öster. Kraftledning i väster är en mindre 

fördelningsledning.) 

- Förorenad mark: Inga kända föroreningar. Dock ligger försvarets övningsfält i 

närheten vilket Försvarsinspektören för hälsa och miljö (tidigare Generalläkaren) 

har tillsyn över. Detta medför att kontakt bör tas med dem för att höra om eller 

vilka undersökningar m.m. som finns för det området. Finns det risk för 

odetonerad ammunition? Då ansökan innefattar nybyggnation av 10 villatomter 

så bör en minst en översiktlig provtagning genomföras ytligt inom området. 

Detta då det kan finnas bly från luftdeposition samt angränsande övningsfält. 

Innan provtagning genomförs ska en historisk inventering genomföras samt ett 

förslag på provtagningsplan inkomma till miljötillsynsenheten. 

 

 

 

 



 Tjänsteskrivelse  
Kommunledningskontoret 
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Rekommendation 

Kommunen har inte för avsikt att upprätta en detaljplan för fastigheten Stadsfjället 1:76. 

Den sammantagna bedömningen är att det inte är lämpligt att förfrågan prövas i ett 

detaljplanearbete. 

 

 

Peter Larsson Patrik Petré 

Kommundirektör Chef Strategisk Samhällsplanering    

 

 
Expediera till 
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Anvisningar och upplysningar till begäran om planbesked
Uddevalla kommun

@ Sökande och fastighet
Begäran om planbesked ska inlämnas av den som
avser att utföra en åtgärd inom område som
ansökan avser¿ normalt är det fastighetsägaren.
Om någon annan står som sökande ska fullmakt
eller avtal med fastighetsägaren bifogas.

Observera att den som står som sökande och
skriver under begäran är betalningsansvarig för den
avgift som tas ut för planbesked.

@ Âtgärden avser
Ange vilken användning fastigheten och de
byggnader som avses uppföras är tänkta att ha. En
närmare precisering kan göras i beskrivningen
nedan och i handlingar som bifogas.

@ Kortfattad beskrivning av åtgärden
För bostäder kan behövas anges vilken sorts
boende som avses, antal lägenheter och liknande.
Finns det störningar i omgivningen, som det kan
behövas skydd för, t.ex. buller. Hur anordnas
tillfart, parkering samt vatten och avlopp?

Så snart som möjligt gör vi en första granskning
och meddelar er om ni behöver komplettera med
något. När ansökan är komplett strävar vi efter att
beslut ska fattas i kommunstyrelse inom fyra
månader.
Det kan hända att vi behöver begära kompletter-
ingar i ett senare skede av handläggningen. Om ni
inte kompletterar ansökan med de handlingar vi
krävt in kan beslut komma att tas på Oet material
som finns,

Avgifter och betalningsansvar
Den som står som sökande betalar avgifterna. Vi
tar ut avgift Uå¿e for positiva och negativa beslut.
Dessutom tar vi ut en avgift för återkallat ärende.
Se utdrag ur nämndens taxa på nästa sida.
Prisbasbelopp för 2018 är 45.500:-, enligt SCB.

@ Bifogade handlingar
En situationsplan är en karta över området med det
som ska byggas inritat. Planritningar är ritningar
över byggnadens alla våningsplan, sedda uppifrån.
Fasadritningar är ritningar som visar husets utsida,
alltså fasaden inklusive taket. Sektionsritningar är
ett tvärsnitt genom huset sett från sidan,

För verksamheter kan bl.a. behövas information om
typ av verksamhet, störningar som denna kan
medföra för omgivningen, transporter till och från
fastigheten, parkeringsbehov med mera.

Beroende på åtgarOens storlek, påverkan på
omgivningen och förutsättningar på platsen så kan
behovet av detaljeringsnivå på handlingarna
variera. I de enklaste fallen kan det räcka med
översiktliga skisser som redovisar storlek, placering
av åtgärden samt enkel redovisning av dess
karaktär. För åtgärder i känsliga miljöer och/eller
som medför stor påverkan på omgivningen kan ett
mer omfattande material behövas. Det kan t.ex.
avse buller eller utsläpp från verksamhet,
skuggning, skymd utsikt, hänsyn kulturmiljö etc.

@ Underskrift
För privatpersoner - samma som står som
sökande. För bolag - någon med rätt att företräda
företaget.

Upplysningar om den fortsatta handläggn¡ngen
Efter beslut
Om kommunen är beredd att inleda ett planarbete
kommer det i beskedet också anges när en ny
detaljplan eller ändring/upphävande av gällande
plan bedöms kunna vara klar. Tidplanen är
preliminär.
Om kommunen inte är beredd att inleda ett
planarbete, kommer det i beskedet också att anges
skälen för det. Planbesked kan inte överklagas.
I samband med detaljplanearbetet ska ett avtal
upprättas, som reglerar de kostnader som uppstår
för planarbetet.
Planbeskedet grundar sig på de handlingar som
lämnas in av den som begär beskedet och de
uppgifter Uddevalla kommun har tillgång till då
beskedet bereds. Under planprocessen tillförs
synpunkter och ny information, vilket kan leda till
att planen får en annan inriktning eller att
planarbetet avbryts.

Mer information finns på Uddevalla kommuns hemsida www.uddevalla.se
Du kan också ringa till Samhällsbyggnad 0522-69 79 39.
Ansökan skickas till Uddevalla kommun, Kommunledningskontoret, 451 81 Uddevalla,kgmmun eller via e-post
till kom mu nledningskontoret@uddevalla.se
Kartor beställs på telefon 0522-69 73 32
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Trafikplan 2021 

Underlag för dialogmöte – Uddevalla kommun 
 

1. Samhällsplaner, infrastruktur och förändrade resbehov  
 

- Vilka utbyggnadsområden/avvecklingsområden finns/planeras under de kommande 
åren i er kommun (om möjligt med uppgifter om antal bostäder/arbetstillfällen/ 
befolkningsmängd/inflyttningsår)?  
 

Bebyggelsestrategin i Uddevalla kommun innebär fokus på centralorten Uddevalla och 

tätorten Ljungskile, vilka skall växa enligt principen ”inifrån och ut”. I kommunen för övrigt 

utvecklas Rotviksbro (Lanesund) genom ny bebyggelse i sin egenskap av knutpunkt i 

befintlig väginfrastruktur. Fräknestranden (området Ammenäs-Ulvesund) tillåts växa när VA-

förutsättningarna så medger (ny överföringsledning har byggts).  

Se strukturbild samt bifogad genomförandeplan för utveckling av bostäder 2020–2022. 

Uddevalla tätort 

Byggnation fortsätter och planeras i centrumnära stadsdelar som Södergården, Bergsgården, 

Östberget, Rydingsberg m.fl. En områdesplan för Kampenhof/Bäveån beskriver 

exploateringsmöjligheterna för över 4 000 lgh i Uddevallas centrala delar. En 

projektorganisation är tillsatt för genomförandet.  

Ljungskile 

Flera projekt centralt bl.a. Hälle Lider, f.d. vårdcentralen och Kärr (200 lgh). Ett större 

planområde finns kring Skarsjövallen (ca 200 lgh).  

Utanför tätort 

Södra kommundelen: Sundsstrand (200 lgh) pågående, Fräknestranden (kompletterande 

bebyggelse). Väster: Furuhall/Rotviksbro (80 lgh) 

- Ser ni några betydande förändringar i resandeunderlaget eller resmönster utifrån 
detta (förändrad befolkningstäthet, förändrade eller nya målpunkter mm)?  
 

Förutsättningarna för kollektiva resor kommer att stärkas genom ökad kollektivtrafiknära 

bebyggelse. 

 

- Ser ni några nya/förändrade arbets- och/eller studiependlingsbehov?  
 

Rörligheten på arbetsmarknaden ökar, vilket bl.a. återspeglas i pendlingsstatistiken.  

Antalet in- och utpendlande förvärvsarbetare till/från Uddevalla: 
 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017  Ökning (7 år) 

Utpendlare 6 613 7339 7528 7778 7893 8363 8 749 8 858 2 245 

Inpendlare 6 444 7024 7139 7260 7364 7402 7 655 7 922 1 478 

 



Den högre ökningstakten för utpendlare förstärker bilden av Uddevalla som boendeort och 

vikten av goda utpendlingsmöjligheter. Trollhättan och Göteborg är största utpendlingsorter 

(lika stora) samt Trollhättan och Vänersborg största inpendlingsorter.  

 

- Beskriv på vilket sätt det ges förutsättningar för hållbara resvanor i er kommun  
(t.ex. prioriterad framkomlighet för kollektivtrafiken, bussgator, gång- och cykelbanor, 
parkeringsmöjligheter mm).  
 

Kommunen antog 2018-04-11 en ny trafik- och parkeringsstrategi. Strategin prioriterar 

hållbara transporter och färdsätt. Ny s.k. parkeringsnorm för bebyggelse är under 

framtagande. Normen planeras premiera bebyggelseutveckling som gynnar hållbara 

transporter (flexibla p-tal). 

 

Kommunen och Västra Götalandsregionen har genom stadstrafikforum beslutat om att ta fram 

en kollektivtrafikplan för Uddevalla tätort. Arbetet pågår och beräknas vara färdigställt under 

2019.  

 

2. Kollektivtrafikens utveckling.  

 
- Hur ser ni på kollektivtrafikens strategiska utveckling i er kommun de kommande 
åren?  

 

Uddevalla - Göteborg 

Tågets kapacitetstak vad gäller antalet avgångar har i det närmaste uppnåtts på södra 

Bohusbanan. Västra Götalandsregionens målbild för tåg innebär på lång sikt ökad tågtrafik 

och kortare restid mellan Uddevalla och Göteborg, men förutsätter omfattande investeringar i 

järnvägsinfrastrukturen. Målbilden kommer därför att ta mycket lång tid (och stora 

ekonomiska resurser) att genomföra. En resandeutveckling i stråket Uddevalla-Göteborg kan 

därför i närtid inte uppnås om inte alternativa åtgärder vidtas. Tågtrafiken behöver komplette-

ras med ytterligare busstrafik mellan Göteborg och Uddevalla som ger fler resmöjligheter. En 

utveckling av tågtrafiken är av stor betydelse i ett längre perspektiv men en resandeutveckling 

kan f.n. inte uppnås utan en utveckling av busstrafiken. Någon form av snabbusskoncept (jfr 

superbuss i Skåne) är exempel på åtgärd som bör prövas för att utveckla resandet i detta stråk.   

 

Uddevalla-Fräknestranden-Ljungskile 

Ljungskile är kommunens största tätort efter centralorten. Orten är attraktiv som bostadsort 

och är en också knutpunkt för kollektivtrafiken. Fräknestranden mellan Uddevalla och 

Ljungskile utvecklas genom kompletterande bebyggelse och ökade byggrätter genom ordnad 

VA-försörjning. Förutsättningarna för resandeutveckling i den södra kommundelen är goda. 

Från resenärshåll efterfrågas tätare busstrafik till kollektivtrafikens knutpunkter i 

högtrafiklägen samt bättre anpassning till tågtrafiken.  

  



- Har ni identifierat några funktionsbehov och/eller funktionsbrister i 

kollektivtrafiksystemet?  

T ex behov av ny bytespunkt, dålig framkomlighet, avsaknad av kollektivtrafik trots bra 

resandeunderlag etc. 

 

Uddevalla saknar Resecentrum. Kollektivtrafikens noder är geografiskt spridda och 

samordning mellan trafikslag är inte bra. Då resecentrum nu utpekats som åtgärd i regional 

plan för transportinfrastrukturen 2018–2029 är Västtrafiks stöd för utveckling av denna 

kollektivtrafiknod av stor vikt.  

 

Göteborgstrafiken 

Resandeutvecklingen på linje 810 är kraftfull och visar på ett växande resandebehov i detta 

stråk. Linjen är pålitlig och lockar hela tiden nya resande. Flera turer dubbleras men stående 

resande är inte ovanligt. Resenärerna klagar på det låga turutbudet och efterfrågar betydligt 

fler avgångar. Resenärerna har mycket svårt att se kopplingen till tågutbudet, dvs att se linje 

810 som komplement till tåg. Linjen står för sig själv och möter ett resandebehov hos en stor 

mängd resenärer för vilka tåg inte är ett alternativ. Linjen bör därför utvecklas och turutbudet 

kompletteras. Resenärerna accepterar inte att ena gången bli hänvisad till tåg och en annan till 

buss. För resande mellan Ljungskile och Göteborg försvåras enkelheten genom att linje 841 

tillkommer i utbudet och skapar ytterligare variationer i avgångstider, uppehållsbild mm.  

 

Stadstrafiken 

Stadstrafiken har potential för fortsatt utveckling. En gradvis förändring av linjenätet kopplat 

till stadens utvecklingsplaner är nödvändig. Målsättning bör vara att avveckla linjevarianter, 

skapa en eller två högkvalitativa busslinjer/stråk, öka turtätheten i vissa områden, eftersträva 

samma linjesträckning dag- som kvällstid osv. Det påbörjade arbetet med en kollektiv-

trafikplan för Uddevalla bör bli en bra utgångspunkt för en utveckling av stadstrafiken.  

 

Landsbygdstrafiken 

Landsbygdstrafiken mellan Uddevalla och Ljungskile har utvecklats positivt. Tätortslinjen i 

Ljungskile upplevs dock som eftersatt. I den mån linjerna 821, 822 och 826 ingår i varandras 

uppdrag och ger möjlighet till direktresor är detta otydligt.   

 

 

3. Skolpendling i den allmänna kollektivtrafiken 

Ser ni några förändringar som påverkar antalet elever som reser med skolkort? 

Gäller både grundskola och gymnasium 

Förändring i elevantal på befintliga grundskolor 

 Norgårdenskolan åk 7–9 kommer att öka med två klasser i åk 7 från 408 elever till 

beräknat 467 elever 

 Sommarhemmet åk 7–9 kommer att minska med en klass i åk 9 från 371 elever till 

beräknat 345 elever  

 Linneaskolan åk 7–9 kommer att öka med en klass i åk 7 från 230 elever till beräknat 252 

elever  



 Ljungskileskolan åk F-6 kommer att öka med en klass från 510 elever till beräknat 534 

elever 

 

Gymnasiependling 

Antalet elever i gymnasieåldern beräknas öka med omkring 25 % under den närmaste 10-

årsperioden. Uddevalla gymnasieskola har ett stort upptagningsområde med en stor andel 

elever från närliggande kommuner som Orust, Munkedal, Tanum och Färgelanda. Fler 

resande från dessa kommuner är att vänta. Se bif. Statistik. 

 

Nya skolor, flytt eller nedläggning av skolor eller andra förändringar? 

Antalet skolor är oförändrat. 

 

Ser ni att ni kommer att förändra ramtiderna för grundskolan?   

Nej, inte i dagsläget.  

 

4. Tillköp  

- Hur ser kommunens planer ut för befintliga tillköp?  
 

Seniorkort 
Seniorkort 75+ kvarstår. 

 

Flexlinjen 

Flexlinjen kvarstår. Kommunen har fattat beslut om en succesiv utökning av trafiken. 2019 

införde kvällstrafik samt trafik lör. Ytterligare till köp kommer att övervägas efter 

utvärdering.  

 

- Ser ni behov av att göra nya tillköp?  
 

Fritidskort 
Tillköp av Fritidskort Lov för ungdomar i årskurs 8+9 samt 1+2 i gymnasiet kan komma att 

införas sommaren 2020.  
 
  



 

  



Hemort gymnasieskolans elever 2018/2019 

0003 Norden 1 
 0126 HUDDINGE KOMMUN 1 
 0188 NORRTÄLJE KOMMUN 1 
 1281 LUNDS KOMMUN 1 
 1401 HÄRRYDA KOMMUN 1 
 1415 STENUNGSUNDS KOMMUN 28 
 1419 TJÖRNS KOMMUN 8 
 1421 ORUST KOMMUN 215 
 1427 SOTENÄS KOMMUN 61 
 1430 MUNKEDALS KOMMUN 237 
 1435 TANUMS KOMMUN 202 
 1438 DALS-EDS KOMMUN 52 
 1439 FÄRGELANDA KOMMUN 203 
 1440 ALE KOMMUN 1 
 1441 LERUM KOMMUN 1 
 1442 VÅRGÅRDA KOMMUN 1 
 1444 GRÄSTORPS KOMMUN 1 
 1445 ESSUNGA KOMMUN 1 
 1460 BENGTFORS KOMMUN 20 
 1461 MELLERUDS KOMMUN 8 
 1462 LILLA EDETS KOMMUN 3 
 1480 GÖTEBORG KOMMUN 2 
 1482 KUNGÄLV KOMMUN 1 
 1484 LYSEKIL KOMMUN 77 
 1485 UDDEVALLA 1 738 
 1486 STRÖMSTAD KOMMUN 39 
 1487 VÄNERSBORG KOMMUN 80 
 1488 TROLLHÄTTANS KOMMUN 44 
 1492 ÅMÅL KOMMUN 2 
 1494 LIDKÖPINGS KOMMUN 2 
 1715 KIL KOMMUN 1 
 1781 KRISTINEHAMN KOMMUN 1 
 2081 BORLÄNGE KOMMUN 1 
 2101 OCKELBO KOMMUN 1 
 2180 GÄVLE KOMMUN 1 
 2282 KRAMFORS KOMMUN 1 
  

  



Befolkningsprognos gymnasieelever 
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