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KUNGL. CIVILDEPARTEMENTETS ÄMBETSSKRIVELSE DEN 29 APRIL
1970 OM BL.A. SAMMANLÄGGNING AV UDDEVALLA STAD SAMT
LJUNGSKILE, FORSHÄLLA, LANE-RYRS OCH SKREDSVIKS LANDSKOMMUNER SAMT ÖVERFÖRANDE AV DEN MOT BOKENÄS OCH
DRAGSMARKS FÖRSAMLINGAR SVARANDE DELEN AV SKAFTÖ
LANDSKOMMUN TILL EN NYBILDAD KOMMUN, BENÄMND UDDEVALLA
CIVILDEPARTEMENTET
Genom beslut den 6 mars 1964 fastställde Kungl. Maj:t plan för indelning av Göteborgs och Bohus län i kommuner. Planen innebär att till kommunblock sammanförts
bl.a. följande kommuner och delar av kommuner.
1.
Lysekils stad, Stångenäs landskommun och den del av Skaftö landskommun
som motsvaras av Skaftö församling (Lysekils kommunblock).
2.
Uddevalla stad, Ljungskile, Forshälla, Lane-Ryrs och Skredsviks landskommuner samt den återstående del av Skaftö landskommun som motsvaras av Bokenäs och
Dragsmarks församlingar (Uddevalla kommunblock).
3.
Stenungsunds landskommun och den del av Kode landskommun som
motsvaras av Jörlanda församling (Stenungsunds kommunblock).
4.
Kungälvs och Marstrands städer, Hermansby, Ytterby och Romelanda landskommuner samt den återstående del av Kode landskommun som motsvaras av Hålta
och Solberga församlingar (Kungälvs kommunblock).
Med skrivelse den 9 april 1970 har kammarkollegiet till Kungl. Maj:t överlämnat
dels ansökningar från samtliga de i Lysekils kommunblock helt eller delvis ingående
kommunerna om sammanläggning och överföring den 1 januari 1971, dels en
framställning från Uddevalla stad om sammanläggning och överföring nämnda dag
av samtliga de i Uddevalla kommunblock helt eller delvis ingående kommunerna.
Uddevalla stads framställning har ej biträtts av de övriga kommunerna i blocket.
Istället har Skredsviks och Skaftö landskommuner beslutat att ansöka om enbart
överföring nämnda dag av Bokenäs och Dragsmarks församlingars områden till
Skredsvik. Sistnämnda kommuners ansökan har tillstyrkts av länsstyrelsen i
Göteborgs och Bohus län samt av kammarkollegiet.
Kammarkollegiet har även överlämnat en av Svenska kommunförbundet verkställd,
den 4 december 1969 dagtecknad utredning om sammanläggning och överföring den
1 januari 1971 av samtliga kommuner i Uddevalla kommunblock. Ifråga om dessa
indelningsändringar och tidpunkten för dem har i utredningen bl.a. uttalats följande.
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Den betydande minskningen av antalet anställda vid Uddevallavarvet gör det angeläget att alla krafter inom blocket samverkar för lokalisering av ny sysselsättning till
regionen. Mark för mera utrymmeskrävande industri finns i huvudsak inom
Skredsviks och Forshälla kommuner. Vid en nylokalisering erfordras emellertid
kommunala insatser av sådan storlek, att av de nuvarande kommunerna endast
Uddevalla stad torde ha de därför erforderliga resurserna. Det är då så mycket mera
angeläget att en verklig samplanering sker för hela den nya kommunens område.
Visserligen har en blockplanering skett i samarbetsnämndens regi, men
samarbetsnämnden har ingen möjlighet att fatta för kommunen bindande beslut; den
kan endast rekommendera lämpliga åtgärder och ställningstaganden. Så länge
nuvarande indelning består är det kommunerna och inte blocket som har att
genomföra de olika åtgärderna. Med hänsyn till utvecklingen inom blocket är det
väsentligt att den nya kommunen snabbt får ansvariga beslutande organ.
Med skrivelse den 14 april 1970 har kammarkollegiet vidare överlämnat två förslag
från länsstyrelsen om sammanläggning och överföring den 1 januari 1971 av
samtliga de i Stenungsunds och Kungälvs kommunblock helt eller delvis ingående
kommunerna. Länsstyrelsens förslag har biträtts av alla berörda kommuner utom
Hermansby och Kode, vilka kommuner uttalat sig för indelningsändringar först den 1
januari 1974. Som skäl för sina förslag har länsstyrelsen bl.a. anfört, att det med
hänsyn till den snabba industriella expansionen inom Stenungsund och den pågående
relativt omfattande exploateringen för bostads- och småindustriändamål inom
Jörlanda församling från planeringssynpunkt är angeläget att Stenungsunds kommun
snarast färdigbildas, att vid sammanläggning av Jörlanda församling med
Stenungsunds kommun återstoden av Kode kommun inte kan bestå som egen
kommun utan måste sammanläggas med övriga kommuner i Kungälvsblocket samt
att det är ett oeftergivligt krav att planeringen inte eftersättes inom Göteborgs
randkommuner, där det undan för undan påtagligare behovet av långsiktig kommunal
markberedskap skärper behovet av planeringsberedskap.
Kungl. Maj:t har den 19 december 1969 utfärdat lag med anledning av införande av
enhetlig kommunbeteckning mm.
______
Kungl. Maj:t förordnar, på de skäl som i kommunförbundets utredning anförts för
sammanläggning av kommunerna inom Uddevalla kommunblock den 1 januari 1971
och på de av länsstyrelsen anförda skälen för indelningsändringar inom
Stenungsunds och Kungälvs kommunblock vid samma tidpunkt samt ifråga om
nämnda tre indelningar med stöd av 1 § lagen (1969:156) med särskilda
bestämmelser om ändring i kommunindelningen, enligt följande:
Den 1 januari 1971 skall
dels Lysekils stad och Stångenäs landskommun sammanläggas samt den mot Skaftö
församling svarande delen av Skaftö landskommun överföras till en nybildad
kommun, benämnd Lysekil,
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dels Uddevalla stad samt Ljungskile, Forshälla, Lane-Ryrs och Skredsviks
landskommuner sammanläggas samt den mot Bokenäs och Dragsmarks församlingar
svarande delen av Skaftö landskommun överföras till en nybildad kommun, benämnd
Uddevalla,
dels den mot Jörlanda församling svarande delen av Kode landskommun överföras
till den därigenom vidgade Stenungsunds kommun,
dels Kungälvs och Marstrands städer samt Hermansby, Ytterby och Romelanda
landskommuner sammanläggas samt den mot Hålta och Solberga församlingar svarande delen av Kode landskommun överföras till en nybildad kommun benämnd
Kungälv.
För indelningsändringarnas genomförande skall gälla följande bestämmelser.
1.
Av Svenska kommunförbundet den 22 januari 1969 och den 18 mars 1970
upprättade förslag till avtal om ekonomisk reglering vid delningar av Skaftö och
Kode landskommuner med till avtalen hörande bilagor - vilka förslag godkänts
förutom av de kommuner som anslutit sig till berörda indelningsändringar även av
Skredsviks landskommun - fastställes. Dock skall vad i avtalet om ekonomisk
reglering vid delning av Skaftö angivits gälla för Skredsviks kommun istället avse
Uddevalla nybildade kommun.
Ifråga om den ekonomiska regleringen vid delning av Kode skall - utöver vad i
avtalsförslaget angivits - gälla, att Stenungsunds vidgade kommun och Kungälvs
nybildade kommun skall gentemot långivarna solidariskt ansvara för återbetalningen
av de tre lån som upptagits hos Bertil Nilsson, Kode, Alf Mathiasson, Kode, och
Gunnar Olsén, Stora Höga, att kostnaderna för dessa låns gäldande slutligt skall
stanna på Kungälv, såvitt angår de två förstnämnda lånen, och på Stenungsund
beträffande det sistnämnda lånet samt att ansvaret för två av Kode år 1969 upptagna,
i avtalsförslaget ej omnämnda lån, varav det ena, som är ett statligt bostadslån och
avser uppförande av lärarbostad, skall övertagas av Kungälv och det andra, som
utgör ett hos f.d. hemmansägaren Erik Larsson, Stora Höga, upptaget lån för förvärv
av fastighet i sistnämnda ort, skall övertagas av Stenungsund.
2.
Användningsområdet för de nuvarande kommunernas donationer skall vara
oförändrat.
3.
För Marstrands stad gällande bestämmelser om ensamrätt till auktionsverksamheten skall ej genom indelningsändringarna inom Kungälvs kommunblock erhålla
vidgat tillämpningsområde.
4.
Staten skall, såvitt avser Lysekils och Uddevalla nybildade kommuner, t.v.
vara väghållare inom de nuvarande landskommunernas områden.
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5.
Beslutanderätten för Lysekils, Uddevalla och Kungälvs nybildade kommuner
skall intill dess indelningsändringarna träder ikraft utövas av
sammanläggningsdelegerade. Antalet delegerade och suppleanter skall utgöra
för Lysekil 40 resp. 30, varav Lysekils stad skall utse 23 delegerade och 13
suppleanter Stångenäs landskommun 12 delegerade och 12 suppleanter samt Skaftö
landskommun 5 delegerade och 5 suppleanter;
för Uddevalla 61 resp. 23, varav Uddevalla stad skall utse 39 delegerade och 1
suppleant, Ljungskile landskommun 6 delegerade och 6 suppleanter, Skredsviks
landskommun 7 delegerade och 7 suppleanter samt Forshälla, Lane-Ryrs och Skaftö
landskommuner vardera 3 delegerade och 3 suppleanter;
för Kungälv 50 resp. 34, varav Kungälvs stad skall utse 23 delegerade och 7 suppleanter, Marstrands stad 3 delegerade och 3 suppleanter, Hermansby och Romelanda
landskommun vardera 6 delegerade och 6 suppleanter, Ytterby landskommun 7 delegerade och 7 suppleanter samt Kode landskommun 5 delegerade och 5 suppleanter.
6.
Förordnande om indelning i valkretsar och valdistrikt för den vidgade
Stenungsunds kommun innevarande år får meddelas oberoende av eljest gällande bestämmelse om tid för meddelande av sådant förordnande.
7.
Rörande arkivvården hänvisar Kungl. Maj:t till kungörelsen (1966:568) om
överlämnande av kommunala arkiv vid ändring i kommunal indelning. Med stöd av
1 § i kungörelsen förordnar Kungl. Maj:t härjämte följande.
a)
Arkivhandlingar för tiden före år 1952, vilka avser dels Skaftö dåvarande kommun, dels Bokenäs och Dragsmarks dåvarande kommuner, dels Jörlanda dåvarande
kommun och dels Hålta och Solberga dåvarande kommuner överlämnas till Lysekils
nybildade, Uddevalla nybildade, Stenungsunds vidgade resp. Kungälvs nybildade
kommuner.
b)
Ur Skaftö landskommuns arkiv för åren 1952-1970 uttages och överlämnas till
Uddevalla de åtkomst- och nyttjanderättsbevis, kontrakt och likartade handlingar
samt kartor och ritningar över fastigheter m.m. samt de register, matriklar, längder,
liggare och dossierer, vilka vid samråd mellan Lysekil, Uddevalla och
landskommunen bestäms vara nödvändiga för verksamheten inom Uddevalla
kommunala organ.
Ur Kode landskommuns arkiv för åren 1952-1970 uttages och överlämnas till
Stenungsund sådana nyss nämnda arkivhandlingar, vilka vid samråd mellan Stenungsund, Kungälv och landskommunen bestäms vara nödvändiga för verksamheten
inom Stenungsunds kommunala organ.
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c)
Återstoden av Skaftö och Kode landskommuners arkiv överlämnas sammanhållna till Lysekil resp. Kungälv.
Kungl. Maj:t erinrar om den inskränkning i kommuns beslutanderätt, varom stadgas i
13 § lagen om ändring i kommunal och ecklesiastik indelning.
Kungl. Maj:t kommer senare att förordna om de ändringar i den judiciella
indelningen, som föranleds av detta beslut.
C-G Källner
Leif Andersson

