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§ 276 Dnr SBN 2020/00341  

Kajpromenad med översvämningsskydd i Uddevalla  

Sammanfattning 

Med anledning av stigande hav i kombination med dålig stabilitet längs Bäveån utfördes 

under 2016 en förstudie för ett översvämningsskydd i Uddevalla. Rekommendationerna 

från förstudien ledde fram till att Kommunfullmäktige 2016 beslutade att godkänna 

handlingsplanen tillhörande förstudien och att starta utredningsfasen av ”Projekt 

kajpromenad med översvämningsskydd i Uddevalla”, nedan benämnt ”ÖS-projektet”. 

Utredningsfasen är nu i sitt slutskede och resultatet av arbetet i denna fas har 

sammanställts i en fördjupad förstudie där områdets förutsättningar samt lösningsförslag 

för delsträckorna redovisas.   

ÖS-projektet är efter den fördjupade förstudien har antagits av kommunfullmäktige redo 

för att gå in i nästa fas enligt handlingsplanen, projekteringsfasen. 

Beslutsunderlag 

Samhällbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-05-29 

Fördjupad förstudie med bilagor 2020-05-29 

Gestaltningsrådets synpunkter 2020-05-29 

 

Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar 

  

att föreslå kommunfullmäktige förklara den fördjupade förstudien avslutad 

att föreslå kommunfullmäktige att godkänna start av projekteringsfasen 

att anse paragrafen omedelbart justerad 
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§ 313 Dnr SBN 2020/00263  

Yttrande till Förvaltningsdomstolen gällande Åtgärder med 
anledning av Covid-19 

Sammanfattning 

Förvaltningsdomstolen i Göteborg har inkommit med ett föreläggande den 3 juni 2020 

där samhällsbyggnadsnämnden ges möjlighet att yttra sig över inkommet överklagande. 

  

Samhällsbyggnadsnämnden tog på sitt sammanträde den 16 april 2020 beslut om 

åtgärder med anledning av Covid-19;  

”I rådande situation som Uddevalla kommun tillsammans med resten av Sverige och 

världen befinner sig i med anledning av coronaviruset Covid -19, har det krävts att den 

politiska samverkande majoriteten fattat snabba åtgärder för att stötta besöksnäringen 

med mer pengar och underlätta för företagen. Åtgärderna lyfts nu upp för beslut.” 

  

Ett av flera beslut var 

”att göra ett undantag från de aktuella bestämmelserna för Mortens krog under 2020 så 

att verksamhetsutövaren får möjlighet att hitta en hållbar lösning för uteservering till 

nästkommande år.” 

  

Överklagan gällande beslutet inkom till Uddevalla kommun den 30 april 2020 och 

skickades vidare till förvaltningsdomstolen i Göteborg samma datum. Överklagan gäller 

att beslutet innebär en avsevärd försämring för de funktionsnedsattas rörlighet och 

tillgänglighet och är ett stort avsteg från Uddevalla kommuns bestämmelser från den 1 

mars 2020.  

  

Enligt nämndens uppfattning bryter beslutet inte i dessa avseenden mot fastslagna 

rekommendationer och lagstiftning avseende tillgänglighet.  

Beslutsunderlag 

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-06-10 

Föreläggande från förvaltningsrätten i Göteborg att lämna ett yttrande i mål 5846-20 

Yttrande till Förvaltningsdomstolen Göteborg i mål nr 5846-20 gällande Åtgärder med 

anledning av Covid-19 

Bilaga till Yttrande till Förvaltningsdomstolen Foto ledstråk Kungsgatan 2020-06 

Samhällsbyggnadsnämndens protokollsutdrag 2020-04-16 § 163 Åtgärder med 

anledning av Covid -19 

  

Yrkanden 

Roger Johansson (L), Mikael Staxäng (M), Stig Olsson (C), Erik Johansson (KD) och 

Kent Andreasson (UP): bifall till förslaget i handlingarna.  
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Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar 

  

att godkänna förvaltningens yttrande som svar till Förvaltningsdomstolen i Göteborg 

att förklara paragrafen omedelbart justerad 

  

 

 


