
  
Utses att justera Annelie Högberg 
Justeringens plats och tid Stadshuset 2020-06-08 Paragrafer §§ 43-52  
  
Underskrift sekreterare …………………………………………  
 Sebastian Johansson 
  
Underskrift ordförande …………………………………………  
 Jarmo Uusitalo 
  
Underskrift justerande …………………………………………  
 Annelie Högberg 
 

BEVIS och ANSLAG om justeringens tillkännagivande 

Sammanträde Samhällsplaneringsutskottet 2020-06-02 
Förvaras hos Kommunledningskontoret 
Anslaget sätts upp 2020-06-08 
Anslaget tas ner 2020-06-30 
  
Underskrift ………………………………………… 
 Sebastian Johansson 

Justerandes signatur 

  

 
Protokoll 
Samhällsplaneringsutskottet 

 

2020-06-02  
 

 
Sammanträde Samhällsplaneringsutskottet  
Plats och tid Sammanträdesrum Bäve, stadshuset, kl.13:00-16:04 med ajournering 

14:20-14:35 
  
Ledamöter Jarmo Uusitalo (MP), Ordförande 

Niklas Moe (M), 1:e vice ordförande 

Anna-Lena Heydar (S), 2:e vice ordförande 

Elving Andersson (C) 

Rolf Jonsson (L), deltar på distans 

David Sahlsten (KD) 

Cecilia Sandberg (S), deltar på distans, ansluter kl. 13:46, § 43 

Annelie Högberg (S) 

Martin Pettersson (SD) 

Kent Andreasson (UP) 

 
Övriga Sven Andersson, strateg 

Anders Brunberg, avdelningschef 

Andreas Roos, avdelningschef, samhällsbyggnad 

Leif Börjesson, projektledare, § 43 

Jenny Martinsson, kommunikationsstrateg, § 43 

Patrik Petré, strateg, § 43 

Jenny Nord, mark-exploateringsingenjör, samhällsbyggnad, § 46 

Sara Norén, mark-exploateringsingenjör, samhällsbyggnad, § 46 

Robert Börjesson, projektledare, samhällsbyggnad § 47 

Mikael Svensson, projektchef, Västvatten AB § 47 

Sebastian Johansson, kommunsekreterare 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Samhällsplaneringsutskottet 

 

2020-06-02 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 43 Dnr KS 306010  

Information om trafikutredning, Uddevalla centrum 

Sammanfattning 

Projektledare Leif Börjesson informerar om kommunens trafikutredning för Uddevalla 

centrum samt bakgrund och mål för den. 

 

Trafikutredningen syftar till att peka på problematik och ge förslag till åtgärder för att 

klara förslagen till utbyggnader inom kommunens vision för stadsutvecklingen i 

centrala Uddevalla. 

Beslut 

Samhällsplaneringsutskottet beslutar 

 

att notera informationen. 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Samhällsplaneringsutskottet 

 

2020-06-02 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 44 Dnr KS 306011  

Information om beslutade åtgärder på väg 678, Lerbovägen 

Sammanfattning 

Strateg Sven Andersson informerar om att Trafikverket har beslutat att förändra och 

tidigarelägga byggnation av en mötesfri 2+1-väg mellan Bratterödsmotet och Grohed på 

väg 678. Syftet med projektet är att förbättra trafiksäkerheten genom att skapa en 

mötesseparerad väg med trafiksäkra anslutningar. 

 

Byggnationen är planerad att starta 2022. 

Beslut 

Samhällsplaneringsutskottet beslutar 

 

att notera informationen. 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Samhällsplaneringsutskottet 

 

2020-06-02 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 45 Dnr KS 306013  

Information om Trafikverkets fördjupade studie av åtgärder på 
södra Bohusbanan 

Sammanfattning 

Strateg Sven Andersson informerar om Trafikverkets utredning om åtgärder för att höja 

Bohusbanans kapacitet. Utredningen syftar till att klargöra behov och utveckling av 

banan och förslag på åtgärder för att öka Bohusbanans kapacitet. 

Bland annat finns förslag om en etappvis dubbelspårsutbyggnad mellan Göteborg och 

Stenungssund samt förlängda mötesspår i Kode och Säve. 

 

Beslut 

Samhällsplaneringsutskottet beslutar 

 

att notera informationen. 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Samhällsplaneringsutskottet 

 

2020-06-02 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 46 Dnr KS 306014  

Information om läget för gräskärrsvägen och markfrågan 

Sammanfattning 

Jenny Nord och Sara Norén, mark-exploateringsingenjörer, samhällsbyggnad, 

informerar om planarbetet för att möjliggöra en ny väg mellan Lillesjö och Björbäck. 

 

Information ges också om kommunens arbete att få fram nya industriområden och 

utveckla befintliga. 

 

Beslut 

Samhällsplaneringsutskottet beslutar 

 

att notera informationen. 

 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Samhällsplaneringsutskottet 

 

2020-06-02 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 47 Dnr KS 306015  

Information om ekonomiska konsekvenserna av kommunens 
VA-plan 

Sammanfattning 

Projektchef Mikael Svensson, Västvatten AB, informerar om kommande byggnationer 

av överföringsledningar för kommunalt vatten i enlighet med kommunens antagna 

utbyggnadsplan samt beräknade kostnader för detta.  

 

För att täcka kostnaderna för utbyggnaden kommer Uddevalla Vatten låna medel av 

kommunens internbank samt föreslår kommunfullmäktige att få ett årligt kapitaltillskott 

som täcker kapital- och räntekostnader. Ärendet kommer behandlas av 

kommunfullmäktige under hösten. 

 

Beslut 

Samhällsplaneringsutskottet beslutar 

 

att notera informationen. 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Samhällsplaneringsutskottet 

 

2020-06-02 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 48 Dnr KS 2020/00255  

Begäran om planbesked berörande fastigheterna Högås-Sund 
1:78 och Högås-Sund 1:21 

Sammanfattning 

Ägaren till fastigheten Högås-Sund 1:78 och 1:21 har inkommit med begäran om 

planbesked. Ansökan avser att upprätta en ny detaljplan som medger bostäder. 

Sökanden vill planlägga för totalt 13 stycken bostäder, 8 stycken på Högås-Sund 1:78 

och 5 stycken på Högås-Sund 1:21. 

 

Kommunen kan konstatera att det finns ett öppnat detaljplaneärende sedan 2005. 

Planavtal skrevs dock aldrig under och ärendet har varit pausat sedan dess. Om området 

är aktuellt att prövas för en ny detaljplan behövs ett beslut i kommunstyrelsen. 

Området omfattas av Översiktsplan för Uddevalla kommun 2010 (ÖP). Området 

redovisas i Översiktsplanen som ett av de utpekade områden i kommunen med 

möjlighet till förtätning. Ansökan följer därmed Översiktsplanens intentioner. 

Västvatten uppger att kapacitet för både dricksvatten och spillvatten finns i området. 

Västvatten uppger att de föreslagna byggnaderna i nordöst behöver ses över då de är 

placerade rakt ovanpå kommunala vatten- och spillvattenledningar med tillhörande 

ledningsrätt (1485K-98/90). Ingen byggnation får ske inom rättighetsområdet och vid 

eventuellt positivt besked, får anslutningsmöjligheter studeras vidare.  

  

Området berörs i dagsläget inte av strandskydd. Dock ligger delar av området inom 100 

meter från strand. Det behöver utredas om strandskydd kan förväntas infalla över 

området. Om strandskydd inträder bedöms det vara olämpligt att ta med området, eller 

delar av området, i en ny detaljplan.  

 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse daterad 2020–05–15 

Begäran om planbesked berörande Högås-Sund 1:78 och 1:21, Bilaga 1  

Avstyckningsplan, Bilaga 2 

Fornlämning, Bilaga 3 
Förprövningsrapport Högås-Sund 1:78 och 1:21, Bilaga 4 

  

Beslut 

Samhällsplaneringsutskottet föreslår kommunstyrelsen  

 

att godkänna att detaljplaneförslag för fastigheterna Högås-Sund 1:78 och 1:21 

upprättas, 

 

att   planbesked förutsätter planavtal mellan sökande och 

samhällsbyggnadsförvaltningen, 

 

att   bedömningen görs att en detaljplan kan antas under 2023 samt 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Samhällsplaneringsutskottet 

 

2020-06-02 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Forts. § 48 
 

att   kommunstyrelsens beslut ska utgöra planbesked enligt plan- och bygglagen 5:2.   

  

  

  

 



 

 

 

 
Protokoll 
Samhällsplaneringsutskottet 

 

2020-06-02 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 49 Dnr KS 2020/00201  

Svar på remiss av Hållbara resor i Västra Götaland, 
trafikförsörjningsprogram 2021-2025  

Sammanfattning 

Trafikförsörjningsprogrammet är det övergripande styrdokumentet för 

kollektivtrafikens utveckling i Västra Götaland. Programmet revideras varje 

mandatperiod och nu föreliggande förslag för 2021-2025 är en mindre revidering från 

tidigare program med fokus på långsiktiga mål och strategier. Programmet utgör 

grunden för kollektivtrafiknämndens uppdrag till Västtrafik och för regionens 

samverkan med kommunerna. 

  
Synpunkter på trafikförsörjningsprogrammet lämnas till kommunalförbundet Fyrbodal. 

 

Strateg Sven Andersson föredrar ärendet under sammanträdet. 

 

Beslutsunderlag 

Följebrev från kollektivtrafiknämnden, Västra Götaland 2020-02-28.  
Remissversion av Hållbara resor i Västra Götaland, trafikförsörjningsprogram 2021-2025, 

februari 2020  
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse från 2020-05-22 

Beslut 

Samhällsplaneringsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 

  

att som svar på remiss av Hållbara resor i Västra Götaland, regionalt 

trafikförsörjningsprogram 2021-2025, anta kommunledningskontorets yttrande enligt denna 

tjänsteskrivelse som sitt eget. 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Samhällsplaneringsutskottet 

 

2020-06-02 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 50 Dnr KS 2020/00202  

Svar på remiss av Målbild tåg 2028 inklusive storregional 
busstrafik   

Sammanfattning 

Västra Götalandsregionen vill utveckla tågtrafiken mot målen i den tidigare antagna 

Målbild Tåg 2035. Den nu framtagna utredningen Målbild Tåg 2028 inkl storregional 

busstrafik syftar till att konkretisera utvecklingsstegen för att uppnå målet om att 

tredubbla tågresandet till 2035. Utredningen lägger fokus vid genomförbarhet och 

utgångspunkten är dagens infrastruktur. För varje regionalt stråk föreslås ett bästa 

alternativ sett till antal resande, ekonomi och genomförbarhet.  

  

Kommunens yttrande ska lämnas till kommunalförbundet Fyrbodal. 

 

Strateg Sven Andersson föredrar ärendet under sammanträdet. 

 

Beslutsunderlag 

Följebrev Målbild Tåg 2028 inkl. storregional busstrafik, 2020-02-28. 

Remissversion huvudrapport Målbild Tåg 2028. 

Val av huvudalternativ per bana, Trivector 2020-02-04. 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-05-22. 

Beslut 

Samhällsplaneringsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 

  

att som svar på remiss av Målbild Tåg 2028 inkl storregional busstrafik anta 

kommunledningskontorets yttrande enligt denna tjänsteskrivelse som sitt eget.  

  

 



 

 

 

 
Protokoll 
Samhällsplaneringsutskottet 

 

2020-06-02 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 51 Dnr KS 2020/00203  

Svar på utvärdering av samverkansformer för kollektivtrafiken i 
Västra Götaland  

Sammanfattning 

Västra Götalandsregionen ansvarar för kollektivtrafiken i Västra Götaland. För att 

kollektivtrafiken ska kunna utvecklas i enlighet med antagna mål krävs dock att 

regionen och dess kommuner strävar i samma riktning och samverkar. Regionen vill att 

kommunerna ska ta aktiv del i planering och utveckling av kollektivtrafiken för att 

åstadkomma maximal nytta och effekt av de resurser som satsas på kollektivtrafiken. 

  

Samverkansformerna för kollektivtrafiken i Västra Götaland antogs år 2011 när 

kollektivtrafikansvaret fördes över till Västra Götalandsregionen. Samverkansformerna 

utvärderades 2013 och resulterade i en åtgärdslista för att stärka dialog och samverkan. 

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

senast 2020. Kommunernas synpunkter ska lämnas till respektive kommunalförbund.  

 

Strateg Sven Andersson föredrar ärendet under sammanträdet. 

  

Beslutsunderlag 

Kollektivtrafiknämndens följebrev utvärdering av ”Samverkansformer kring 

kollektivtrafik i Västra Götaland” 2020-02-28. 

Samverkansformer kring kollektivtrafik i Västra Götaland, rev 2017. 

Förslag till åtgärder för att stärka dialog och samverkan mellan kollektivtrafiknämnden, 

Västtrafik och kommunerna, 2014. 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-05-22 

 

Beslut 

Samhällsplaneringsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 

  

att som svar på kollektivtrafiknämndens utvärdering av samverkansformer för 

kollektivtrafik anta kommunledningskontorets synpunkter enligt denna tjänsteskrivelse 

som sitt eget. 

  

 



 

 

 

 
Protokoll 
Samhällsplaneringsutskottet 

 

2020-06-02 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 52 Dnr KS 299314  

Ordförande informerar 

Sammanfattning 

Ordförande Jarmo Uusitalo (MP) informerar om följande 

 

• Senaste styrgruppsmötet för stadsutvecklingsprojektet där bland annat nya 

projektdirektiv för utveckling av Rimnersområdet samt projektdirektiv för 

tillgänglighetsanpassning och renovering av Rimnersvallen godkändes.  

 

• Fortsatta uppvaktningar av Trafikverket i syfte att få till en dialog om en 

cykelväg vid Ulvesund. 

 

Beslut 

Samhällsplaneringsutskottet beslutar 

 

att notera inforamtionen. 

 

 


