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2020-04-07  
 

 
Sammanträde Samhällsplaneringsutskottet  
Plats och tid Sammanträdesrum IT-lyan, stadshuset, kl.13:00-14:40 
  
Ledamöter Jarmo Uusitalo (MP), Ordförande 

Niklas Moe (M), 1:e vice ordförande 

Anna-Lena Heydar (S), 2:e vice ordförande, deltar på distans. 

Mikael Staxäng (M) 

Elving Andersson (C) 

Rolf Jonsson (L), deltar på distans. 

Kenneth Engelbrektsson (S), deltar på distans. 

Annelie Högberg (S), deltar på distans. 

Martin Pettersson (SD) 

Kent Andreasson (UP) 

 
  
  
Övriga Birgitte Johansson, strateg, § 27 

Sven Andersson, strateg, deltar på distans. 

Anders Brunberg, avdelningschef 

Andreas Roos, avdelningschef, deltar på distans. 

Sebastian Johansson, kommunsekreterare 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 27 Dnr KS 304926  

Information miljöredovisning 2019 och arbetet med klimat-och 
energiplanen 

Sammanfattning 

Strateg Birgitte Johansson informerar om miljömålen och måluppfyllelsen av de 

kommunala målen. Målen omfattar bland annat andelen ekologiska livsmedel i 

kommunens verksamheter, tjänsteresor, elförbrukningen, kollektivtrafikresandet och 

mängden hushållsavfall. 

 

Inom vissa områden pekar trenden mot målet, exempelvis har en ny upphandling gjorts 

vilket ökar andelen ekologiska livsmedel markant. Inom några andra områden är 

däremot trenden motsatt. 

 

Birgitte Johansson ger också en rapport från arbetet med energi-och klimatplanen där 

följande prioriteringsförslag föreslås; hållbara transporter och vätgas. 

 

Beslut 

Samhällsplaneringsutskottet beslutar 

 

att notera informationen.  

 



 

 

 

 
Protokoll 
Samhällsplaneringsutskottet 

 

2020-04-07 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 28 Dnr KS 2020/00203  

Information om utvärdering av samverkansformer för 
kollektivtrafiken i Västra Götaland  

Sammanfattning 

Strateg Sven Andersson informerar om en inkommen remiss om utvärdering av 

samverkansformer för kollektivtrafiken i Västra Götaland. 

Samverkansformer för kollektivtrafik i Västra Götaland antogs av Västra 

Götalands 49 kommuners fullmäktige samt Västra Götalandsregionen 2011. 

Dokumentet är uppdaterat och reviderat enligt beslut i Beredningen för hållbar 

utveckling, 2016-05-31. Formaliaändringar gjordes 2017-12-13 efter remiss i 

delregionala kollektivtrafikråden i samband med årlig avstämning av 

trafikförsörjningsprogrammet. Samverkansformerna utvärderades 2013 och 

utvärderingen ledde till en lista med 21 åtgärder för att stärka dialog och samverkan. 

Beredningen för hållbar utveckling har beslutat att en ny utvärdering ska genomföras 

senast 2020. 

 

Uddevalla kommun ska senast i juni yttra sig över utvärderingen och därefter översända 

yttrandet till Fyrbodals kommunalförbund som kommer skicka ett samlat remissvar från 

medlemskommunerna. 

Beslut 

Samhällsplaneringsutskottet beslutar 

 

att notera informationen.  

 



 

 

 

 
Protokoll 
Samhällsplaneringsutskottet 

 

2020-04-07 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 29 Dnr KS 2020/00202  

Information om remiss av Målbild tåg 2028 inklusive 
storregional busstrafik  

Sammanfattning 

Strateg Sven Andersson informerar om Målbild tåg 2028 inklusive storregional 

busstrafik som har skickats på remiss av Västra Götalandsregionen. 
 

Västra Götalandsregionen, genom kollektivtrafiknämnden, utreder utvecklingen 

av tågtrafiken och storregional busstrafik med fokus på delmål 2028 inom 

Målbild Tåg 2035. Utredningen syftar till att konkretisera utvecklingsstegen för 

tågtrafiken för att nå uppsatta resandemål om att trefaldiga tågresandet till 2035 och att 

öka attraktiviteten i det storregionala kollektivtrafiksystemet. 

 

Uddevalla kommun ska senast i juni yttra sig över dokumentet och därefter översända 

yttrandet till Fyrbodals kommunalförbund som kommer skicka ett samlat remissvar från 

medlemskommunerna. 

Beslut 

Samhällsplaneringsutskottet beslutar 

 

att notera informationen.  
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2020-04-07 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 30 Dnr KS 2020/00201  

Information om remiss av Hållbara resor i Västra Götaland, 
trafikförsörjningsprogram 2021-2025  

Sammanfattning 
Strateg Sven Andersson informerar om förslaget till trafikförsörjningsprogrammet 

Hållbara resor som Västra Götalandsregionen har skickat på remiss. 

 

Västra Götalandsregionen, regional kollektivtrafikmyndighet i Västra Götaland, har 

tagit fram ett förslag på trafikförsörjningsprogram för perioden 2021–2025. 

Trafikförsörjningsprogrammet är det övergripande styrdokumentet för 

kollektivtrafikens utveckling. I Västra Götaland revideras trafikförsörjnings-

programmet en gång per mandatperiod. Nuvarande program sträcker sig över åren 

2017–2020. Framtagandet av trafikförsörjningsprogram 2021–2025 har pågått under år 

2019 och 2020. 

 

Uddevalla kommun ska senast i juni yttra sig över programmet och därefter översända 

yttrandet till Fyrbodals kommunalförbund som kommer skicka ett samlat remissvar från 

medlemskommunerna. 

  

Beslut 

Samhällsplaneringsutskottet beslutar 

 

att notera informationen.  
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2020-04-07 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 31 Dnr KS 299314  

Ordförande informerar 

Sammanfattning 

Ordförande Jarmo Uusitalo (MP) informerar om att representanter för de tio 

kommunerna i Bohuslän inom samarbetet Samarbete för Bohusbanan har hållit ett 

stormöte där den så kallade avsiktsförklaringen om Transportkorridor Skagerack 

antogs. 

 

Ordförande informerar vidare om att kommunstyrelseordförandena i kommunerna längs 

södra Bohusbanan har träffat representanter för Trafikverket för att uttrycka sin oro över 

de stopp som planeras under kommande år på järnvägen med anledning av byggnationer 

och underhållsarbeten. Stoppen kommer troligtvis inte vara så långa som det 

inledningsvis aviserades om, men målsättningen är att begränsa stoppens längd så långt 

som möjligt. 

 

Beslut 

Samhällsplaneringsutskottet beslutar 

 

att notera informationen.  

 

 


