
  
Utses att justera Roger Johansson (L) och Susanne Börjesson (S) 
Justeringens plats och tid Stadshuset 2020-05-20 Paragrafer § 222, § 252, 
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                                                                               Omedelbar justering  
Underskrift sekreterare …………………………………………  
 Pernilla Gustafsson 
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BEVIS och ANSLAG om justeringens tillkännagivande 
Sammanträde Samhällsbyggnadsnämnden 2020-05-20 
Förvaras hos Samhällsbyggnadsförvaltningen  
Anslaget sätts upp 2020-05-20 
Anslaget tas ner 2020-06-11 
  
Underskrift ………………………………………… 
 Pernilla Gustafsson 

Justerandes signatur 

  
 

Protokoll 
Samhällsbyggnadsnämnden 

 

2020-05-20  
 

 
Sammanträde Samhällsbyggnadsnämnden  
Plats och tid Matsalen Stadshuset onsdagen den 20 maj, kl. 08:00-15:00 
  
Ledamöter Mikael Staxäng (M), Ordförande 

Roger Johansson (L), 1:e vice ordförande ej § 252 p.g.a. jäv 
Kenneth Engelbrektsson (S), 2:e vice ordförande 
Roger Ekeroos (M) 
Stig Olsson (C) 
Maria Johansson (L) 
Jerker Lundin (KD) 
Karin Engdahl (S) 
Susanne Börjesson (S) 
Per-Arne Andersson (S) 
Martin Pettersson (SD) 
Mattias Forseng (SD) Deltar på distans 
Kent Andreasson (UP) 

Tjänstgörande ersättare Markus Klasson (M) ersätter Roger Johansson (L) § 252 p.g.a jäv 
Ersättare Markus Klasson (M) § 222, § 254 

Erik Johansson (KD) 
Susanne Grönvall (S) Deltar på distans 
Anna-Lena Heydar (S) 
Marie Lundström (V) 
Ole Borch (MP) 
John Alexandersson (SD) 
Kenth Johansson (UP) Deltar på distans 

Övriga Förvaltningschef TF Aya Norvell  
Administrativ chef Lotta Wall 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Enhetschef Emma Schewenius § 222  
Trafikingenjör Jörgen Wennergren § 222 
Enhetschef Martin Hellström § 266 
Miljösamordnare Pia Svensson § 254 
Utredare Anna Thorén § 254   
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 222 Dnr SBN 2020/00263  

Åtgärder med anledning av Covid-19 
Sammanfattning 
I rådande situation som Uddevalla kommun tillsammans med resten av Sverige och 
välden befinner sig i med anledning av coronaviruset Covid-19, har det krävts att den 
politiska samverkande majoriteten fattat snabba åtgärder för att stötta upp 
besöksnäringen med mer pengar för att underlätta för företagen.  
  
Det som har beslutats för den avgiftsfria parkeringen har inte gett de effekter 
förvaltningen tror att politiken önskar. Förvaltningen uppfattar det som att man vill få 
större genomströmning av besökare till centrum för att gynna centrumhandel (även 
Ljungskile). När parkeringen är helt avgiftsfri slås också tidsregleringen i våra lokala 
trafikföreskrifter. Detta för att tidsregleringen är knuten till att det tas ut avgift. Det 
betyder att vi har infört fri parkering där effekten blir den att människor parkerar och 
står längre än vad som angetts och därmed stå parkerad en hel dag.  
  
Om syftet är att få större genomströmning av besökare till centrum, är förslaget att ta ut 
en låg avgift så att de lokala trafikföreskrifterna är verksamma. På det sättet får vi en låg 
parkeringsavgift i centrum men tidsregleringen kan ändå följas. Förslagsvis under en 
begränsad period.  
  
För de som betalar sin plats mer månad eller kvartal samt för dem som har sin husvagn 
eller husbil på ställplats, att få en avgiftsreduktion istället för att stå helt gratis enligt 
samma princip och likställighetsprincip. 
Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-05-05. 
Samhällsbyggnadsnämndens protokollsutdrag 2020-04-16 § 163 Åtgärder med 
anledning av Covid-19. 
Grunder för uttagande av avgift m.m för parkering. 
Avgifter för markupplåtelser på allmän plats inom Uddevalla kommun 
Yrkanden 
Roger Johansson (L) för samverkansmajoritetens (M), (C), (L), (KD) och (UP) vägnar 
att justera beslutsattsats 1 till att föreslå Kommunfullmäktige att besluta att det i röd zon 
ska kosta 1 kr per timma mån-fred 10-18 och lör kl. 10-14. Övrig tid 1 kr per timma, 
 
Roger Johansson (L) för samverkansmajoritetens (M), (C), (L), (KD) och (UP) vägnar 
att justera beslutsattsats 3 till att föreslå kommunfullmäktige att besluta att det i grön 
zon ska kosta 1 kr för en hel dag, 
 
Martin Pettersson (SD): bifall till Roger Johanssons (L) ändringsyrkanden gällande 
beslutsattsats 1 och 3  
 
Roger Johansson (L) för samverkansmajoritetens (M), (C), (L), (KD) och (UP) vägnar 
ändringsyrkande för beslutsattsats 8 till att föreslå kommunfullmäktige att avgiftsbefria 



 
 

 
 

Protokoll 
Samhällsbyggnadsnämnden 
 
2020-05-20 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

dom delar som gäller för försäljning av varor som gäller gångbaneserveringar, 
restaurangverandor, friluftsserveringar gällande upplåtelse av allmän plats, kommunal 
mark till och med 2020-12-31, samt att ordinarie avgifter återinträder 2021-01-01 enligt 
avgifter för markupplåtelser på allmän plats inom Uddevalla kommun. 
 
Beslutet gäller endast inom det område som är markerat på kartan samt längs med 
Vällebergsvägen i Ljungskile. 
Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar 
  
att  föreslå kommunfullmäktige att besluta att det i röd zon ska kosta 1 kr per timma 
mån-fred 10-18 och lör kl. 10-14. Övrig tid 1 kr per timma, 
  
att  föreslå kommunfullmäktige att besluta att det i gul och grön zon ska kosta 1 kr per 
timma mån-fre 10-18 och lör kl. 10-14,  
  
att  föreslå kommunfullmäktige att besluta att det i grön zon ska kosta 1 kr för en hel 
dag, 
  
att  föreslå kommunfullmäktige att besluta att det för de som hyr månadsvis ska kosta 
50 kr /månad, 
  
att  föreslå kommunfullmäktige att besluta att det de som hyr kvartalsvis ska kosta 150 
kr/ kvartal, 
  
att  föreslå kommunfullmäktige att besluta att ställplatsen ska kosta 20 kr/dygn, 
  
att  föreslå kommunfullmäktige att besluta att ovanstående ska gälla till och med den  
2020-12-31, samt att ordinarie taxor för uttagande av avgift för parkering återinträder 
2021-01-01. 
  
att  föreslå kommunfullmäktige att avgiftsbefria dom delar som gäller för försäljning av 
varor som gäller gångbaneserveringar, restaurangverandor, friluftsserveringar gällande 
upplåtelse av allmän plats, kommunal mark till och med 2020-12-31, samt att ordinarie 
avgifter återinträder 2021-01-01 enligt avgifter för markupplåtelser på allmän plats 
inom Uddevalla kommun. 
 
Beslutet gäller endast inom det område som är markerat på kartan samt längs med 
Vällebergsvägen i Ljungskile. 
 
att  förklara paragrafen omedelbart justerad 
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§ 252 Dnr SBN 2020/00211  

Hemställan från Gustafsbergsstiftelsen för fortsatt bidrag från 
kommunen 
Sammanfattning 
Uddevalla kommun har fått en hemställan från Gustafsbergstiftelsen i form av önskan 
om fortsatt stöd i form av pengar och tjänster. Bakgrunden är att stödet reducerats 
kraftigt då politiska beslut saknas. 
  
När det gäller det ekonomiska bidraget beslutade nämnden den 2020-04-16 att ett 
ekonomiskt bidrag till Gustafsbergsstiftelsen om 125 000 tkr utbetalas för 2020. 
Summan belastar samhällsbyggnadsnämndens budgetresultat, samt att hemställan om 
bidrag fortsättningsvis ska ställas till kommunstyrelsen.  
  
Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår att man även fortsättningsvis ska utföra tjänster 
såsom drift och underhåll av strandpromenaden, nedtagning av träd, 
blomsterarrangemang med mera men att detta regleras i ett skriftligt avtal.  
Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-05-05 
Samhällsbyggnadsnämndens protokollskopia 2020-04-16 § 206 om hemställan från 
Gustafsbergsstiftelsen för fortsatt bidrag från kommunen 
Hemställan från Gustafsbergsstiftelsen om fortsatt stöd  
Yrkanden 
Maria Johansson (L) för samverkansmajoriteten (M), (C), (L), (KD) och (UP) vägnar: 
bifall till förslaget i handlingarna  
Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar 
  
att  skriftliga avtal upprättas för de arbeten som Samhällsbyggnadsförvaltningen årligen 
utför åt Gustafsbergstiftelsen,  
  
att  arrendeavtal upprättas mellan Uddevalla kommun och Gustafsbergsstiftelsen för 
pontonbryggan i Gustafsbergsviken, samt 
 
att  förklara paragrafen omedelbart justerad  
Jäv 
Roger Johansson (L) anmäler jäv och deltar inte i handläggning och beslut i ärendet. 
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§ 254 Dnr SBN 2020/00261  

Remiss från kommunstyrelsen angående betänkande om 
hållbar slamhantering, SOU 2020:3. 
Sammanfattning 
Uddevalla kommun har av Regeringskansliet getts utrymme att besvara remissen 
”hållbar slamhantering” och ser positivt på att det tas ett grepp kring slamspridning. 
Dagens regelverk för slamspridning är från 1994 och kan i flera avseende anses i behov 
av omarbetning, och Uddevalla kommun är positiva till att arbetet för ett av de 16 
nationella miljökvalitetsmålen - Giftfri miljö, underlättas med nya slamregler. 
  
Betänkandet består av en omfattande utredning med huvuduppdraget att utforma ett 
förbud mot slamspridning och föreslå lösning för fosforutvinning. Utredningen 
presenterar två scenarier där scenario ett (1) innebär totalt spridningsförbud med mycket 
begränsade undantag och scenario två (2) innebär spridningsförbud med undantag för 
hygieniserat och kvalitetssäkrat slam på produktiv åkermark.  
  
Idag används slammet från Uddevalla kommun som jordförbättringsmedel där slammets 
näringsämnen och mullbildande egenskaper tas tillvara i enlighet med gällande 
slamdirektiv från 1994. Omhändertagandet av slam står med i avfallsplanen för 2018-
2024. I Uddevalla hanteras slammet av de två bolagen Uddevalla Vatten AB och 
Uddevalla Kraft AB. Båda bolagen har tagit del av utredningen och hänvisar till sina 
respektive branschorganisationers yttranden; Avfall Sverige och Svenskt Vatten. Båda 
branschorganisationerna förordar scenario 2. 
Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-03-30 
Betänkande av utredningen om en giftfri och cirkulär återföring av fosfor från 
avloppsslam SOU-2020 
Kommunledningskontorets delegationsbeslut 2020-03-12 
Uddevalla kommuns avfallsplan 2018-2024  
Avfall Sveriges remissvar 
Uddevalla Energis remissvar 
Svenskt Vattens remissvar 
Västvattens remissvar 
Yrkanden 
Roger Johansson (L) för samverkansmajoriteten (M), (C), (L), (KD) och (UP) vägnar: 
ändringsyrkande att förorda scenario 1 i enlighet med kommunfullmäktiges inriktning.    
Kenneth Engelbrektsson (S): bifall till förslaget i handlingarna  
Propositionsordningar 
Ordförande konstaterar att det finns två förslag och ställer proposition på Roger 
Johansson (L) ändringsyrkande mot Kenneth Engelbrektssons (S) bifallsyrkande och 
finner att samhällsbyggnadsnämnden bifaller Roger Johanssons (L) ändringsyrkande till 
att förorda scenario 1 i enlighet med kommunfullmäktiges inriktning.     
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Forts § 254 
Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar 
  
att  förorda scenario 1 i enlighet med kommunfullmäktiges inriktning, samt 
  
att förklara paragrafen omedelbart justerad 
  
Reservation 
Kenneth Engelbrektsson (S) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.  
 
Avstår från att delta i beslut 
Martin Pettersson (SD) framför att Sverigedemokraternas ledamöter avstår från att delta 
i beslutet.  
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§ 266 Dnr SBN 2020/00325  

Förvärv av fastigheten Trollgil 1:5 
Sammanfattning 
Socialnämnden har behov av en bostad i ett särskilt ärende. Det finns mycket goda 
verksamhetsmässiga och ekonomiska skäl till att förvärva en bostad där brukaren kan 
bo. Socialförvaltningen har i samarbete med samhällsbyggnadsförvaltningen funnit en 
lämplig fastighet för ändamålet.  
Inköpspriset är 1 900 000 kronor och för att brukaren ska kunna bo och nyttja huset och 
fastigheten krävs anpassningar, renoveringar och nya anläggningar till en uppskattad 
kostnad på 1 955 000 kronor. Samhällsbyggnadsförvaltningen kommer upprätta ett 
hyresavtal där socialförvaltningen är motpart. Inledningsvis kommer den månatliga 
hyreskostnaden uppgå till 14 752 kronor.        
 
Förvaltningen kommer med följande förändrade attsatser:  
att hemställa åt kommunfullmäktige att godkänna ett köpekontrakt mellan kommunen 
och fastighetsägarna till Trollgil 1:5 med en köpeskilling om 1 900 000 kronor. 
 
att förklara paragrafen omedelbart justerad 
  
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2020-04-29 
Köpekontrakt 
Prospekt 
Beslut från socialnämnden 
Hyreskalkyl 
Behovsanalys från socialnämnden 
Yrkanden 
Roger Johansson (L) för samverkansmajoriteten (M), (C), (L), (KD) och (UP) vägnar: 
bifall till de förändrade attsatserna.  
Kenneth Engelbrektsson (S) bifall till de förändrade attsatserna. 
Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar 
  
att hemställa åt kommunfullmäktige att godkänna ett köpekontrakt mellan kommunen 
och fastighetsägarna till Trollgil 1:5 med en köpeskilling om 1 900 000 kronor. 
 
att förklara paragrafen omedelbart justerad 
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