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Sammanträde Samhällsplaneringsutskottet  
Plats och tid Sammanträdesrum Kompassen, stadshuset, kl.13:00-15:59. 
  
Ledamöter Jarmo Uusitalo (MP), Ordförande 
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Rolf Jonsson (L) 
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Jan-Olof Andersson, kommunalråd i Lysekil, § 13 

Ronald Rombrant, kommunalråd i Lysekil, § 13 

Michael Johansson, avdelningschef, Lysekil § 13 

Sven Andersson, strateg 

Sophie Carling, näringslivsutvecklare, § 14 

Ann-Palmnäs, Position Väst, § 14 

Anders Borg, Position Väst § 14 

Birgitte Johansson, strateg, § 15 

Sebastian Johansson, kommunsekreterare 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Samhällsplaneringsutskottet 

 

2020-02-03 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 12 Dnr KS 289389  

Upprop samt val av justerande 

Sammanfattning 

Rolf Jonsson (L) föreslås att justera dagens protokoll. 

Beslut 

Samhällsplaneringsutskottet beslutar 

 

att välja Rolf Jonsson (L) att jämte ordförande justera dagens protokoll. 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Samhällsplaneringsutskottet 

 

2020-02-03 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 13 Dnr KS 299315  

Information och diskussion om trafikverkets åtgärdsvalsstudie 
om väg 161 

Sammanfattning 

Sven Andersson, strateg, informerar om innehållet i den åtgärdsvalsstudie som 

trafikverket arbetar fram och som ska tillställas berörda i ett remissförfarande under 

våren.  

 

Utskottet diskuterar de föreslagna åtgärderna och slutsatserna av åtgärdsvalsstudien. 

 

Kommunalråden från Lysekil, Jan-Olof Andersson (S) och Ronald Rombrant (LP) har 

bjudits in till dagens sammanträde och redovisar Lysekil kommuns syn på väg 161 och 

dess betydelse för Lysekil. 

 

Överläggningar sker mellan kommunernas representanter och både Lysekil och 

Uddevallas representanter understryker vikten av att så långt som möjligt avlämna 

samstämmiga remissvar på åtgärdsvalsstudien.  

Beslut 

Samhällsplaneringsutskottet beslutar 

 

att notera informationen.  

 



 

 

 

 
Protokoll 
Samhällsplaneringsutskottet 

 

2020-02-03 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 14 Dnr KS 303499  

Information från Position Väst 

Sammanfattning 

Ann Palmnäs och Anders Borg från kommunalförbundet Fyrbodals etableringsservice, 

Position Väst informerar om sin verksamhet och arbetsformerna för 

företagsetableringar. Information ges också om hur kommunerna kan öka chanserna till 

fler företagsetableringar.  

 

Beslut 

Samhällsplaneringsutskottet beslutar 

 

att notera informationen.  

 



 

 

 

 
Protokoll 
Samhällsplaneringsutskottet 

 

2020-02-03 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 15 Dnr KS 303498  

Lägesrapport om arbetet med energiplanen 

Sammanfattning 

Strateg Birgitte Johansson informerar om arbetet med att ta fram en ny energi- och 

klimatplan för kommunen. Samhällsplaneringsutskottet ska utgöra styrgrupp för 

projektet och planen beräknas kunna färdigställas i november 2020. Planen ska 

uppdateras under varje mandatperiod. 

 

Beslut 

Samhällsplaneringsutskottet beslutar 

 

att notera informationen.  

 



 

 

 

 
Protokoll 
Samhällsplaneringsutskottet 

 

2020-02-03 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 16 Dnr KS 303500  

Information om trafikverkets fördjupade studie om utveckling 
av södra bohusbanan 

Sammanfattning 

Strateg Sven Andersson informerar om åtgärdsvalsstudie för södra bohusbanan, och 

bakgrund till studien  

 

Syftet är att ta fram för underlag för åtgärder på bohusbanan som ska kunna prövas i 

arbetet med nationell plan 2022-2032. Studien avser sträckan Göteborg-Uddevalla och 

förväntas kunna färdigställas under sommaren 2020. Kommunen kommer ges tillfälle 

att yttra sig över den genom ett kommande remissförfarande. 

 

Beslut 

Samhällsplaneringsutskottet beslutar 

 

att notera informationen.  

 



 

 

 

 
Protokoll 
Samhällsplaneringsutskottet 

 

2020-02-03 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 17 Dnr KS 299314  

Ordförande informerar 

Sammanfattning 

Ordförande Jarmo Uusitalo (MP) informerar utskottet om att representanter för 

samverkansplattformen för att utveckla bohusbanan, Ett enat Bohuslän, har besökt tre 

av de tio medlemskommunerna och informerat om ett kommande förslag till 

avsiktsförklaring. Gensvaret har varit positivt. Samtal har också ägt rum med 

Föreningen Norden och inom den närmsta tiden ska fortsatta samtal med andra 

kommuner ske. 

 

Beslut 

Samhällsplaneringsutskottet beslutar 

 

att notera informationen.  

 

 


