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Sammanträde Socialnämnden
  
Plats och tid Kilbäckskontoret, lokal Tärnan kl. 8:30 onsdagen den 15 mars 2023
  
Ordförande Ann-Charlott Gustafsson
  
Sekreterare Anna-Lena Lundin
 
 
 

Föredragningslista Föredragande 

1.  Upprop och val av justerare samt bestämmande av tid för justering 

Upprop förrättas, justerare väljs och tid för justering bestäms. 
I tur att justera: Zinab Parnian (C) alternativt Christina Nilsson (KD). 
Beräknad tid för digital justering: Måndag 20 mars 2023 kl. 15:00.

 

2.  Ansökan från B.F.N AB (Kullgrens Cocktailbar) om stadigvarande 

serveringstillstånd till allmänheten enligt alkohollagen 

Dnr SN 2023/00072 

Tillståndshandläggarna 

3.  Åtgärd avseende serveringstillstånd enligt alkohollagen  

(sena handlingar) 
Dnr SN 2023/00073 

Tillståndshandläggarna

4.  Information om boendet Lyktan 

 
ca kl 9:00 Malin Normann, 
avdelningschef 

5.  Information om mottagningsgruppen och fältenheten 

(ev  blir informationen från mottagningsgruppen på eftermiddagen) 
10:00 Kerstin Windemo, 
avdelningschef, Sonja 
Åhman, enhetschef, Ninni 
Söderving, enhetschef, Igor 
Marijanovic, fältsekreterare

6.  Remiss från kommunstyrelsen gällande Justitiedepartementets remiss 

om Vägar till ett tryggare samhälle, kraftsamling för barn och unga 

SOU 2022:67   

Dnr SN 2023/00020 

Kerstin Windemo, 
avdelningschef 

7.  Information om status efter 1 år med massflyktingdirektiv 

 
ca 10:30 Edina Cehic, 
avdelningschef 

8.  Information om hur vi säkerställer svenska språket hos våra timvikarier 

  
ca 10:45 Tove Tangegård, 
enhetschef 



  
 

Kallelse 
Föredragningslista 

Socialnämnden 

 

2(2) 

2023-03-08  
 

 

 

Föredragningslista Föredragande 

9.  Remiss från kommunstyrelsen gällande inriktningsdokument 

Vårdsamverkan Fyrbodal 2023-2026 

Dnr SN 2023/00021 

Roger Granat

10.  Samråd gällande detaljplan för Källdal 4:7, Herrestad 3:2 m.fl 

Dnr SN 2023/00065 
Roger Granat

11.  Budgetdialog 2023 – socialnämnden (sena handlingar) 
Dnr SN 2023/00069 

Roger Granat

12.  Socialnämndens månadsrapport 2023 (sena handlingar) 
Dnr SN 2023/00005 

Roger Granat

13.  Information från förvaltningen 

 
Roger Granat

14.  Sammanställning av inkomna synpunkter 2023 

Dnr SN 2023/00006 
 

15.  Anmälan av beslut fattade enligt socialnämndens delegationsordning 

2023 

Dnr SN 2023/00004 

 

16.  Anmälan om inkomna skrivelser m.m. 2023 

Dnr SN 2023/00003 
 

17.  Rapport från nämnden 

 
Ordföranden 

18.  Socialnämndens ärendebalanslista 2023 

Dnr SN 2023/00002 
 

19.  Val av ledamot i socialnämndens arbetsutskott efter Mikael Svenn (V) 

 
 

           SEKRETESSÄRENDEN ENLIGT SÄRSKILD FÖREDRAGNINGSLISTA 

 

 

 
Ledamot och ersättare som är hindrad att delta i sammanträdet ska meddela detta till sekreteraren.  
 
Tänk på att visa hänsyn vid mötet och använd inte parfym, rakvatten eller andra starkt doftande 
hygienartiklar. 
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Handläggare 

Tillståndshandläggare Stefanie Kehde 
E-post 
Stefanie.kehde@uddevalla.se 

 

Ansökan från B.F.N AB (Kullgrens Kök och Bar) om 

stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten enligt 

alkohollagen 

Sammanfattning 

B.F.N AB ansöker om tillstånd för servering av alkoholdrycker vid Kullgrens Kök & 

Bar. Ansökan avser stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten, provsmakning 

samt cateringtillstånd och omfattar spritdrycker, vin, starköl, andra jästa alkoholdrycker 

och alkoholliknande preparat mellan kl.11:00 – 02:00 i restaurangen och på 

uteserveringen.  

Beslutsunderlag 

Socialtjänstens tjänsteskrivelse 2023-03-07 

Ansökan och utredning gällande B.F.N AB 

Förslag till beslut  

Socialnämnden beslutar 

 

att bevilja B.F.N AB serveringstillstånd jämlikt 8 kap. 2 § alkohollagen enligt ansökan 

om stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten, vid Kullgrens Kök & Bar, 

avseende spritdrycker, vin, starköl, andra jästa alkoholprodukter mellan kl.11:00 – 

02:00 i restaurangen och på uteserveringen, alla dagar året runt,  

 

att serveringstillståndet även omfattar catering och provsmakning,  

 

att ordningsvakter och entrévärdar skall tjänstgöra i enlighet med 

polismyndighetens beslut, samt   

  

att denna paragraf förklaras omedelbart justerad.  

 

 

Roger Granat Stefanie Kehde 

Socialchef Tillståndshandläggare 

Skickas till 

Tillståndsenheten 
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Handläggare 

Avdelningschef Kerstin Windemo 

Telefon 0522-695139  
Kerstin.windemo@uddevalla.se 

 

Remiss från kommunstyrelsen gällande Justitiedepartementets 

remiss om Vägar till ett tryggare samhälle, kraftsamling för 

barn och unga SOU 2022:67 

Sammanfattning 

Socialnämnden har fått en remiss från Justitiedepartementet, på delegation från 

kommunstyrelsen, om Vägar till ett tryggare samhälle, kraftsamling för barn och unga, 

SOU 2022:67. Delbetänkandet från Trygghetsberedningen rör två stora och viktiga 

kriminalpolitiska utmaningar. De områden som remissen berör är dels barns och ungas 

involvering i gängkriminalitet, dels våld i barns och ungas nära relationer. Social-

nämnden har tagit del av de förslag som lämnas och instämmer i stort i beredningens 

förslag.  

Beslutsunderlag 

Socialtjänstens tjänsteskrivelse 2023-03-03.  

Delegationsbeslut Kommunstyrelsen 2023-01-18. 

Följebrev tillhörande remiss från Regeringskansliet, Justitiedepartementet, 2023-01-17. 

Sammanfattning tillhörande remiss från Justitiedepartementet, Vägar till ett tryggare 

samhälle, kraftsamling för barn och unga.  

Remissen i sin helhet  Vägar till ett tryggare samhälle - Regeringen.se 

Remiss från Regeringskansliet, Justitiedepartementet, Vägar till ett tryggare samhälle, 

kraftsamling för barn och unga SOU 2022:67. 

Förslag till beslut  

Socialnämnden beslutar 

 

att översända socialtjänstens tjänsteskrivelse till kommunstyrelsen, som svar på 

remissen gällande Justitiedepartementets remiss om Vägar till ett tryggare samhälle, 

kraftsamling för barn och unga SOU 2022:67. 

Ärendebeskrivning 

Trygghetsberedningen ska enligt direktivet bl.a. identifiera de viktigaste 

kriminalpolitiska utmaningarna som samhället står inför nu och under de närmaste åren, 

samt analysera och bedöma vilken förmåga som finns hos berörda aktörer att möta 

dessa utmaningar på såväl det brottsförebyggande som brottsbekämpande området. 

 

Delbetänkandet rör två stora och viktiga kriminalpolitiska utmaningar.  De områden 

som remissen berör är dels barns och ungas involvering i gängkriminalitet, dels våld i 

barns och ungas nära relationer. Trygghetsberedningen har i detta, sitt andra, 

https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/statens-offentliga-utredningar/2022/12/sou-202267/
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delbetänkande valt två områden kopplat till dessa utmaningar som beredningen anser 

särskilt angelägna att fokusera närmare på. Det ena fokusområdet rör samhällets 

förmåga att förebygga barns och ungas delaktighet i brott. Mer specifikt hanteras den 

oroande utveckling där allt yngre personer involveras i gängkriminalitet. Det andra 

fokusområdet rör mäns våld mot kvinnor. Bland annat eftersom det finns en uppenbar 

risk att barn och unga som utövar våld i sina nära relationer tar med sig beteendet även i 

vuxen ålder har beredningen valt att fokusera på samhällets förmåga att förebygga våld i 

barns och ungas nära relationer. Inom dessa områden har många relevanta åtgärder 

redan vidtagits och flera planeras. Utifrån dessa och mot bakgrund av Trygghets-

beredningens uppdrag att bistå regeringen med underlag för en kunskapsbaserad och 

brett förankrad kriminalpolitik presenterar beredningen ett antal bedömningar. 

Bedömningarna är avsedda att utgöra inspel till och vägledning för regeringens fortsatta 

arbete med de båda fokusområdena. Bedömningarna har samlats under fyra teman; 

nationell styrning, upptäcka barn i riskzon i ett tidigt skede, stödinsatser till barn och 

unga i riskzon och samverkan i detta arbete samt behovet av kunskapsutveckling, 

uppföljning och utvärdering. 

 

Vår sammantagna bedömning är att bakgrunden i rapporten överensstämmer med den 

uppfattning som finns gällande området. Man är rätt ute, men i en del av förslagen som 

lämnas hade skrivningarna kunnat vara skarpare. De förslag som lämnas behöver vara 

tydliga och göra skillnad i praktiken. I beredningens arbete lyfts barns våld mot barn. 

Det är ett nytt fokus och vår bedömning är att det är angeläget och viktigt att detta lyfts 

och att frågan får större fokus och uppmärksamhet. Vi vill vidare lyfta frågan om vikten 

att lägga kraft på att avdramatisera socialtjänsten och dess arbete. Detta för att 

medborgarna ska våga ta emot hjälp och stöd, det ska ses som positivt.  

 

Beredningens utredning visar att arbetet med barns och ungas brottslighet och utsatthet 

för brott innehåller flera särdrag som inte beaktas tillräckligt i berörda aktörers arbete.  

Beredningen bedömer att barn och unga bör uppmärksammas i större utsträckning i det 

brottsförebyggande arbetet på nationell nivå. Att detta sker är något som regeringen bör 

ta ansvar för. Vi instämmer i detta och anser att det är viktigt med tydlighet i uppdrag 

och krav. Förslag som lämnas behöver vara konkreta för att göra skillnad och ej 

innebära mer samma som redan framgår i befintliga lagstiftningar.   

 

Socialnämnden instämmer i stort i beredningens förslag, men vill lämna följande 

synpunkter på bedömningar och förslag. 

6.4.2 Sekretess upplevs som ett hinder för det våldsförebyggande arbetet 

Instämmer helt i att upplevda hinder att samverka utifrån sekretess mer handlar om en 

kunskapsfråga och/eller osäkerhet i hur lagstiftningen kan användas. Med rätt kunskap 

och trygghet i frågan finns redan den lagstiftning som behövs för området.   
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7.3.1 0-24-samarbetet (Norge) 

Vi instämmer i fråga om gängkriminalitet konstateras, att det bästa sättet att bekämpa 

den är att förebygga den och att många av de insatser som vidtas för att förebygga barn- 

och ungdomskriminalitet i allmänhet också kommer att ha effekt på gängkriminaliteten.  

8.2.1 Den nationella styrningen av det brottsförebyggande området som berör 

barn och unga behöver utvecklas 

Vi instämmer i beredningens bedömning att barn och unga bör uppmärksammas i högre 

utsträckning i det brottsförebyggande arbetet på nationell nivå och att regeringen bör ta 

ansvar för att detta sker samt att skolans roll när det gäller att förebygga brott och 

hantera utsatthet för brott bör tydliggöras. 

8.2.2 Barn som är i riskzon behöver upptäckas i tid  

Vi instämmer i punkt 1. Vi anser däremot att punkt 2 riskerar att ge fokus på fel sak. 

Om en orosanmälan skall ge barn nödvändigt skydd och stöd måste hela kedjan fungera, 

dvs från anmälan till utredning och därefter rätt insats. En orosanmälan i sig är aldrig 

själva lösningen. Instämmer helt i vikten av socialtjänstens kompetens och kapacitet, 

främst med betoning på kapacitet, dvs erfarna och stabila personalgrupper. Det är 

oerhört viktigt att det finns förutsättningar för detta.  

8.2.3 Stödinsatser till och samverkan kring barn och unga i riskzon behöver 

utvecklas och ske i lägre åldrar 

De tre första punkterna är mycket viktiga. Även punkt 4 är viktigt, men det finns dock 

stora möjligheter redan då det i hög grad handlar om kunskap om hur redan befintlig 

lagstiftning kan nyttjas.  

8.3.1 Ett större statligt ansvarstagande  

Vi instämmer i den bedömning beredningen gör gällande att arbetet för att förebygga att 

barn och unga involveras i gängkriminalitet bör intensifieras och effektiviseras. Arbetet 

behöver framför allt bedrivas på lokal nivå men staten bör ta ett tydligare ansvar. 

Ansvaret bör vara inriktat på att identifiera prioriterade åtgärder, stötta det lokala arbetet 

samt kontinuerligt följa upp det arbete som bedrivs och verka för att det blir utvärderat. 

Det bör säkerställas att arbetet är helhetsinriktat, kunskapsbaserat och långsiktigt.  

8.3.2 En tydlig inriktning för arbetet 

Ett effektivt arbetssätt karaktäriseras av att det är helhetsinriktat, kunskapsbaserat och 

långsiktigt. Nödvändiga resurser behöver också avsättas. Att säkerställa detta är också 

centrala delar i ett statligt ansvarstagande och ses som oerhört viktigt att det görs. 

Prioriterade insatsområden  

Stöd till föräldrar  

Föräldrar är en av de absolut viktigaste resurserna i arbetet för att förebygga att barn och 

unga dras in i gängkriminalitet.  
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I detta sammanhang fyller systemet med orosanmälningar en central roll och det 

behöver säkerställas att detta fungerar tillfredställande. Helst skall det dock finnas 

upparbetade arbetssätt och metoder, dels för att arbeta samordnat i ett tidigt skede och 

dels för att fånga upp barnen och det privata nätverket innan en orosanmälan blir 

aktuell. Det krävs också kunskap hos berörda yrkesgrupper, både om vilka de tidiga 

tecknen är och om hur de bör hanteras. I ett nästa steg gäller det att vidta bästa möjliga 

åtgärder utifrån de möjligheter som gällande rätt erbjuder och aktuellt kunskapsläge 

indikerar. Det kräver inledningsvis förmåga att göra en kvalificerad bedömning av 

individens förutsättningar vad gäller risker, behov och mottaglighet. För att detta ska 

fungera väl krävs att det finns tillgång till erfaren personal med rätt kompetens. Det 

måste finnas förutsättningar att hålla i detta yrke, dvs en hållbar arbetsmiljö så personal 

väljer att stanna kvar.  

 

Det lyfts att samverkan är av avgörande betydelse och där visar beredningens arbete att 

det finns utmaningar mellan kommun och region. Det gäller framför allt i fråga om 

psykiatriska utrednings- och behandlingsinsatser men även kontaktvägar och 

tillgänglighet. Att hantera dessa utmaningar, t.ex. genom överenskommelser som 

tydliggör ansvar och arbetsformer, är angeläget. Vi instämmer i vikten av att säkerställa 

att överenskommelser som ingåtts på strategisk nivå får avsedd effekt i den operativa 

verksamheten. Det behöver vara tvingande att följa de överenskommelser som ingåtts 

för att de ska göra skillnad och de effekter som avsetts ska uppnås.  

 

 

 

 

 

Roger Granat Kerstin Windemo 

Socialchef Avdelningschef 

Skickas till 

Kommunstyrelsen 

Kerstin Windemo, avdelningschef 
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Delegoiionsbeslut

2023-0r-r8

Hondlöggore
Administratör Kaj sa Jansson
Telefon 0522-69 51 44
kaj sa.j ansson@uddevalla. se

Delegolionsbeslul enligl kommunslyrelsens delegolion nr. 8
remittero örenden. Remillerq örendel lill sociolnömnden sclmt
born och ulbildningsnömnden

Sqmmonfotlning

Det har inkommit en remiss från Justitiedepartementet om Vägar till ett tryggare
samhålle, kraftsamlingJör barn och unga SOU 2022:67. Remissvaren ska ha kommit in
till Justitiedepartementet senast 2023 -04-28.

Innan kommunstyrelsen behandlar remissen ska ärendet remitteras till barn och
utbildningsnämnden samt socialnämnden. Sista svarsdag for nämnderna fu 2023-03-20

Beslul
Kommunstyrelsen beslutar

att remittera ärendet till barn och utbildningsnämnden samt socialnämnden

*L:

f.-YAt
gru -?

ffiJ
1tf !{'J
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Dnr: KS 2023100069

Martin Pettersson
Kommunstyrels ens ordforande

Enligt delegotion nr 8

Skickas till
Socialnämnden
Barn och utbildningsnämnden

Delegationsbeslut ska lämnas till registrator ftir anmälan i nämnden. Beslutet ska komplettems med
hänvisning om hur man övelklagar om beslutet går att överklaga med {tirvaltningsbesvär och då är tiden ftir
ö.verklagande enligt ftirvaltningslagen tre veckor från den dag då sökande fttt del av beslutet.
Overklagande genom laglighetsprövning enlig komrnunallagen ska göras till ftrvaltningsrätten inom tre veckor
efter den dag då bevis om justering av protokoll, fiån sammanträdet där beslutet anmälts, har anslagits på

kommunens officiella anslagstavla.

Poslodress
451 8l Uddevollo

Besöksodress Telefon
SlodshusetVorvsvögen I 0522-69 6000

E-post kommunledningskonlorel@uddevollo.se

Fox
os22-69 6001

www.uddevollo.se



   

 

Remiss 
 
 
2023-01-17 
Ju2022/03613 
  
 

 
 

Justitiedepartementet 
Kriminalpolitiska enheten 
 

  

 

 

Telefonväxel: 08-405 10 00 
Fax: 08-20 27 34 
Webb: www.regeringen.se 

Postadress: 103 33 Stockholm 
Besöksadress: Herkulesgatan 17 
E-post: ju.registrator@regeringskansliet.se 

 

Vägar till ett tryggare samhälle, Kraftsamling för barn och unga 

(SOU 2022:67) 

Remissinstanser 

1. Barnens rätt i samhället (Bris) 

2. Barnombudsmannen 

3. Bodens kommun 

4. Borlänge kommun 

5. Borås kommun 

6. Botkyrka kommun 

7. Boverket 

8. Brottsförebyggande rådet 

9. Brottsofferjouren Sverige 

10. Brottsoffermyndigheten 

11. Ekobrottsmyndigheten 

12. Folkhälsomyndigheten 

13. Funktionsrätt Sverige 

14. Föreningen Män för Jämställdhet (MÄN) 

15. Föreningen Sveriges Socialchefer 

16. Försäkringskassan 

17. Gislaveds kommun 

18. Gällivare kommun 

19. Göteborgs kommun 
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20. Haparanda kommun 

21. Höörs kommun 

22. Islamiska samarbetsrådet 

23. Judiska centralrådet 

24. Jämställdhetsmyndigheten 

25. Kiruna kommun 

26. Kriminalvården 

27. Kungälvs kommun 

28. Köpings kommun 

29. Landskrona kommun 

30. Landsrådet för Sveriges ungdomsorganisationer (LSU) 

31. Linköpings universitet (Barnafrid) 

32. Länsstyrelsen i Jämtlands län 

33. Länsstyrelsen i Jönköpings län 

34. Länsstyrelsen i Skåne län 

35. Länsstyrelsen i Stockholms län 

36. Länsstyrelsen i Värmlands län 

37. Länsstyrelsen i Västerbottens län 

38. Länsstyrelsen i Östergötlands län (Nationellt centrum mot 

hedersrelaterat våld och förtryck) 

39. Malmö kommun 

40. Myndigheten för delaktighet 

41. Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd 

42. Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor 

43. Norrtälje kommun 

44. Polismyndigheten 

45. Region Blekinge 

46. Region Dalarna 

47. Region Halland 

48. Region Norrbotten 
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49. Region Stockholm 

50. Region Västernorrland 

51. Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas, transpersoners, queeras 

och intersexpersoners rättigheter (RFSL) 

52. Riksorganisationen för kvinnojourer & tjejjourer i Sverige (Roks) 

53. Rädda barnen 

54. Rättsmedicinalverket 

55. Simrishamns kommun 

56. Socialstyrelsen 

57. Sollentuna kommun 

58. Statens institutionsstyrelse 

59. Statens skolverk 

60. Statskontoret 

61. Stiftelsen Tryggare Sverige 

62. Stockholms kommun 

63. Storfors kommun 

64. Strömstads kommun 

65. Svea hovrätt 

66. Svenska kyrkan 

67. Sveriges advokatsamfund 

68. Sveriges Kommuner och Regioner 

69. Sveriges kristna råd 

70. Säkerhetspolisen 

71. Tjejers rätt i samhället (TRIS) 

72. Torsby kommun 

73. Tullverket 

74. Uddevalla kommun 

75. Unga Kris 

76. Unizon 

77. Uppsala universitet (Nationellt centrum för kvinnofrid) 
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78. Vårgårda kommun 

79. Vänersborgs kommun 

80. Västerviks kommun 

81. Åklagarmyndigheten 

82. Älvkarleby kommun 

83. Örebro kommun 

Remissvaren ska ha kommit in till Justitiedepartementet senast den 28 april 

2023. Svaren bör lämnas per e-post till ju.remissvar@regeringskansliet.se och 

med kopia till ju.krim@regeringskansliet.se. Ange diarienummer 

Ju2022/03613 och remissinstansens namn i ämnesraden på e-

postmeddelandet. 

Svaret bör lämnas i två versioner: den ena i ett bearbetningsbart format (t.ex. 

Word), den andra i ett format (t.ex. pdf) som följer tillgänglighetskraven 

enligt lagen (2018:1937) om tillgänglighet till digital offentlig service. 

Remissinstansens namn ska anges i namnet på respektive dokument. 

Remissvaren kommer att publiceras på regeringens webbplats.  

I remissen ligger att regeringen vill ha synpunkter på förslagen eller 

materialet i betänkandet.  

Myndigheter under regeringen är skyldiga att svara på remissen. En 

myndighet avgör dock på eget ansvar om den har några synpunkter att 

redovisa i ett svar. Om myndigheten inte har några synpunkter, räcker det att 

svaret ger besked om detta. 

För andra remissinstanser innebär remissen en inbjudan att lämna 

synpunkter.  

Betänkandet kan laddas ned från Regeringskansliets webbplats 

www.regeringen.se. 

Remissinstanserna kan utan kostnad beställa tryckta exemplar av 

betänkandet via ett beställningsformulär hos Elanders Sverige AB. 

mailto:ju.krim@regeringskansliet.se
https://reg-intern.store.elanders.com/
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Råd om hur remissyttranden utformas finns i Statsrådsberedningens 

promemoria Svara på remiss (SB PM 2021:1). Den kan laddas ned från 

Regeringskansliets webbplats www.regeringen.se. 

 

 

 

Emma Ekström 

Ämnesråd 

 

 

 

 

Kopia till 

Elanders Sverige AB, e-postadress: betankande@elanders.com 

https://regeringen.se/rapporter/2021/09/svara-pa-remiss/


Sammanfattning 

Kommitténs uppdrag är att ta fram underlag till utformningen av en 
kunskapsbaserad och brett förankrad kriminalpolitik som ska bidra 
till att uppfylla de kriminalpolitiska målen att minska brottsligheten 
och öka människors trygghet. Uppdraget sträcker sig över perioden 
2020–2024 och redovisas årligen 2021–2023 samt slutredovisas i 
oktober 2024. Trygghetsberedningen ska enligt direktivet bl.a.  

 identifiera de viktigaste kriminalpolitiska utmaningarna som sam-
hället står inför nu och under de närmaste åren, samt  

 analysera och bedöma vilken förmåga som finns hos berörda aktö-
rer att möta dessa utmaningar på såväl det brottsförebyggande 
som brottsbekämpande området.  

Med utgångspunkt i Trygghetsberedningens uppdrag beskrevs i det 
första delbetänkandet en rad kriminalpolitiska utmaningar som sam-
hället står inför nu och under de närmaste åren. 

Trygghetsberedningen har i detta delbetänkande valt att fokusera 
på två områden kopplat till dessa utmaningar som beredningen anser 
särskilt angelägna och som hör samman med att förebygga barns och 
ungas utsatthet för och delaktighet i brott. Dessa områden är dels barns 
och ungas involvering i gängkriminalitet, dels våld i barns och ungas 
nära relationer. Det är områden inom vilka många relevanta åtgärder 
har vidtagits och flera planeras. Detta har påverkat beredningens arbete 
och slutsatser. Trygghetsberedningen har i arbetet med betänkandet 
fört dialog med representanter för myndigheter, forskare och civil-



samhällesaktörer samt tagit del av ett flertal konferenser inom det 
brottsförebyggande området. 

De frågor som behandlas i delbetänkandet är komplexa och berör 
många aktörers verksamheter samt flera olika kunskapsområden. Bered-
ningen har arbetat med utgångspunkt i tillgänglig forskning och ut-
ifrån ett barnperspektiv. I delbetänkandet beskriver beredningen – 
för vart och ett av de två fokusområdena – dels en problembild, dels 
vilken förmåga berörda aktörer har att möta de utmaningar som 
aktualiseras. Förmågeanalysen fokuserar på aktörernas förmåga att 

– upptäcka barn och unga i riskzon,  

– initiera tidiga, träffsäkra och förtroendeskapande insatser,  

– samverka med andra berörda aktörer, samt  

– följa upp genomförda insatser och bidra till kunskapsutvecklingen.  

Genomgången är inriktad på det förebyggande arbete som sker inom 
ramen för ordinarie verksamhet hos aktörer som socialtjänsten, sko-
lan, elevhälsan, hälso- och sjukvården samt i viss mån förskolan och 
polisen. Den är inte heltäckande utan syftar till att ge exempel på det 
arbete som pågår samt uppmärksamma vissa utvecklingsbehov.  

Betänkandet avslutas med Trygghetsberedningens bedömningar 
och förslag.  

Det saknas i stor utsträckning underlag när det gäller gruppen barn 
under 15 år och beredningens beskrivning av problembilden om-
fattar därför framför allt barn och unga över 15 år. Utvecklingen i 
Sverige av skjutvapenvåld och annat dödligt våld med koppling till 
kriminella nätverk har varit negativ på flera sätt. Dessa brottstyper 
har ökat kraftigt i Sverige till skillnad från i andra länder. Brotten 
utförs i regel av yngre män i storstadsområden men de drabbar inte 
bara människor i de aktuella områdena utan hela landet är påverkat. 
De kriminella nätverken har blivit mer löst sammansatta än tidigare, 
mer föränderliga och mer styrda av enskilda individers impulsivitet, 
vilket bidrar till den negativa utvecklingen. Våldet är oftast instru-
mentellt på så sätt att det syftar till att t.ex. markera positioner, sprida 



gruppens rykte eller stärka den egna narkotikaförsäljningen på utvalda 
platser.  

Gängkriminaliteten har en koppling till de områden som Polis-
myndigheten identifierar som utsatta och som bl.a. präglas av låg 
socioekonomisk status, kriminell påverkan på lokalsamhället och en 
allmän obenägenhet att delta i rättsprocessen. Att växa upp i ett 
sådant område kan leda till upplevelser av otrygghet och bristande 
tillit till samhället. Kriminella aktörer kan också framstå som före-
bilder och brottsligheten kan uppfattas som ett sätt att få status och 
ekonomisk framgång. Barns och ungas involvering i gängkrimina-
litet beskrivs som en gradvis process snarare än resultatet av en 
direkt och systematisk rekrytering. Det förekommer emellertid att 
barn lockas att utföra mindre tjänster i den brottsliga verksamheten 
eller att de själva erbjuder sig att utföra t.ex. våldsdåd för att uppnå 
status i den kriminella miljön. De riskfaktorer som enligt forskningen 
är centrala för att barn och unga ska involveras i allvarlig kriminalitet 
är bl.a. en ofullständig skolgång, narkotikabruk, tidig debut i brotts-
lighet och svårigheter i relationen mellan barnet och andra barn eller 
inom familjen. Samtidigt utgör exempelvis en fullgjord skolgång och 
tidigt stöd till familjer som har behov av det tydliga skyddsfaktorer. 

Även när det gäller detta fokusområde saknas i stor utsträckning 
data när det gäller barn under 15 år och beredningens problembild 
avser barn och unga som är äldre än 15 år. Den visar att andelen som 
utsätts för våld i en nära relation genomgående är högre bland flickor 
och unga kvinnor än bland pojkar och unga män, oavsett om det rör 
sig om psykiskt våld eller fysiskt våld. Detsamma gäller i fråga om 
erfarenheter av hedersnormer. För många unga finns en osäkerhet 
om vad som kan uppfattas som sunt i en nära relation och när ett 
beteende passerar gränsen till att vara en brottslig handling. Denna 
osäkerhet gör att den som utsätts inte alltid berättar om våldet och 
att omgivningen får svårare att upptäcka när våldsutsatta har ett be-
hov av stöd och vägledning. Forskning visar även att våld i barns och 
ungas nära relationer ofta bidrar till ökad psykisk ohälsa och olika 
fysiska men, på både kort och lång sikt. Det finns flera särdrag i det 
våld som utövas i barns och ungas nära relationer. Den digitala arenan 



är t.ex. en naturlig del av barns och ungas tillvaro, en arena som kan 
utnyttjas för att utöva våld och kontroll eller övervaka en partner. 
Även på internet är utsattheten för kränkningar och hot samt sexuella 
trakasserier större bland flickor och unga kvinnor än bland pojkar 
och unga män. 

Delbetänkandet rör två stora och viktiga kriminalpolitiska utmaningar. 
I beredningens arbete har en mängd iakttagelser gjorts gällande båda 
dessa områden. Utifrån dessa och mot bakgrund av Trygghetsbered-
ningens uppdrag att bistå regeringen med underlag för en kunskaps-
baserad och brett förankrad kriminalpolitik presenterar beredningen 
ett antal bedömningar. Bedömningarna är avsedda att utgöra inspel 
till och vägledning för regeringens fortsatta arbete med de båda fokus-
områdena. Bedömningarna har samlats under fyra teman.  

Under temat nationell styrning konstaterar beredningen att den 
nationella styrningen spelar stor roll när det gäller att skapa förut-
sättningar för de många berörda aktörernas arbete inom de två fokus-
områdena. Beredningens utredning visar att arbetet med barns och 
ungas brottslighet och utsatthet för brott innehåller flera särdrag 
som inte beaktas tillräckligt i berörda aktörers arbete. Beredningen 
bedömer därför att barn och unga bör uppmärksammas i större ut-
sträckning i det brottsförebyggande arbetet på nationell nivå. Att 
detta sker är något som regeringen bör ta ansvar för. Många barn och 
unga har erfarenheter av utsatthet för brott i skolmiljön. Skolan är 
även på andra sätt en central aktör i arbetet för att tidigt upptäcka 
barn i riskzon och vidta adekvata åtgärder. I beredningens arbete har 
det framkommit önskemål om att skolan ska ta ett större ansvar när 
det gäller att förebygga brott och hantera utsatthet för brott men 
även farhågor för att ett sådant ansvar skulle kunna gå ut över skolans 
pedagogiska grunduppdrag, som också är av stor vikt ur ett brotts-
förebyggande perspektiv. Enligt beredningen är det mot denna bak-
grund angeläget att tydliggöra vilken roll skolan ska ha i det brotts-
förebyggande arbetet.  

Gällande samhällets förmåga att upptäcka barn i riskzon i ett tidigt 
skede bedömer beredningen att verksamheter som möter barn och 



unga behöver ha kunskap om risk- och skyddsfaktorer, rutiner för 
att tidigt fånga upp de som befinner sig i riskzon samt kunskap om 
hur de kan ges stöd. Systemet med orosanmälningar är av stor vikt 
både när det gäller att förebygga brott bland barn och unga och hjälpa 
dem som blivit utsatta för brott. Det behöver säkerställas att syste-
met fungerar ändamålsenligt och att socialtjänsten har de förutsätt-
ningar som behövs för att hantera anmälningar som görs samt vidta 
adekvata åtgärder. 

Det tredje temat rör stödinsatser till barn och unga i riskzon och 
samverkan i detta arbete. Här gör beredningen bedömningen att sam-
hällets förmåga att nå ut till barn och familjer med en högre risknivå 
än andra behöver bli bättre samt att insatser till barn i riskzon 
behöver sättas in i lägre åldrar och i ett tidigare skede än i dag. Exem-
pelvis kan det handla om att tillgodose behov som uppmärksammas 
vid besök hos barnavårdscentraler och öppna förskolor. Det kan 
också gälla att i skolan och förskolan agera tidigt när det kan befaras 
att elever inte kommer att klara utbildningsmålen. Trygghetsbered-
ningen anser vidare att det behöver finnas tydliga strukturer för sam-
verkan mellan de centrala aktörerna samt resurser och organisa-
toriska förutsättningar, som håller över tid, för att den samverkan som 
behövs på lokal nivå ska fungera tillfredställande. Även insatser inom 
ramen för sådana samverkansstrukturer behöver vidtas i ett tidigt 
skede. Beredningen konstaterar också att möjligheten att dela infor-
mation mellan samverkansparter är viktig för ett effektivt arbete.  

Därutöver gör Trygghetsberedningen ett antal bedömningar när 
det gäller behovet av kunskapsutveckling, uppföljning och utvärdering. 
Beredningen ser ett stort behov av ytterligare kunskap rörande de 
områden som delbetänkandet behandlar. Det gäller bl.a. kunskap om 
brottslighetens omfattning, utveckling och karaktär samt om hur 
den kan förebyggas. Enligt beredningen behövs också mer utvärder-
ing av det lokala brottsförebyggande arbetet som berör barn och unga 
för att öka kunskapen om vilka insatser som fungerar. Även kun-
skapen om vilka samhällsekonomiska vinster som brottsförebyggande 
åtgärder och tidiga insatser kan leda till behöver utvecklas. Slutligen 
anser beredningen att nationella satsningar inom andra områden än 
det kriminalpolitiska i högre grad bör analyseras och följas upp ut-
ifrån möjliga respektive faktiska konsekvenser för brottsligheten.  



Fokusområdet våld i barns och ungas nära relationer är ett förhål-
landevis nytt kunskapsområde. Det är enligt Trygghetsberedningen 
viktigt att uppmärksamma fler på, och sprida kunskap om, det våld 
som sker i barns och ungas nära relationer. Det är också angeläget 
att kunskapen på området utvecklas och fördjupas. Mot denna bak-
grund föreslår Trygghetsberedningen att en lämplig myndighet ska få 
i uppdrag att sprida kunskap om våld i barns och ungas nära relationer 
i syfte att uppmärksamma fler på det våld som sker i barns och ungas 
nära relationer samt sprida information till utsatta om vilket stöd 
som finns.  

Beredningen föreslår vidare att regeringen ger ett uppdrag till 
Socialstyrelsen att kartlägga vilka insatser som kommuner erbjuder de 
som utsatts för våld i barns och ungas nära relationer. Kartläggningen 
ska även omfatta vilka insatser som erbjuds unga våldsutövare. Efter-
som kunskapen behöver öka inte bara i samhället i stort utan också 
hos dem som möter barn och unga som har utsatts eller kan utsättas 
för detta våld föreslås även att Socialstyrelsen ska ta fram ett kun-
skapsunderlag för berörda yrkesverksamma i kommuner och regioner.  

Enligt Trygghetsberedningens uppfattning är det inte acceptabelt att 
barn och unga växer upp i miljöer där skjutningar och gängkrimina-
litet tillhör vardagen, små barn dras in i brottslig verksamhet och gäng-
kriminalitet kan framstå som ett attraktivt yrkesval för unga män-
niskor. Gängkriminaliteten påverkar inte bara de närmast berörda 
utan hela samhället. Den måste bekämpas med alla till buds stående 
medel. Beredningen gör bedömningen att insatserna för att före-
bygga att barn och unga involveras i kriminella gäng nu behöver in-
tensifieras och effektiviseras. Extraordinära åtgärder är påkallade och 
en nationell kraftsamling bör genomföras. Den bör i första hand ta 
sikte på situationen i kommuner med områden som Polismyndig-
heten identifierat som särskilt utsatta. Även om arbetet framför allt 
behöver bedrivas på lokal nivå bör staten ta ett tydligare ansvar för 
detta. 



Det statliga ansvaret bör innefatta att identifiera vilken typ av 
åtgärder som är viktigast att prioritera samt säkerställa att dessa blir 
vidtagna. Detta kan åstadkommas genom en tydlig inriktning för 
arbetet, ett träffsäkert, samordnat och strukturerat stöd till lokal nivå 
samt en kontinuerlig uppföljning av arbetet. För att arbetet ska vara 
effektivt krävs också att det är helhetsinriktat, kunskapsbaserat och 
långsiktigt. Därtill behöver tillräckliga resurser avsättas. Att säker-
ställa detta är också viktiga delar i det statliga ansvarstagandet. 

Trygghetsberedningen föreslår mot denna bakgrund att reger-
ingen i ett inriktningsdokument tydliggör vilka områden som är mest 
angelägna att arbeta med för att förebygga att barn och unga invol-
veras i gängkriminalitet. Dokumentet ska ses som uttryck för en 
miniminivå och kunna användas som en vägledning för prioritering 
och uppföljning. De insatsområden som beredningen identifierat 
som centrala och som bör ingå i ett sådant inriktningsdokument är: 

– Stöd till föräldrar 

– Förskola 

– Fullgjord skolgång 

– Meningsfull fritid 

– Maskulinitetsnormer 

– Förmåga att tidigt identifiera barn och unga i riskzonen samt att 
vidta effektiva åtgärder för att förhindra en negativ utveckling 

– Strukturer för samverkan kring barn och unga i riskzonen 

– Stöd till brottsoffer. 

Vidare föreslår Trygghetsberedningen att en särskild organisation 
ska tillsättas för att, med utgångspunkt i inriktningsdokumentet, 
stötta genomförandet av kraftsamlingen. Organisationen ska särskilt 
säkerställa att de aktuella kommunerna har tillgång till nödvändigt 
stöd och förutsättningar i övrigt för arbetet med de prioriterade in-
satsområdena. Om organisationen, i dialog med kommunerna och 
andra inblandade aktörer, identifierar behov av stöd som inte redan 
är tillgodosedda ska förslag på åtgärder tas fram. Det kan handla om 
nationellt stöd i olika former och med olika tidsperspektiv. Ett inno-
vativt arbetssätt ska tillämpas. Även undanröjande av hinder för ett 



effektivt arbete kan vara aktuellt. Avsikten är emellertid inte att 
organisationen själv ska utföra operativa stödinsatser. Organisa-
tionen ska vidare verka för att arbetet, framför allt på nationell nivå, 
är samordnat så att onödiga glapp, överlappningar eller konflikter 
undviks samt att det arbete som bedrivs inom ramen för kraftsam-
lingen utgår från bästa tillgängliga kunskap. Åtgärder ska vidtas för 
att komma till rätta med eventuella kunskapsluckor. Arbetet med 
kraftsamlingen ska följas upp kontinuerligt och utifrån det ska even-
tuella behov av ytterligare åtgärder identifieras. 

Organisationen bör ha formen av en kommitté. Den ska arbeta 
nära berörda beslutsfattare på nationell och lokal nivå samt i sam-
verkan med aktuella kommuner, myndigheter och andra relevanta 
aktörer. Barn och unga ska få komma till tals i arbetet och ett erfaren-
hetsutbyte ska ske med övriga nordiska länder. För att säkerställa 
den breda politiska förankring som ett långsiktigt arbete kräver ska 
arbetet bedrivas i kontinuerlig dialog med en parlamentariskt sam-
mansatt referensgrupp. Kommittén ska verka för ett långsiktigt arbete 
men vara tillfälligt inrättad. Utgångspunkten är att arbetet ska be-
drivas i ordinarie strukturer. 

Kraftsamlingen behöver ta tillvara och förhållas till det omfattande 
arbete som redan bedrivs inom områden som den berör. Det gäller 
inte minst det utvecklingsarbete som pågår för att skapa förutsätt-
ningar för ett systematiskt och lokalt förankrat brottsförebyggande 
arbete i hela Sverige. Men det är också viktigt att pågående arbete 
inte blir ett hinder eller skapar begränsningar när det gäller att ta itu 
med de allvarliga och akuta problem som beredningen identifierat 
kopplat till risken för att barn och unga ska dras in i gängkriminalitet. 

Beredningen föreslår slutligen att regeringen låter utreda hur arbetet 
med kraftsamlingen kan kompletteras med ett system för lokala 
överenskommelser som tydliggör kommunernas respektive statens 
åtaganden samt ett system för ekonomiskt stöd från staten kopplat 
till de kommunala åtagandena. 
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Handläggare 

Verksamhetsutvecklare Anna Andersson 
Telefon  
anna.t.andersson@uddevalla.se 

 

Remiss från kommunstyrelsen gällande inriktningsdokument 

Vårdsamverkan Fyrbodal 2023-2026 

Sammanfattning 

Kommunstyrelsen har skickat remiss på inriktningsdokument Vårdsamverkan Fyrbodal 

2023-2026 till socialnämnden och barn och utbildningsnämnden. 

 

Fyrbodals delregionala politiska samråd har ställt sig bakom förslaget och 

rekommenderar medlemskommunerna att godkänna inriktningsdokumentet för 

Vårdsamverkan. 

 

Beslutsunderlag 

Socialtjänstens tjänsteskrivelse 2023-03-03 

Inriktningsdokument Vårdsamverkan Fyrbodal – för samverkan mellan kommuner 

inom Fyrbodal och Västra Götalandsregionen 2023-2026 

Kommunstyrelsens delegationsbeslut 

Delregionalt politiskt samråd, Fyrbodal, mötesanteckningar 2022-11-23 

Färdplan – länsgemensam strategi för god och nära vård, VästKom och Västra 

Götalandsregionen 

Förslag till beslut  

Socialnämnden föreslår kommunstyrelsen besluta 

 

att godkänna förslaget om inriktningsdokument Vårdsamverkan 2023-20226 

 

 

 

Ärendebeskrivning 

Den pågående omställningen till nära vård, som bland annat manifesteras i 

kommunernas och i Västra Götalandsregionens gemensamma färdplan, förändrar 

kraven på och förutsättningarna för samverkan i Västra Götaland. För delregioner som 

likt Fyrbodal har varierande förutsättningar i form av bland annat landsbygd, skärgård 

och större städer, krävs differentierade samverkansformer. 

 

I mars 2022 tog delregionalt politiskt samråd för Vårdsamverkan Fyrbodal initiativ till 

ett uppdrag för att ta fram en ny uppdragshandling för samrådet. I september 2022 

enades parterna om att mål och inriktning ska utgå från Färdplan nära vård. 
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Syftet med inriktningsdokumentet är att skapa en tydlig struktur för den gemensamma 

samverkansarenan Vårdsamverkan Fyrbodal. Vårdsamverkan ska generera mervärde för 

befolkningen, och underlätta ansvarsfördelning och samverkan mellan huvudmännen. 

Inriktningsdokumentet gäller för perioden 2023–2026. Den 23 november 2022 ställde 

sig det delregionala politiska samrådet bakom förslaget till inriktningsdokument för 

Vårdsamverkan Fyrbodal och rekommenderar nu parterna att fatta beslut. 

 

Utöver inriktningsdokumntet ingår parterna ett avtal. Om ingen part skriftligen sagt upp 

avtalet senast tolv månader innan avtalstiden löper ut, förlängs det med två år i taget. 

 

Socialtjänsten ställer sid positiv till framtaget inriktningsdokument Vårdsamverkan 

Fyrbodal. Både socialförvaltningen och barn och utbildningsförvaltningen ingår idag i 

lokal närsjukvårdsgrupp. Båda förvaltningarna har tillsammans sett över 

inriktningsdokumentet och ställer sig gemensamt bakom förslaget. 

 

 

 

 

Roger Granat Anna Andersson 

Socialchef Verksamhetsutvecklare 

Skickas till 

Kommunstyrelsen 

MAS 

Socialtjänstens socialchefer 
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Politiskt antaget under 2022 

Kommunerna  

Bengtsfors kommunstyrelse      
  Dnr:  

  

Dals-Eds kommunstyrelse      
  Dnr:  

  

Färgelandas kommunstyrelse    
  Dnr:  

  

  Lysekils kommunstyrelse  

  Dnr:  

  

Lilla Edets kommunstyrelse      
  Dnr:  

  

Melleruds kommunstyrelse   
Dnr:  
 

Munkedals kommunstyrelse  

  Dnr:  

  

Orusts kommunstyrelse  
Dnr:  
  

Sotenäs kommunstyrelse   
Dnr:  
  

Strömstads kommunstyrelse   
Dnr:  
 

Tanums kommunstyrelse   
Dnr:  
 
Trollhättans kommunstyrelse   
Dnr:  
 
Uddevalla kommunstyrelse   
Dnr:  
 
Vänersborgs kommunstyrelse   
Dnr:  
 
Åmåls kommunstyrelse   
Dnr:  
 
Fyrbodals kommunalförbund, Direktionen  

Dnr:  

Västra Götalandsregionen  
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1. Inledning 
Den pågående omställningen till nära vård, som bland annat manifesteras i kommunernas och 

Västra Götalandsregionens gemensamma färdplan, förändrar kraven på och förutsättningarna  
för samverkan i Västra Götaland. För delregioner som likt Fyrbodal har varierande förutsättningar 
i form av bland annat landsbygd, skärgård och större städer, krävs differentierade samverkans-
former. Samverkan ska ske på den mest medborgarnära och samtidigt effektiva nivån, oftast i 
lokala samverkansgrupper inom den geografiska kommunnivån. 

I mars 2022 tog Delregionalt politiskt samråd för Vårdsamverkan Fyrbodal initiativ till ett uppdrag  

för att ta fram en ny uppdragshandling för samrådet. Två processledare tillsattes och vid delrapporte-

ringen i maj gavs dessa ett fortsatt uppdrag att ta fram ett samlat dokument för mål och inriktning.  
I september 2022 enades parterna om att mål och inriktning ska utgå från Färdplan nära vård.  

Syftet med inriktningsdokumntet är att skapa en tydlig struktur för vår gemensamma samverkansarena 
Vårdsamverkan Fyrbodal. Vårdsamverkan ska generera mervärde för befolkningen, och  

underlätta ansvarsfördelning och samverkan mellan huvudmännen. Frågor som rör samverkan mellan 
kommunerna och Västra Götalandsregionen omhändertas inom Vårdsamverkan, medan interna frågor 

inom kommunen/kommunerna eller mellan vårdgivare inom regionen hanteras i andra konstella-
tioner. Ansvarsfördelning mellan och inom respektive huvudmans ansvarsområde ska vara tydlig. 

Inriktningsdokumntet gäller för perioden 2023–2026. Utöver inriktningsdokumntet ingår parterna 
ett avtal. Om ingen part skriftligen sagt upp avtalet senast tolv månader innan avtalstiden löper ut, 
förlängs det med två år i taget. Vid väsentliga förändringar av förutsättningarna för avtalet kan 

initiativ till en översyn tas av Delregionalt politiskt samråd. 

2. Huvudmannaansvar i Vårdsamverkan  
Grunden för respektive huvudmans uppdrag regleras i lagar, författningar, avtal, överens-
kommelser och politiska beslut. Vårdsamverkan Fyrbodal ska fungera som en gemensam arena 

för samverkan mellan berörda huvudmän i frågor som berör båda parter. Samverkan ska även 
bidra till att resurser används på ett optimalt sätt, och skapa förutsättningar för att individen 
ska uppleva insatserna som en helhet utan gränser. 

Västra Götalandsregionen och kommunerna har var för sig och tillsammans ansvar 
för hela befolkningen. Samverkansarbetet ska säkra och leda till att gemensamt 

ansvar tas för invånarna på regional, delregional och lokal nivå.  

Vårdsamverkan Fyrbodal omfattas av  
• Västra Götalandsregionens verksamheter för tandvård, primärvård1, 

specialistvård och habilitering  

• Kommunal primärvård, socialtjänst, förskola, skola och elevhälsa i deltagande kommuner 

 

 

1 Vårdval vårdcentral privat och offentlig, vårdval rehab privat och offentlig samt beställd primärvård. 
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Medverkar gör också norra delregionala nämnden, med ansvar för folkhälsa, kommun- 

och vårdsamverkan i Västra Götalandsregionen, samt Fyrbodals kommunalförbund som 
samordnar kommunerna.  

3. Politisk viljeinriktning 
Delregionalt politiskt samråd i Fyrbodal har i processen för framtagande av inriktningsdokumntet 

ställt sig bakom att Vårdsamverkan Fyrbodals arbete ska utgå från samma syfte och målbild, och 

prioritera samma målgrupper, som angivits i Färdplan Nära vård. 

En god och nära vård 
Syftet med omställningen till en god och nära vård är att främja hälsan hos befolkningen och 

utveckla vård och omsorg tillsammans, utifrån den enskildes behov. Omställningen ska också 

bidra till att utveckla samverkanskulturen och öka tilliten mellan huvudmännen.  

Utifrån omställningen har en övergripande strategi för Västra Götalands utveckling inom hälsa,  

vård och omsorg tagits fram. Färdplanen innehåller de områden som vi gemensamt prioriterar att 

kraftsamla kring. Samtliga parter i Vårdsamverkan Fyrbodal har fastställt Färdplan - Länsgemensam 

strategi för god och nära vård.  

Syfte med Vårdsamverkan Fyrbodal 
Syftet med Vårdsamverkan Fyrbodal är att  

- stödja omställningen till en god och nära vård, 

- främja hälsan hos befolkningen, 

- utveckla vård och omsorg tillsammans utifrån den enskildes behov, 

- bidra till att utveckla samverkanskulturen och öka tilliten mellan huvudmännen.  

Målbild för Vårdsamverkan Fyrbodal 
Målbilden i färdplanen och för Vårdsamverkan Fyrbodal ska ge vägledning för hur samverkan 

ska utformas för att ge dess invånare förutsättningar för ett bra liv oavsett ålder, diagnos eller 

funktionsnedsättning. Vårdsamverkans arbete i Fyrbodal ska bidra till att dess invånare får 

ökade förutsättningar till en vård som   

- utgår från individuella förutsättningar och behov, 

- bygger på relationer, är hälsofrämjande, förebyggande och proaktiv, 

- bidrar till jämlik hälsa, trygghet och självständighet och 

grundas i gemensamt ansvarstagande och tillit. 

Målgrupper 
Prioriterade målgrupper för Vårdsamverkan Fyrbodal är de invånare som har behov av 
insatser och samordning från både kommunen och Västra Götalandsregionen, oavsett 

ålder, diagnos eller funktionsnedsättning. Barnkonventionen ska särskilt beaktas. 
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4. Styrning och struktur för samverkan 
Vårdsamverkan i Fyrbodal sker på politisk nivå samt förvaltnings- och verksamhetsnivå. 

Målet med samverkan är att över huvudmannagränserna gemensamt ansvara för att säker-
ställa befolkningens behov av samordnade insatser. I styrning och struktur ingår arbete med 
förtydligande och ansvarsfördelning utifrån ändrad lagstiftning, överenskommelser, strate-
gier och rekommendationer som påverkar huvudmännen.  

Delregionalt politiskt samråd ska ange syfte, målbild och målgrupp för Vårdsamverkan Fyrbodal 

för arbetet de närmaste åren. Styrgruppen ansvarar för att ta fram en genomförandeplan utifrån 

den politiska viljeinriktningen, dvs syfte, målbild och målgrupp enligt ovan.  

De lokala samverkansgrupperna har ett stort ansvar för samverkan på lokal nivå. Handlingsplaner/ 
åtgärdsplaner, utvärdering och avvikelseanalys är exempel på arbetssätt för att komma till rätta med 
brister i vårdsamverkan. Framgångsfaktorer i samverkansarbetet är fungerande implementering, 
spridning och delaktighet, vilket i första hand sker i respektive linjeorganisation. 

Närvårdsområde 
Närvårdsområdena utgör grunden för vårdsamverkansarbetet. Samverkan ska ske på lednings- och 

verksamhetsnivå. Varje kommun utgör ett närvårdsområde, med en lokal samverkansgrupp. 

Lokal samverkansgrupp 
Arbetet i den lokala samverkansgruppen ska ske utifrån ett förbättringsorienterat förhållningssätt 

och bör utgå från exempelvis länsgemensamt beslutade styrdokument, avvikelser, patientberättelser 

och goda exempel. Samverkansgruppen består av representanter från båda huvudmännen med 
berörda verksamheter, vilka ska ha mandat att fatta beslut och föra tillbaka frågor till respektive 
organisation för åtgärd. Antalet personer i samverkansgruppen kan variera och sammansättningen 

utöver ovanstående bestäms lokalt – exempelvis är folkhälsa, tandvård, rehab och skola viktiga 
parter i det lokala arbetet. Kommunen ansvarar för ordförandeskapet och kallar till möten.  

Protokoll ska föras och mailas till Vårdsamverkans kansli för publicering på hemsidan. 

Dialog kring förändringar i form av arbetssätt, lagstiftning eller andra förutsättningar som påverkar 

samarbetet bör ske kontinuerligt. Frågor som inte kan lösas på lokal nivå lyfts till Vårdsamverkans 

kansli, som bedömer var frågan kan/bör hanteras. Lokala ledningsgrupper, över kommungränserna, 

kan gå samman och skapa gemensamma lokala utvecklingsgrupper. 

Lokal utvecklingsgrupp 
Utvecklingsgrupper på lokal nivå kan startas och avslutas av den lokala samverkansgruppen. 

Frågeställning och tidsram ska vara beskrivet i en uppdragshandling. De lokala utvecklings-

grupperna arbetar med förbättringsfrågor och rapporterar till den lokala samverkansgruppen.  

Delregional utvecklingsgrupp 
Delregionala utvecklingsgrupper ska bildas då frågan inte kan eller bör omhändertas i  
de lokala samverkansgrupperna, eller för att belysa särskilda områden, målgrupper eller 

processer. Utvecklingsgrupper kan variera i storlek och sammansättning beroende på 
uppdrag. Båda huvudmännen med berörda verksamheter ska dock vara representerade 
i samtliga utvecklingsgrupper. Uppdrag kan ges av Delregionalt politiskt samråd eller 
styrgruppen, och uppdrag ska vara tydliga och tidsbestämda.  
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I uppdraget ingår löpande återrapportering till styrgruppen samt vid behov Delregionalt 

politiskt samråd och att ta fram förslag till plan för resultatspridning, eventuell 
implementering och uppföljning. Styrgruppen och respektive huvudman ansvarar för vidare 
hantering av resultatet. Utvecklingsgruppens minnesanteckningar mailas till 
Vårdsamverkans kansli för publicering på hemsidan.  

Styrgrupp 
Styrgruppen arbetar på uppdrag av Delregionalt politiskt samråd, och ansvarar för den 
operativa samverkan på den delregionala nivån. Styrgruppen hanterar också de ärenden 

som anmälts och beretts av Vårdsamverkans kansli2, samt fattar beslut i dessa.  

Styrgruppen ansvarar för framtagande av en genomförandeplan utifrån politisk viljeinriktning, 

samt att följa upp och återrapportera genomförda uppdrag och avvikelser årligen till Delregionalt 
politiskt samråd. Styrgruppen ska vid behov starta delregionala utvecklingsgrupper och besluta 
om specifika tidsbestämda uppdrag. Styrgruppen och respektive huvudman ansvarar för hante-

ring av resultat och implementering i respektive linjeorganisation.  

I styrgruppen ingår representant för NU-sjukvården, Habilitering & Hälsa, Vårdcentral privat, 

Vårdcentral offentlig, Rehab privat, Rehab offentlig, Regionhälsan samt representant från varje 
kommun. Tandvården adjungeras till styrgruppen. Fyrbodals kommunalförbund och Koncern-
kontoret, Västra Götalandsregionen har en representant vardera, men har ingen rösträtt. 

En av representanterna för Vårdsamverkans kansli är sekreterare, och protokollen 
publiceras på hemsidan. 

Styrgruppen utser ordförande och vice ordförande för två år i taget. Ordförandeskapet och 
vice ordförandeskapet alternerar mellan kommunerna och de verksamheter som finansieras 

av Västra Götalandsregionen. 

Ordförandens uppgift är att leda styrgruppens möten och vara med i beredning inför mötet, 

samt vara föredragande vid Delregionalt politiskt samråd. 

Arbetsutskott (AU) 
Arbetsutskottet består av styrgruppens ordförande och vice ordförande samt ytterligare en från varje 

huvudman från styrgruppen som representerar socialtjänst, skola, regionalt finansierad primärvård 

samt specialistvård. Arbetsutskottet bereder och planerar inför kommande styrgruppsmöte. 

Vårdsamverkans kansli sammankallar arbetsutskottet och är sekreterare. 

Delregionalt politiskt samråd Fyrbodal (DPSF) 
Delregionalt politiskt samråd tar fram syfte, målbild och målgrupp för samverkan. Parternas repre-
sentanter har ansvar för att den politiska viljeinriktningen blir känd och får genomslag i huvud-
männens uppdrag. Delregionalt politiskt samråd fastställer den av styrgruppen framtagna genom-
förandeplanen, och ger uppdrag till styrgruppen och Vårdsamverkans kansli. Återrapportering, 

uppföljning och dialog kring genomförandeplan, uppdrag och avvikelseanalys ska ske i Delregionalt 

politiskt samråd. Delregionalt politiskt samråd träffas fyra gånger per år.  

 

2 Se stycke om Vårdsamverkans kansli. 
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I Delregionalt politiskt samråd ingår: 

• Samtliga kommuner i Fyrbodals nätverk för socialnämndsrepresentanter eller utsedd ersättare 

samt möjlighet att adjungera deltagare från det politiska nätverket för utbildningsnämnder 

• Ordförande och andre vice ordförande i norra delregionala nämnden eller utsedd ersättare 

• Presidiet för styrelsen för Regionhälsan 

• Presidiet för styrelsen för Närhälsan 

• Presidiet för styrelsen för NU-sjukvården 

• Presidiet för styrelsen för Habilitering & Hälsa 

• Presidiet för tandvårdsstyrelsen 
 

Fyrbodals nätverk för socialnämndsrepresentanter samt norra delregionala nämnden 

har möjlighet att ta med en tjänsteperson.  

Delregionalt politiskt samråd utser ordförande och vice ordförande för två år i taget. 

Ordförandeskapet och vice ordförandeskapet alternerar mellan kommunerna och Västra 

Götalandsregionen. Huvudregeln är att vice ordförande efter två år blir ordförande och 

en ny vice ordförande utses. 

Delregionalt politiskt samråd utser ordförande och vice ordförande för en period på två 

år; i övrigt följer samrådsorganet den ordinarie mandatperioden. Delregionalt politiskt 

samråd sammanträder cirka fyra gånger per år. 

Representanten för Vårdsamverkans kansli är sekreterare, och protokollen publiceras på hemsidan. 

Presidium 
Presidiet består av ordförande och vice ordförande i Delregionalt politiskt samråd, och bereder 

ärenden till Delregionalt politiskt samråd. Som tjänstepersonsstöd i beredningen deltar ord-
förande i styrgruppen, en representant från Vårdsamverkans kansli samt tjänsteperson från 

Fyrbodals kommunalförbund och norra delregionala nämnden. Representanten från Vård-
samverkans kansli är sekreterare. 

Spridningsdag 
En gång per år kallas Delregionalt politiskt samråd och styrgruppen till en spridningsdag, då  
det gångna årets uppdrag, uppföljning, avvikelser och resultat inom Vårdsamverkan Fyrbodal 

presenteras och diskuteras. Inbjudan skickas även till chefer och övriga intresserade. 
Vårdsamverkans kansli ansvarar för all organisation och administration kring spridningsdagen. 

Vårdsamverkans kansli 
Vårdsamverkans kansli ansvarar för att koordinera, omvärldsbevaka och stödja nätverk, 
utvecklingsgrupper och lokala samverkansgrupper. De ska också följa upp genomfört arbete, 
bereda ärenden och återrapportera till berörd part. Kansliet ska sammanställa resultatet av 

vårdsamverkan utifrån den beslutade politiska viljeinriktningen och styrgruppens 

genomförandeplan.  
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Kansliet ska även sammanställa rapporter från olika lokala samverkansgrupper, nätverk och 

utvecklingsgrupper. Kansliet har ansvar för att övergripande strategiska samverkansfrågor mellan 
vårdgivarna bevakas, bereds, utvärderas och följs upp. Kansliet har även ansvar för att koordinera, 
följa upp, utveckla och bereda frågor för inriktningsbeslut i gemensamma strategiska 
samverkansfrågor. 

Vid Vårdsamverkans kansli arbetar samordnare och processledare, på uppdrag av Delregionalt 

politiskt samråd. Kansliet har möjlighet att anställa tillfälliga processledare. Vårdsamverkans 

kansli ska ha ett opartiskt förhållningssätt gentemot huvudmännen. 

5. Ekonomi 
Vårdsamverkan är en del i varje huvudmans uppdrag och finansieras inom ramen för detta 
ansvar. Vårdsamverkansparterna svarar för kostnaderna för Vårdsamverkans kansli. 

Västra Götalandsregionen betalar 50 procent och kommunerna 50 procent av kostnaderna, 
baserat på befolkningsmängd den 1 juli föregående år. Utöver den fasta finansieringen kan olika 

former av projektmedel komma att sökas för att finansiera gemensamma utvecklingsprojekt 
inom ramen för Vårdsamverkan Fyrbodal. 

6. Avvikelsehantering 
De avvikelser som sker i vårdsamverkan ska rapporteras enligt rutin, Avvikelsehantering i 

samverkan, och gäller för samtliga ingående verksamheter i Vårdsamverkan Västra Götaland. 

Avvikelsehantering har en viktig roll när det kommer till att upptäcka brister i samverkan 

mellan huvudmännen så att dessa kan åtgärdas, processer kan förbättras och därmed leda  

till bättre sammanhållen vård för våra invånare.  

I enlighet med aktuell rutin ska analys ske och användas för systematiskt förbättringsarbete och 

kunskapsutveckling. Tillsammans med insamlade data från de lokala samverkansgrupperna och 

pågående utvecklingsgrupper har Vårdsamverkans kansli ett uppdrag att sammanställa och 

analysera underlaget för att skapa förutsättningar att utveckla vårdsamverkan i hela Fyrbodal. 

Kansliet ansvarar för sammanställning, analys och återrapportering till både Delregionalt 

politiskt samråd och styrgruppen, samt årlig rapport till Vårdsamverkan Västra Götaland. 

7. Uppföljning 
Delregionalt politiskt samråd ansvarar för uppföljningen av allt arbete som görs inom 

ramen för Vårdsamverkan Fyrbodal. Uppföljningen ska genomföras årligen, med 

utgångspunkt i den av Delregionalt politiskt samråds antagna genomförandeplan.  
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Fax 

0522-69 60 01 

www.uddevalla.se  E-post kommunledningskontoret@uddevalla.se 
 

 
 

Delegationsbeslut enligt kommunstyrelsens delegation nr. 8 

remittera ärenden. Remiss av inriktningsdokument 

Vårdsamverkan Fyrbodal 2023-2026 

Sammanfattning 

I mars 2022 tog delregionalt politiskt samråd för Vårdsamverkan Fyrbodal initiativ till 
ett uppdrag för att ta fram en ny uppdragshandling för samrådet. Två processledare 
tillsattes och vid delrapporteringen i maj gavs dessa ett fortsatt uppdrag att ta fram ett 
samlat dokument för mål och inriktning. I september 2022 enades parterna om att mål 
och inriktning ska utgå från Färdplan nära vård.  
Syftet med inriktningsdokumentet är att skapa en tydlig struktur för den gemensamma 
samverkansarenan Vårdsamverkan Fyrbodal. Vårdsamverkan ska generera mervärde för 
befolkningen, och underlätta ansvarsfördelning och samverkan mellan huvudmännen.  
Inriktningsdokumentet gäller för perioden 2023–2026. Den 23 november 2022 ställde 
sig det delregionala politiska samrådet bakom förslaget till inriktningsdokument för 
Vårdsamverkan Fyrbodal och rekommenderar nu parterna att fatta beslut. 
 
Innan kommunstyrelsen fattar beslut ska ärendet remitteras till barn och 
utbildningsnämnden samt socialnämnden. Sista svarsdag för nämnderna är 2023-03-31.  

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 
 
att remittera ärendet till socialnämnden samt barn och utbildningsnämnden.  
 
 
 
Martin Pettersson 
Kommunstyrelsens ordförande 
 
Enligt delegation nr 8 
Skickas till: Barn och utbildningsnämnden och socialnämnden 
 
Delegationsbeslut ska lämnas till registrator för anmälan i nämnden. Beslutet ska kompletteras med 
hänvisning om hur man överklagar om beslutet går att överklaga med förvaltningsbesvär och då är tiden för 
överklagande enligt förvaltningslagen tre veckor från den dag då sökande fått del av beslutet. 
Överklagande genom laglighetsprövning enlig kommunallagen ska göras till förvaltningsrätten inom tre veckor 
efter den dag då bevis om justering av protokoll, från sammanträdet där beslutet anmälts, har anslagits på 
kommunens officiella anslagstavla. 
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Dagordning  
Delregionalt politiskt samråd, Fyrbodal 2022-11-23 
  
Kommun: 
Lena Hult (S), Trollhättan, vice ordförande i samrådet  
Catharina Bråkenhielm (S), Orust   
Michael Sternemar (L), Sotenäs  
Stefan Skoglund (S), Uddevalla  
 
Region: 
Linda Jansson (M), norra hälso-och sjukvårdsnämnden, ordförande i samrådet  
Annica Erlandsson (S), norra hälso-och sjukvårdsnämnden   
Peter Heie (C), Styrelsen för NU-sjukvården  
Jim Aleberg (S), Styrelsen för Närhälsan  
Angelica Lundgren Bielinski (M), Styrelsen för Folktandvården  
 
 
Ulrika Söderlund, ansvarig tjänsteperson norra hälso-och sjukvårdsnämnden 

Ben Norman, nämndsamordnare norra hälso- och sjukvårdsnämnden 
Line Legén, Lysekils kommun 
Ellinor Ekensskär, enhetschef Uddevalla kommun 
Henric Bergqvist, enhetschef Trollhättans stad 
Ingela Martinsson, Regionhälsan 
 
Vårdsamverkan Fyrbodal 
Karin Hallberg, ordförande i Styrgruppen 
Carola Murås, kanslichef 
Helen Svensson, utvecklingsledare 
 
 

 

  
Datum 2022-11-23 
Tid: kl.  13.30-15.30 
Plats. Lokal Bohuslän, Vänerparken 15, Vänersborg alt Teams  
 

1. Välkommen och upprop  
 

2. Dagordningen godkänns och anmälan övriga frågor 
Dagordningen godkänns 
 

3. Föregående mötesanteckningar 
Föregående mötesanteckningar godkänns. 
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4. Avrapportering av uppstartsprocess Mini-Maria Norra rapport av pågående arbete 
med framtidsfokus. Kl. 13.40-14.00 
Ellinor Ekensskär, Henric Bergqvist och Ingela Martinsson (se bifogad presentation). 
 
Mini-Maria är en samverkan mellan kommuner och Västra Götalandsregionen (VGR) 
för att stärka stödet till ungdomar och unga vuxna med skadligt bruk- och beroende 
samt deras närstående.  Verksamheten riktar sig till ungdomar till och med 21 år och 
finansieras 50 % av kommun och 50 % av VGR. 
 
Arbetsgruppen består av de tre föredragande samt ytterligare representanter från 
kommunalförbundet och VGR. De har träffats en gång i veckan sedan mars men har 
möten varannan vecka nu. Teamet är mitt i rekrytering och ska hålla intervjuer de 
närmaste veckorna. Förhoppningen är att personal är på plats i början i april då 
verksamheten ska dra i gång. Tanken är att medarbetare är på plats 8 april och 
ungdomarna ett par veckor senare. Lokalanpassning och ombyggnation pågår redan. 
 
En risk- och konsekvensanalys ska göras den 13 december. En huvudmottagning 
finns i Uddevalla och i Trollhättan, lokalen i Uddevalla är redo och lokalen i 
Trollhättan är på gång. Teamet jobbar med att hitta lokal i Vänersborg, Lysekil och 
Sotenäs. Teamet har kontakt med andra Mini-Maria enheter i andra delar av Västra 
Götaland. Det är ett stort antal sökande till tjänsterna som ligger ute vilket är 
positivt. 
 
I Strömstad, Tanum och Henån är verksamheten i ungdomsmottagningarnas lokaler. 
De lokalerna behöver göras i ordning för att kunna genomföra övervakad 
provtagning. 

 

Ställningstagande: Det delregionala politiska samrådet noterar informationen. 
  

5. Uppdrag kring framtida organisation för Vårdsamverkan Fyrbodal.  
Ulrika Söderlund och Line Legén (se bifogad presentation). 
 
Ett nytt inriktningsdokument är framtaget där alla parter ska fatta beslut. 
Inriktningsdokumentet bygger på det dokument som Södra Älvsborgs 
Vårdsamverkan använder sig av. Samtliga kommuner i Fyrbodal kommer att ha 
möjlighet att delta på mötena vilket kan underlätta att komma framåt i frågorna. 
 
Dialog om den nya politisk organisationen inom VGR kommer att ge andra 
förutsättningar. Den delregionala nämnden har varken mandat eller finansiering.  
Denna fråga är avstämd inom regionen, de nya delregionala nämnderna kommer 
ansvara för samverkan med kommunerna och för vårdsamverkan, och de övriga 
vårdsamverkansarenorna har liknande dokument.  
 
Det här är plattformen blir än viktigare framöver då det är där kommunerna har 
möjlighet att möta utförarna. Där kan de lyfta de frågor kring samverkan som inte 
fungerar.  
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Ställningstagande: Det delregionala politiska samrådet ställer sig bakom framtaget 
inriktningsdokument och rekommenderar parterna att fatta beslut. 
 

6. Information från styrgruppen 
Karin Hallberg  
 
Styrgruppen har utvecklat sitt samarbete med kansliet. En ny representant från 
Regionhälsan finns med i styrgruppen. Ett större fokus på frågor kring barn och unga 
finns, en plan ska tas fram hur styrgruppen och kansliet kan göra ännu mer för barn 
med psykisk ohälsa med de medel som finns. 
 
Styrgruppen har även arbetet med frågor kring remissversionen för adhd/autism, 
gemensam översyn ihop med NU-sjukvården kring liggande transporter mellan 
kommunala adresser där avtal saknas, verksamhetsplan 2023, planering av 
strategidag, SAMSA-körkort samt Mini-Maria. 
 
Ställningstagande: Det delregionala politiska samrådet noterar informationen. 
  

7. Förslag på uppdrag till Vårdsamverkan Fyrbodal från norra hälso-och 
sjukvårdsnämnden 
 
Norra hälso- och sjukvårdsnämnden lyfter förslag på två uppdrag att samverka kring 
inom ramen för delregional vårdsamverkan.  
 
”…ett uppdrag till Vårdsamverkan Fyrbodal, i syfte att ta fram en plan för 
implementering av närsjukvårdsteam.” 

 
”… ett uppdrag till Vårdsamverkan Fyrbodal att, i samverkan med Koncernstab 
digitalisering, samordna och möjliggöra digitaliseringsprocesser inom norra hälso- 
och sjukvårdsnämndens område.”  

 
Dialog kring vårdsamverkans uppdrag skulle vara kring digitaliseringsprocesserna.  

 
Kommunerna vill gärna samverka i de här frågorna, det är viktigt att tekniken 
fungerar och det blir svårt om det är olika i varje kommun. 

 
Ställningstagande: Det delregionala politiska samrådet ger styrgruppen i uppdrag 
att återkomma med plan för omhändertagande av föreslagna uppdrag. 

 
8. Laget runt 

 
Tandvårdsstyrelsen informerar om att TAIK-projektet inte längre är ett projekt från 
och med årsskiftet. Styrelsen har beslutat att sjösätta konceptet och finansiera det 
med eget kapital under 2023. Kommuner som vill ingå i TAIK kan höra av sig till 
tandvårdsstyrelsen. Målet är att alla kommuner ska ha tandhygienister i kommunen 
för att jobba med munhälsan på boenden.  
 
Närhälsan informerar om beslut från i fredags om en överenskommelse med norra 
hälso- och sjukvårdsnämnden gällande jourcentralernas öppettider.  
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Orust kommun lyfter att de har bara en vårdcentral och dålig responstid på 
ambulansen, de har skrivit till regionen flera gånger men inte fått något svar.  
Nämnden har en pågående dialog med NU-sjukvården angående 
ambulansverksamhet och om räddningsverksamheten ska flyttas mer centralt.   
 

9. Mötestider 2023 
 
Styrgruppen tar fram ett förslag och skickar till samrådet. 
 

10. Övriga frågor 
 

 



   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
STRATEGI 

Färdplan – länsgemensam strategi för  
god och nära vård 
Gällande länets 49 kommuner och Västra Götalandsregionen 

Riktar sig till; vård och omsorg, socialtjänst, kommunalt och regionalt finansierad 

hälso- och sjukvård, skolverksamheterna, tandvård samt hälsofrämjande och 
förebyggande områden. 
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1 Inledning: Tillsammans för en hållbar 
omställning till en god och nära vård 

Alla som bor och verkar i Västra Götaland ska kunna leva ett gott liv. Nyckeln 
till Västra Götalands långsiktiga attraktivitet och konkurrenskraft är vår 
gemensamma förmåga att vara innovativa och ställa om till ett hållbart 
samhälle. God och nära vård är riktningen i omställningsarbetet. 

Syftet med en omställning till en god och nära vård är att främja hälsan hos 
befolkningen och utveckla vård och omsorg tillsammans, utifrån den enskildes 
behov. Den ska beakta barnkonventionens mål samt de länsgemensamma mål 
som sätts i den Regionala utvecklingsstrategin (RUS). Omställningen ska 
också bidra till att utveckla samverkanskulturen och öka tilliten mellan 
huvudmännen.  

Färdplanen - länsgemensamma strategin för god och nära vård är en 
övergripande strategi som ska bidra till Västra Götalands utveckling inom 
hälsa, vård och omsorg. Färdplanen innehåller de områden som vi gemensamt 
prioriterar att kraftsamla kring. Den beskriver målbild, förändrade arbetssätt 
och förutsättningar för utvecklingen, där takten i omställningen mot en god 
och nära vård behöver öka fram till 2030. Västra Götalandsregionen och de 49 
kommunerna i Västra Götaland har olika ansvar, resurser och kunskaper, 
strategin ska bidra till ett kraftfullt genomförande. 

Ingen kan lösa dessa utmaningar på egen hand, men tillsammans kan vi bidra 
till en omställning mot en god och nära vård. 

Framgångsfaktorer för den nära vården är personcentrering som 
förhållningssätt, samverkan och tillit mellan kommun och Västra 
Götalandsregionen, VGR samt en gemensam målbild som visar riktningen. 

Länets 49 kommuner och Västra Götalandsregionen har i färdplanen valt att 
använda begreppet den enskilde; med det menar vi individ, patient, brukaren, 
eleven eller invånare.   
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2 Begreppet god och nära vård 
Nära vård är ett nytt sätt att arbeta med hälsa, vård och omsorg. Den nära 
vården är inte en ny organisationsnivå, det är heller inte en benämning på 
dagens primärvård. Nära vård är snarare ett nytt synsätt och ett arbetssätt 
som ser annorlunda ut mot det vi idag har i Västra Götaland. 

Den närmsta vården är det som den enskilde kan ge sig själv: egenvården och 
det stöd kommuner och regionen kan ge för att möjliggöra det. I den nära 
vården är den enskilde och dess anhöriga medskapare till vården som har 
primärvården (region och kommunalt finansierad hälso- och sjukvård) som 
bas, vilket innebär ett skifte från dagens sjukhusbaserade specialistvård. Delar 
av den kommunala socialtjänsten, sjukhusvård, specialiserad öppenvård, 
ungdomsmottagning, elevhälsa, civilsamhället men även statliga myndigheter 
blir del av den nära vården. 

Hälso- och sjukvården består av många organisationer och den nära vården 
innehåller hela eller delar av dessa verksamheter, den inkluderar också 
övergångarna och hur väl vi förmår att överbrygga dessa och skapa en god och 
nära vård för den enskilde. För att klara det skapar vi nya arbetssätt så som 
mobila team, använder e-hälsans möjligheter, arbetar mer preventivt och 
proaktivt samt möter problemen uppströms.  

3 Varför behövs en omställning för en 
god och nära vård? 

3.1 Utmaningar inom demografin   
Den stora ökningen av de som är 80 år och äldre, kombinerat med en relativt 
sett lägre ökning av de som är i arbetsför ålder leder till att verksamheterna 
inom välfärdens områden inte kommer att kunna anställa personal i den 
utsträckning som det demografiska behovet medför. Det innebär ett behov av 
effektivare arbetssätt, mer hälsofrämjande och förebyggande arbete och att 
verksamheten behöver bli mer teknik- och digitaliseringsorienterade samt att 
samverkan måste öka. 

3.2 Bristande samordning 
Myndigheten för vård och omsorgsanalys är en myndighet under 
socialdepartementet som har uppskattat att cirka en miljon människor i 
Sverige behöver insatser från flera aktörer, samtidigt som de har nedsatt 
förmåga att själva samordna sitt stöd, sin vård och omsorgsinsatser. Men 
vården och omsorgen har inte organiserats för att möta den enskilde med 
sådana komplexa behov. Den medicinska och tekniska utvecklingen har 
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bidragit till att sjukvården blivit mer specialiserad vilket innebär att den 
enskilde kan behöva komma i kontakt med allt fler instanser för att få hjälp 
med sina problem. 

Mycket tyder på att samordningen i Sverige brister. I jämförelse med andra 
länder anser till exempel en mindre andel av de svenska patienterna att de får 
hjälp av sin ordinarie läkare eller annan vårdpersonal att planera vården som 
andra verksamheter ger. Endast drygt hälften svarar att de får denna hjälp, 
jämfört med 80 procent i länderna med bäst resultat. Inom socialtjänsten 
saknas dessvärre större studier av hur brukarna uppfattar samordningen men 
intervjuer med verksamhetsföreträdare vittnar om samordningsbrister även 
inom detta område (Vård- och omsorgsanalys). 

Bristande samordning bidrar ofta till en försämrad upplevelse för patienter 
och brukare samt till sämre stöd, vård och omsorg. När samordningen brister 
vältras dessutom ansvaret för att koordinera insatserna över på patienten, 
brukaren eller dennes närstående. Till exempel har samordningen kring äldre 
med flera kroniska sjukdomar och barn med funktionsnedsättning lyfts fram 
som områden med stora brister där anhöriga får bära ett stort ansvar.  

3.3 Ekonomi 
Omställningen mot god och nära vård, den pågående digitaliseringen samt att 
vi måste minska väntetider inom hälso- och sjukvården ställer stora krav på 
resursfördelningen. Arbetet måste vara långsiktigt. En resursöverföring från 
specialistvård till primärvård handlar inte enbart om ekonomi. Det handlar 
även om en succesiv överföring eller att tillgängliggöra resurser till den nära 
vården. 

Att följa det ekonomiska perspektivet över tid under den pågående 
omställningen är av största vikt, samtidigt bör det ekonomiska perspektivet 
kompletteras med övriga resurser i en löpande och transparant process. 

Välfärdens resurser ska räcka till mycket, vår demografiska situation visar på 
fler äldre och färre i arbetsför ålder de kommande åren. 

4 Syfte  
Syftet med Färdplanen - länsgemensamma strategin är att stödja 
omställningen till en god och nära vård, att främja hälsan hos befolkningen 
och utveckla vård och omsorg tillsammans utifrån den enskildes behov. 
Omställningen ska också bidra till att utveckla samverkanskulturen och öka 
tilliten mellan huvudmännen.  
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Färdplan - länsgemensam strategin för god och nära vård är en övergripande 
strategi och ska bidra till Västra Götalands utveckling inom hälsa, vård och 
omsorg. Den innehåller de områden som vi gemensamt prioriterar att 
kraftsamla kring.  

Följande politiska prioritering ska vara vägledande i framtagandet av 
färdplanen och Hälso- och sjukvårdsavtalet: 

1. Vad blir bäst för brukaren/patienten? 
2. Vad är bästa sättet att använda våra skattemedel ur ett samhälls-

/invånarperspektiv? 
3. Behöver vi överenskommelser eller avtal för att stödja detta? 

5 Parter  
Parterna är länets 49 kommuner och Västra Götalandsregionen och riktar sig 
till; vård och omsorg, socialtjänst, kommunal primärvård, förskola- och 
skolverksamhet, regional primärvård, specialistvård, tandvård samt 
hälsofrämjande och förebyggande områden. 

6 Giltighetstid  
Målsättningen är att färdplanen ska vara långsiktig och ange färdriktningen 
mot 2030. Avstämning med fördjupad uppföljning ska ske 2024 och 2028. 

 

7 Målbild Västra Götaland  
Målbilden ska ge en vägledning för hur vår samverkan 
kring hälsa, vård och omsorg i Västra Götaland ska vara 
utformad för att ge våra invånare förutsättningar för ett 
bra liv oavsett ålder eller diagnos. 

En god och nära vård  

• utgår från individuella förutsättningar och behov. 
• bygger på relationer, är hälsofrämjande, 

förebyggande och proaktiv. 
• bidrar till jämlik hälsa, trygghet och självständighet 

och grundas i gemensamt ansvarstagande och tillit.  
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8 Prioriterade målgrupper  
Vården behöver komma närmare patienten. Prioriterade målgrupper i den 
nära vården är personer som behöver insatser och samordning från både 
region och kommun oavsett ålder, diagnos eller funktionsnedsättning. 
Samverkan ska särskilt beakta barnkonventionens mål. 

Det innebär att alla berörda parter ska prioritera tid och resurser för 
samordning och samverkan. Det centrala är den personcentrerade vården som 
utgår från den enskildes förutsättningar och behov. 

9 Sex steg för att förändra och utveckla 
arbetssätt i samverkan 

För att uppnå målbilden för god och nära vård behöver stöd, vård och 
omsorgsstrukturen förändras. Förstärkning av en mer god och nära vård 
behöver ske i tätt samspel mellan den enskilde och huvudmännen som har 
ansvar för samma invånare.  

Sex förändrade arbetssätt: 

1. Öka hälsofrämjande och förebyggande insatser  
2. Utveckla personcentrerade arbetssätt 
3. Stärk samverkanskultur för att öka tillit mellan huvudmännen 
4. Stärk kontinuitet och samordningen mellan huvudmännen 
5. Utveckling av arbetssätt med stöd av digitalisering 
6. Utveckling av mobila team som stöd för vård i hemmet 

En omställning till god och nära vård innebär ett förändrat förhållningssätt, 
där det sker en förflyttning i såväl förhållningssätt som i sättet att arbeta.  

 

9.1 Öka hälsofrämjande och förebyggande 
insatser  

Förbättrad hälsa skapar stora vinster, både för den enskilde och för samhället. 
För att bidra till en mer jämlik hälsa och därmed minska skillnaderna behöver 
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det hälsofrämjande och förebyggande arbetet få en högre prioritering i det 
vardagliga arbetet. 

Tidiga insatser med familjebaserade arbetssätt och möjligheter till utbildning 
är viktiga beståndsdelar i ett robust och öppet Västra Götaland.  

Att ge stöd till individens egenvård och till anhöriga/närstående är angelägna 
områden. 

Det hälsofrämjande och förebyggande arbetet är också angeläget för att hälso- 
och sjukvårdssystemet ska vara hållbart när fler lever längre med kroniska 
sjukdomar och vi får en äldre befolkning. Minskade hälsoklyftor och bättre 
möjligheter till utbildning för barn, unga och vuxna är viktiga beståndsdelar i 
ett robust och öppet Västra Götaland. Tidiga insatser för att ge barn och unga 
goda förutsättningar att klara grundskolan och gymnasiet betyder mycket för 
deras välmående och möjlighet till framtida försörjning och god hälsa där 
elevhälsan har en viktig roll.  

Arbetet behöver få en högre prioritering i det vardagliga arbetet i hälso- och 
sjukvården och inom den kommunala vård och omsorgen. 

Vi behöver gemensamt utveckla områden inom folkhälsan  

• social hållbarhet 
• stöd för individens egenvård 
• stöd till anhöriga/närstående 
• socialsamhället och frivilliga/volontärverksamhet. 

Den digitala utvecklingen kan bidra till såväl förebyggande som 
hälsofrämjande insatser. Alla människor ska ha möjlighet till ökad kontroll 
över sin egen hälsa, att kunna fatta informerade beslut och i större 
utsträckning klara sig själva. Olika digitala stödprogram, egenmonitorering 
och lättillgänglig information är exempel på nya arbetssätt.  

Huvudmännen bör var och en samt gemensamt öka tillgängligheten till 
förebyggande insatser. Särskilt fokus på gemensamma målgrupper. 

9.2 Utveckla Personcentrerade arbetssätt 
Inom hälso- och sjukvården pågår en utveckling till personcentrerade 
arbetssätt. Det personcentrerade arbetssättet syftar till att patienten är en 
medskapare i sin vård utifrån sina behov, erfarenheter och resurser. En 
patient får inte objektifieras till en sjuk kropp, ett tillstånd eller en diagnos. 
Arbetssättet innebär att utgångspunkten är den enskildes egna resurser och 
målsättningar med insatserna. Verksamheterna ska underlätta och motivera 
patienten och/eller närstående att vara delaktiga kring beslut som rör den 
egna personen. En person kan vara delaktig i vårdprocessen och beslut i olika 
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hög grad och som professionell är det viktigt att i kommunikationen vara 
lyhörd för varje persons preferenser. 

Med detta som utgångspunkt görs en samordnad individuell plan (SIP) där 
patient och/eller närstående samt parter är delaktiga i hela processen. 
Delaktighet är grundläggande i personcentrerat arbetssätt och innebär bland 
annat att det finns utrymme för patienten och/eller närstående att uttrycka 
frågor och eventuell oro. 

9.3 Stärk samverkanskultur för att öka tillit 
mellan huvudmännen 

En av de viktigaste åtgärderna för att öka kraften i genomförandet är en 
organisationskultur baserad på tillit. Alla grupper i samverkan ska tydliggöra 
och skapa förutsättningar för en stark samverkan. I detta arbete krävs att 
struktur som hänger samman och att avtal och andra styrande dokument 
speglar en vilja av samsyn, samverkan och tillit. 

Några exempel från Socialstyrelsen som har lyfts fram särskilt som stöd för 
omställning mot en god och nära vård är följande:  

• Attityd- och kulturförändring för en god och nära vård som främjar 
samverkan  

• Kunskap om styrning och ledning av hälso- och sjukvård respektive 
socialtjänst för chefer i kommuner och regioner för att underlätta 
samverkan  

• Personcentrerat bemötande i såväl fysiska som digitala möte 

9.4 Stärk kontinuitet och samordningen mellan 
huvudmännen 

Vi behöver säkerställa kontinuiteten inom stöd, vård och omsorgsprocesser. I 
god och nära vård spelar kontinuitet en viktig roll, främst för den enskilde 
men också för verksamhetens effektivitet. När kontinuiteten brister är det 
sannolikt att den enskilde söker stöd, vård och omsorg i högre utsträckning. 
Genom kontinuitet i vård- och stödkontakten möjliggörs en relation som 
skapar tillit och trygghet hos den enskilde. Det ökar förutsättningarna för god 
och säker vård och omsorg. Det är särskilt angeläget för multisjuka i alla 
åldrar. 

Inom ramen för arbetet med Färdplan länsgemensamma strategin för god och 
nära vård ska den samordnade individuella planen, fast läkarkontakt, fast 
vårdkontakt samt fast omsorgskontakt utvecklas och stärkas. 
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9.4.1 Fast vårdkontakt och fast läkarkontakt 
Fast vårdkontakt och fast läkarkontakt i primärvården är de enda 
samordnarfunktioner som är lagreglerade. Den fasta läkarkontakten 
samordnar vården mellan olika vårdenheter. En fast vårdkontakt bör kunna 
bistå den enskilde i att samordna vårdens insatser, informera om 
vårdsituationen, förmedla kontakter och vara den enskildes kontaktperson för 
andra delar av hälso- och sjukvården samt för socialtjänst och andra 
myndigheter. 

9.4.2 Fast omsorgskontakt 
Med en fast omsorgskontakt i socialtjänsten kan stödet och hjälpen bättre 
anpassas till den enskildes behov och önskemål. Om rollen ges vissa 
förutsättningar kan den bidra till bättre kontinuitet och ökad trygghet för 
såväl omsorgstagare, som anhöriga och personalen. Samordningsvinster kan 
uppnås då den fasta omsorgskontakten utgör ett viktigt stöd till anhöriga och 
närstående samt i det tvärprofessionella arbetslaget.  

9.4.3 Samordnad individuell plan, SIP  
Samordnad individuell plan, SIP är den enskildes dokument och samtidigt ett 
verktyg för samverkan. SIP ska erbjudas alla oavsett ålder, diagnos, 
funktionsnedsättning eller behov och är patientens plan. SIP ger en samlad 
beskrivning av den enskildes pågående och planerade insatser, från kommun 
och region samt andra aktörer. Alla ska ha möjlighet att leva ett tryggt, 
meningsfullt och självständigt liv. Inom hälso- och sjukvård, socialtjänst, 
förskola/skola ställs det stora krav på samordning. Arbetssätt som skapar 
tydlighet och överblick leder till förbättrad patientsäkerhet. 

9.4.4 Patientkontrakt 
Patientkontrakt består av flera delar som tillsammans ska bidra till 
samförstånd och delat ansvar mellan patienten och vården. Det har tillkommit 
för att uppnå delaktighet, samordning, tillgänglighet och samverkan inom 
regionens olika verksamheter. Patientkontraktet görs i första hand vid 
planering inom regionen och en SIP genomförs när det krävs samverkan 
mellan region och kommun. 

9.5 Utveckling av arbetssätt med stöd av 
digitalisering 

Teknisk utveckling, digitalisering och automation är starka drivkrafter i 
utvecklingen av vård och omsorg. Nya arbetssätt och verktyg inom e-
hälsoområdet utgör ett viktigt stöd och vård och omsorgen behöver utvecklas 
och organiseras gemensamt för att säkerställa kontinuitet, trygghet och 
resurseffektivitet. 
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9.6 Utveckling av mobila team som stöd för vård 
i hemmet  

Mobil nära vård gör det möjligt för patienter med komplexa vård- och 
omsorgsbehov att få vård i sitt eget hem, såväl ordinärt boende som särskilda 
boendeformer. Hälso- och sjukvård i hemmet bygger på samverkan mellan 
kommunens socialtjänst, primärvård (kommun och region) samt den 
specialiserade vården. Primärvården har patientansvar dygnet runt. Ett väl 
fungerande samarbete mellan primärvårdens två huvudmän och den 
specialiserade vården utifrån ett personcentrerat arbetssätt skapar trygghet 
och kontinuitet för både patient och medarbetare vilket leder till minskat 
behov av akuta vårdbesök. 

Den medicinska utvecklingen samt utvecklingen inom medicinteknik och 
digitalisering möjliggör andra arbetssätt exempelvis digitala vårdmöten och 
egenmonitorering. 

Målsättning för all hälso- och sjukvård är att ge förutsättningar för att 
patienten ska få ett självständigt liv med delaktighet och inflytande utifrån 
sina förutsättningar och preferenser.  

10 Stärk grundläggande förutsättningar 
i samverkan  

För att utveckla en god och nära vård i samverkan finns det grundläggande 
förutsättningar som behöver stärkas för att kunna genomföra de förändringar 
som krävs. 
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10.1 Digitala hjälpmedel/välfärdsteknik  
Digitaliseringen genomsyrar dagens samhälle. Rätt använd skapar 
digitaliseringen trygghet vilket stödjer den enskilde till egen vård och minskar 
därigenom behovet av vård. Det kan också bidra till ökad tillgänglighet och 
patientsäkerhet.  Samtidigt ökar behovet av att ta hänsyn till bedömningar av 
risk, etik och sårbarhet, bland annat kopplat till personlig integritet. Med hjälp 
av sammanhållna och användarvänliga IT-stöd kan information presenteras 
och överföras på ett säkrare och effektivare sätt och säkerställa koordinerade 
insatser till den enskilde. Därmed kan personal inom stöd, vård och omsorg, 
oberoende av geografiska, organisatoriska eller tekniska gränser, planera och 
utföra insatser av hög kvalitet. 

För personalen ska e-hälsolösningar vara ett konkret stöd. De ska göra det 
enklare att fatta beslut, minska administrationen och ge mer tid till det 
personliga mötet med patienter och brukare. 

Stöd och behandling via digitala tjänster samt digitala vårdmöten är redan 
etablerade arbetssätt. Dock behöver tjänsterna vidareutvecklas och bli en del 
av allas vardag. En samordnad utveckling är nödvändig i länet.  

10.2 Gemensam vårdinformation 
En patientsäker vård bygger på att information om den enskilde som behövs för 
vårdens genomförande finns tillgänglig. För att skapa en gemensam plattform krävs 
både samverkan och gemensamma arbetssätt. Digitalisering och informationsmiljö 
hänger tätt ihop och behöver prioriteras i samverkan.  

10.3 Kunskapsstyrning och 
kompetensutveckling i samverkan 

För att säkerställa kvaliteten i god och nära vård är det angeläget med löpande 
kompetensutveckling inom alla delar av välfärdens område. Det gäller alla 
personalkategorier. Utbildningssatsningar behöver gemensamt struktureras 
så att de enklare kan integreras och bidra till nya arbetssätt. 

Kunskapsstyrning handlar om att utveckla, sprida och använda bästa möjliga 
kunskap inom vård och omsorg och omfattar områdena; kunskapsstöd, 
uppföljning och analys. På sikt kan en gemensam informationsmiljö göra ny 
kunskap tillgänglig genom beslutsstöd och digitala utbildningar. 
Informationsmiljön behöver på sikt även omfatta socialtjänstens område för 
att säkerställa helhetsperspektiv för den enskilde. 

Vikten av forskning, utveckling och implementering av ny kunskap behöver 
lyftas fram. Den gemensamma tvärprofessionella forskningen inom välfärdens 



     Färdplan Länsgemensam strategi god och nära vård 

 
   Sida | 12  

 

område kan ge oss nödvändig kunskap om hur helheten för den enskilde kan 
utvecklas.  

Förutom att ta fram kunskapsstöd och implementera dem, behövs metoder för 
att omsätta ny kunskap till praktiskt arbete och att analysera resultat. Det ska 
sedan omsätts och integreras i löpande förbättringsarbete och lärande på ett 
systematiskt sätt. 

En gemensam, långsiktig och stabil struktur för kunskapsutveckling i länet ska 
ingå i arbetet framöver.  

Nya former för kunskapsutveckling som stödjer en god och säker, tillgänglig 
och effektiv vård och omsorg för invånarna i Västra Götaland bör tas fram och 
kopplas till nationella och regionala riktlinjer. Nya former för 
kunskapsutveckling som stödjer en god och säker vård och omsorg för 
invånarna i Västra Götaland bör tas fram och kopplas till nationella och 
regionala riktlinjer. 

Framtagandet av Länsgemensamma medicinska riktlinjer har startat. Detta 
ger oss en möjlighet att utforma vårdens processer på ett patientsäkert och 
gemensamt sätt. 

10.4 Kompetensförsörjning  
Vi behöver lösa vårdens och omsorgens kompetensförsörjning på ett 
långsiktigt, hållbart sätt och säkerställa att verksamheten har tillgång till 
medarbetare med rätt kompetens.  Vi behöver gemensamt bedöma tillgång 
och efterfrågan på personal och erbjuda kompetensutveckling och 
utbildningsstöd till våra medarbetare. Att attrahera och behålla kompetens är 
en gemensam investering. En samlad dialog med utbildningsanordnare och 
planering av verksamhetsförlagd utbildning stärker vård- och 
omsorgsområdet som helhet.  Det gör vi för att invånarna i Västra Götaland 
ska få tillgång till god vård på lika villkor.  

10.5 Verksamhetsutveckling och 
implementering  

Verksamhetsnära forskning och utveckling, med aktiv medverkan av den 
enskilde, kan tillsammans skapa förutsättningar för en kunskapsbaserad och 
nära vård. Den enskildes medverkan i utvecklingen av god och nära vård är en 
förutsättning för att utveckla innovativa lösningar och nya arbetssätt.  

För att nya verktyg och arbetssätt ska få genomslag krävs implementering. Det 
räcker sällan med att upprätta riktlinjer för att få genomslag inom 
verksamheterna. En ny riktlinje och/eller rutin måste förankras lokalt för att 
implementeringen ska lyckas.  
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Vi behöver utveckla utförandet av stöd, vård och omsorg inom god och nära 
vård utifrån ett personcentrerat förhållningssätt.  

11 Gemensamt ansvar - Ledning och 
styrning 

Huvudmän och vårdgivare behöver utveckla ett samarbete som upplevs 
gränslöst för den enskilde för att säkerställa ett gott stöd och en god vård och 
omsorg. Det är viktigt att den enskilde är med och har inflytande över sin vård 
och behandling.  

Inblandade – regionens olika verksamheter och kommunen, genom social- 
och skolförvaltning med flera – har ett särskilt ansvar att leda arbetet 
tillsammans. Brist på tillit mellan huvudmännen försvårar uppdraget till att 
utveckla en god och nära vård. Den samlade ledningen och styrningen behöver 
karaktäriseras av helhetssyn, samarbete och tillit, i såväl struktur som kultur 
och faktiska beslut. 

Ledarskapet och dialogens betydelse är viktig för att skapa förutsättningar för 
mod, vilja och uthållighet hos chefer och medarbetare i de förändringar som 
krävs.  

Inom Västra Götaland finns sen flera år tillbaka en utvecklad samverkan inom 
Vårdsamverkan mellan kommunerna och Västra Götalandsregionen. 
Samrådsorganet (SRO) samt Vårdsamverkan Västra Götaland, VVG, är den 
regionala ledningsstrukturen för samverkan mellan länets 49 kommuner och 
Västra Götalandsregionen. Det finns sex delregionala 
vårdsamverkansområden. Samverkan behöver ske på flera organisatoriska 
nivåer: länsgemensam, delregional och lokal nivå.  

12 Från Färdplan - länsgemensam 
strategi för god och nära vård till 
genomförande 

Färdplanen - länsgemensamma strategin för god och nära vård är ett 
dokument som anger inriktningen av utvecklingen inom god och nära vård för 
alla berörda aktörer och målgrupper. Till strategin kopplas handlingsplaner 
utifrån målgrupp med gemensamt framtagna aktiviteter, mål och indikatorer.  

På delregional nivå är uppdraget att vara ett stöd i implementering och 
uppföljning samt upprätta struktur för samverkansarenor mellan 
kommunerna och VGR på delregional och lokal nivå 



     Färdplan Länsgemensam strategi god och nära vård 

 
   Sida | 14  

 

Det är på lokal nivå; det där som det verkligen händer: utveckling av nya 
arbetssätt, implementering sker och utveckling av god och nära vård 
genomförs och utvärderas gemensamt. 

Kommuner och regionen behöver fortsätta utveckla ett samarbete som 
upplevs gränslöst för den enskilde för att säkerställa en god hälsa, vård och 
omsorg. Samarbetet behöver stärkas och utvecklas på lokal nivå och bli en del 
av det vardagliga arbetet.  

13 Länsgemensam uppföljning och 
analys  

Utifrån Färdplan - länsgemensamma strategin för god och nära vård, hälso- 
och sjukvårdsavtalet och tydliggörande av primärvårdsuppdraget i hälso- och 
sjukvårdslagen ska en gemensam analys och uppföljning löpande tas fram. 
Målsättningen att kunna följa utvecklingen mot en god och nära vård. 

Verksamheternas tillgång till gemensamma data för uppföljning, prioritering 
och förbättringsarbete är en viktig utvecklingsfråga. Inom ramen för SKR 
pågår ett arbete med att ta fram förslag till indikatorer inom nära vård. 

Ytterligare sätt att följa arbetet är att analysera de avvikelser som sker i 
samverkanssituationer.  Analyser av avvikelser ska göras lokalt, delregionalt 
samt länsgemensamt och ligga till grund för ett ständigt förbättringsarbete.  

 



 
Från: Anna Malmsten <anna.malmsten@vgregion.se> 
Skickat: den 30 december 2022 14:19 
Till: registrator@lysekil.se <registrator@lysekil.se>; Kommunen@uddevalla.se 
<Kommunen@uddevalla.se>; kommun@munkedal.se <kommun@munkedal.se>; 
kommun@stromstad.se <kommun@stromstad.se>; info@sotenas.se <info@sotenas.se>; 
kommun@dalsed.se <kommun@dalsed.se>; kommun@orust.se <kommun@orust.se>; NU 
Nusjukv kansli <nusjukv.kansli@vgregion.se>; kommun@amal.se <kommun@amal.se>; 
kommun@vanersborg.se <kommun@vanersborg.se>; kommunen@mellerud.se 
<kommunen@mellerud.se>; Regionhälsan <regionhalsan@vgregion.se>; 
kommun@bengtsfors.se <kommun@bengtsfors.se>; trollhattans.stad@trollhattan.se 
<trollhattans.stad@trollhattan.se>; kommun@tanum.se <kommun@tanum.se>; 
Habiliteringochhälsa <habiliteringochhalsa@vgregion.se>; 
fargelanda.kommun@fargelanda.se <fargelanda.kommun@fargelanda.se>; 
kommunen@lillaedet.se <kommunen@lillaedet.se>; PV Närhälsan 
<narhalsan@vgregion.se>; Tandvårdsstyrelsen <tandvardsstyrelsen@vgregion.se> 
Ämne: Utskick av Inriktningsdokument Vårdsamverkan Fyrbodal 2023-2026 

Till kommuner och utförare 

  

Den pågående omställningen till nära vård, som bland annat manifesteras i kommunernas och Västra 
Götalandsregionens gemensamma färdplan, förändrar kraven på och förutsättningarna för 
samverkan i Västra Götaland. För delregioner som likt Fyrbodal har varierande förutsättningar i form 
av bland annat landsbygd, skärgård och större städer, krävs differentierade samverkansformer. 
Samverkan ska ske på den mest medborgarnära och samtidigt effektiva nivån, oftast i lokala 
samverkansgrupper inom den geografiska kommunnivån.  

  

I mars 2022 tog Delregionalt politiskt samråd för Vårdsamverkan Fyrbodal initiativ till ett uppdrag för 
att ta fram en ny uppdragshandling för samrådet. Två processledare tillsattes och vid 
delrapporteringen i maj gavs dessa ett fortsatt uppdrag att ta fram ett samlat dokument för mål och 
inriktning. I september 2022 enades parterna om att mål och inriktning ska utgå från Färdplan nära 
vård.  

  

Syftet med inriktningsdokumntet är att skapa en tydlig struktur för vår gemensamma 
samverkansarena Vårdsamverkan Fyrbodal. Vårdsamverkan ska generera mervärde för befolkningen, 
och underlätta ansvarsfördelning och samverkan mellan huvudmännen. Frågor som rör samverkan 
mellan kommunerna och Västra Götalandsregionen omhändertas inom Vårdsamverkan, medan 
interna frågor inom kommunen/kommunerna eller mellan vårdgivare inom regionen hanteras i andra 
konstellationer. Ansvarsfördelning mellan och inom respektive huvudmans ansvarsområde ska vara 
tydlig. Inriktningsdokumentet gäller för perioden 2023–2026.  
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Den 23 november 2022 ställde sig det delregionala politiska samrådet bakom förslaget till 
inriktningsdokument för Vårdsamverkan Fyrbodal och rekommenderar nu parterna att fatta beslut.  

  

  

Linda Jansson (M)                                                                             Lena Hult (S) 

Ordf. delregionalt politiskt samråd                                               Vice ordf. delregionalt politiskt samråd 

  

  

  

  

På uppdrag, 

 
Anna Malmsten 
 
 
__________________________________________________________ 
Nämndsamordnare  
 
 
Telefon: 072-453 91 17 
E-post: anna.malmsten@vgregion.se 

  

Ärendesamordning och kansli 

Koncernkontoret 

Västra Götalandsregionen 

  

Besöksadress: Bergslagsgatan 2, 411 04 Göteborg  

Postadress: Regionens hus, 405 44 Göteborg  

Leveransadress: Södra Sjöfarten 11, 411 04 Göteborg 
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 Tjänsteskrivelse  
Socialtjänsten 

1(1) 

2023-03-08 Dnr SN 2023/00065 

  

 

Handläggare 

Lokalplanerare Johan Ehnberg 
E-post 
Johan.ehnberg@uddevalla.se 

 

Samråd gällande detaljplan för Källdal 4:7, Herrestad 3:2 m.fl 

Sammanfattning 

Socialtjänsten har fått ta del av planbeskrivning tillhörande detaljplan för Källdal 4:7, 

Herrestad 3:2 m.fl, för att inkomma med synpunkter. 

 

Detaljplanens syfte är att möjliggöra en genomfartsväg och bussgata mellan Lingatan 

och Norgårdsvägen för att skapa en tryggare och snabbare koppling mellan 

skolområdena.  

Syftet är även att tillskapa en ny gemensamhetsanläggning för parkering. Att utöka 

kvartersmark, ger mer flexibel användning för vårdcentralen och förskolan, genom att 

fastigheterna ges en större byggrätt och mer flexibel användning i form av 

bestämmelsen centrum, detta gör att det kan inrymmas andra verksamheter i framtiden.  

 

Att trafiksäkra gång- och cykelvägar. Att bussgatan flyttas öster ut i ett led för att 

möjliggöra ett sammanhängt skolområde för Norgårdenskolan.  

Att skyfallsleder tillskapas som bidrar till en bättre dagvatten- och skyfallshantering. Att 

skyddsåtgärder för farligt gods och buller, bullerskärm och andra riskåtgärder planeras 

för att möjliggöra att marken är lämplig för sitt ändamål. 

 

Synpunkterna ska vara samhällsbyggnad tillhanda senast 2023-03-21 

Beslutsunderlag 

Socialtjänstens tjänsteskrivelse 2023-03-08 

Samrådsredogörelse gällande detaljplan för Källdal 4:7, Herrestad 3:2 m.fl. 

Plankarta gällande detaljplan för Källdal 4:7, Herrestad 3:2 m.fl. 

Planbeskrivning gällande detaljplan för Källdal 4:7, Herrestad 3:2 m.fl. 
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Sammanfattning av planförslaget 

 
• En förbindelseväg tillskapas mellan Lingatan och Norgårdsvägen för att få ett mer 

robust trafiknät samt för att avlasta väg 44.  
•  Utökad kvartersmark och mer flexibel användning för vårdcentralen och förskolan: 

Fastigheterna ges en större byggrätt och mer flexibel användning i form av 
bestämmelsen centrum, som gör att det kan inrymmas andra verksamheter i 
framtiden.   

• Mer gena och trafiksäkra gång- och cykelvägar.  
• Bussgata flyttas öster ut, i ett led för att möjliggöra ett sammanhängt skolområde för 

Norgårdenskolan. 
• Skyfallsleder tillskapas som bidrar till en bättre dagvatten- och skyfallshantering. 
• Skyddsåtgärder för farligt gods och buller, bullerskärm och andra riskåtgärder 

planeras för att möjliggöra att marken är lämplig för sitt ändamål.  
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Handlingar 

Planhandlingar 

Detaljplanen består av: 
 

☒ Plankarta 
 

Till detaljplanen hör: 
 

☒ Planbeskrivning (denna handling) 
☒ Illustrationsplan 
☒ Grundkarta  
☒ Fastighetsförteckning  
☒ Samrådsredogörelse 
☐ Granskningsutlåtande 

Utredningar & övriga handlingar 

Till detaljplanen har flera utredningar och handlingar tagits fram som underlag. De 
bifogas till planbeskrivningen: 

 
☒ Undersökning om betydande miljöpåverkan, Samhällsbyggnadsförvaltningen 
2020.07.09 
☒ Dagvattenutredning, Sigma Civil 2022-06-23, rev. 2022-11-11. 
☒ Bullerutredning, Akustikverkstan 2021.06.28, rev. 2022-12-15. 
☒ Geotekniskutredning, Bohusgeo 2022.11.25, rev. 2023-01-19. 
☒ Riskutredning, Norconsult 2022.12.16 
☒ Förstudie, Sigma Civil 2020.08.21 
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Bakgrund 
  Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2020-02-26 att godkänna begäran om 

planbesked.  

Detaljplaneförslaget har föranletts av en projektering som gjorts i syfte att utreda olika 
möjliga vägförbindelser. Målet har varit att hitta en vägförbindelse som genererar i en 
trygg och säker trafiksituation med så få konfliktpunkter som möjligt samt att skapa ett 
robust lokalt trafiknät i Herrestad.  

Detaljplanens syfte  
Detaljplanens syfte är att möjliggöra en genomfartsväg och bussgata mellan Lingatan 
och Norgårdsvägen. Planförslaget möjliggör även en ny dragning av GC-vägen mellan 
Norgårdsvägen och Lingatan för att skapa en tryggare och snabbare koppling mellan 
skolområdena. Syftet är även att tillskapa en ny gemensamhetsanläggning för parkering. 
Vidare ges förutsättningar till en utökad byggrätt för den befintliga vårdcentralen och 
förskolan samt en mer flexibel användning.   

Planförfarande  

Handläggning 

Planprocess för standardförfarande 

Detta är granskning som ämnar att presentera ett förslag till detaljplan som samtliga 
fastighetsägare inom planområdet, övriga berörda fastighetsägare samt berörda 
myndigheter och företag har möjlighet att lämna synpunkter på. Förslaget ställs ut och 
görs tillgängligt i stadshuset, kontaktcenter och på kommunens hemsida. Här välkomnas 
synpunkter på förslaget. 

 

 

 

Tidplan 

Målsättningen är att nedanstående tider ska gälla för planarbetet och planens 
genomförande. Tidplanen förutsätter att antagandebeslutet inte överklagas.  

Planskede  
Planbesked 26.02.20 
Uppstart 06.10.20 
Samråd 06.09.22 – 27.09.22 
Granskning Nu 
Beslut om antagande Kvartal 1/2 2023 

Figur 1. Detaljplanens läge i planprocessen. Bockar redovisar färdigställda steg och helmarkerad cirkel redovisar 
gällande läge i planprocessen. 
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Plandata 

Lokalisering 

Planområdet ligger i den centrala delen av Herrestad, väster om Undavägen och söder 
om väg 44. Avståndet till Uddevalla centrum är ca 5 kilometer. 

Markägoförhållande 

Uddevalla kommun äger två av fyra fastigheter inom planområdet, Källdal 4:7 och 
Herrestad 3:2. Fastigheterna Linkärven 1 och 5 ägs av två olika fastighetsägare.  

 

Figur 1. Översiktskarta. Källa: Uddevalla kommun 
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Motiv till detaljplanens regleringar  
Allmän platsmark 

GATA – Gata: Användning GATA reglerar att en ny förbindelseväg mellan Norgårdsvägen och 
Lingatan kan tillskapas, vilket är huvudsyftet med detaljplanen.  

GATA1 – Kollektivtrafiksgata: Användningen kollektivtrafiksgata reglerar att en ny bussgata 
kan tillskapas för att möjliggöra en bättre trafiksituation och syftet med detaljplanen.  

GCVÄG – Gång- och cykelväg: Användningen GCVÄG möjliggör gång- och cykelvägar inom 
planområdet. Syftet med den nya dragningen av gång- och cykelvägarna är att tillskapa en mer 
säker och gen trafiksituation än vad som råder idag.  

SKYDD – Skydd: Användningen SKYDD syftar till att möjliggöra dagvatten/skyfallsleder som kan 
omhänderta dagvatten och skyfallsvatten på ett tillfredsställande sätt och för att skapa en 
hållbar och bättre dagvattenhantering än vad som råder idag.  

Kvartersmark 

D1 – Vårdcentral: Användningen D1 reglerar att en vårdcentral får byggas vilket är en del av 
syftet med detaljplanen. 

P – Parkering: Användningen P medger att parkering får uppföras och är till för att ersätta den 
parkeringsytan som behöver rivas i samband med byggnationen av förbindelsevägen.  

S1 – Förskola: Användningen S1 reglerar att det är möjligt att bedriva en förskola inom 
användningsområdet, vilket är en del av syftet med detaljplanen. 

C – Centrum: Användningen C reglerar att centrumverksamheter får tillskapas inom området 
och är en flexibel användning som inrymmer flertalet olika verksamheter. Detta är ett i ledet 
att inte enbart möjliggöra en användning för kvartersmarken och är inkluderat i syftet för 
detaljplanen. 

Egenskapsbestämmelser för allmän platsmark 

+0.0 – Markens höjd över nollplanet ska vara <i kartan angivet> meter: För vägområde och 
GC-väg används planbestämmelsen för att reglera markens höjd. Motivet till 
planbestämmelsen är att säkerställa att en hållbar och tillfredsställande dagvattenhantering 
kan upprättas.  

dike1 – Dagvattendike: Motivet till planbestämmelsen är tillskapa en god dagvattensituation 
och för att tydligare illustrerar markens funktion.  

Egenskapsbestämmelser för kvartersmark  

g1 – Gemensamhetsanläggning för parkering: Motivet till planbestämmelsen är att ersätta den 
befintliga gemensamhetsanläggning och ersätta den med en ny, då parkeringen behöver 
flyttas för att möjliggöra förbindelsevägen.  
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h1 – Högsta nockhöjd är <i kartan angivet> meter: För samtliga huvudbyggnader inom 
planområdet anges en högsta nockhöjd. Motivet är att bevara områdets karaktär som idag 
består av en- och tvåvåningsbebyggelse.  

n1 – Markens höjd får inte ändras: För kvartersmarken får markens höjd inte ändras i 
förhållande till grundkartan. Motivet till bestämmelsen är att reglera mängden last som påförs 
jorden då dessa kan orsaka långtidssättningar.  

u1 – Markreservat för allmännyttiga underjordiska ledning: Motivet till planbestämmelsen är 
att säkerställa att ingen byggnad tillskapas ovan på allmännyttiga ledningar.  

m1 – För användningen S1 – Förskola ska bullerskärm med en höjd av 2,4 meter upprättas 
längs hela användningsområdet mot gatan och ansluta till byggnad inom kvartersmarken: 
För användningen förskola förekommer det riktlinjer för hur hög ljudnivån får vara för 
förskolegårdar. Motivet till planbestämmelsen är att säkerställa att en tillfredsställande 
ljudnivå upprätthålls. 

m2 – För användningen S1 – Förskola ska bullerskärm med en höjd av 1,5 meter upprättas 
längs hela fastighetsgräns: För användningen förskola förekommer det riktlinjer för hur hög 
ljudnivån får vara för förskolegårdar. Motivet till planbestämmelsen är att säkerställa att en 
tillfredsställande ljudnivå upprätthålls. 

m3 – Mark inom 70 meter från väg 44 får inte utformas för stadigvarande vistelse: Farligt 
gods passerar längs väg 44 och risknivån anses acceptabel på ett avstånd av 70 meter från väg 
44. Motivet till planbestämmelsen är att inte äventyra människors säkerhet.  

b1 – Ventilation ska utföras med friskluftsintag placeras bort från väg 44: Vid eventuella 
olyckor på väg 44 förekommer det en risk att giftiga gaser sprids. För att motverka att detta 
påverkar bebyggelsen inom planområdet ska friskluftsintag ske bort från väg 44. Motivet till 
planbestämmelsen är att inte äventyra människors säkerhet.  

b2 – Utrymningsvägar ska finnas i riktning bort från väg 44: Vid eventuella olyckor på väg 44 
ska det finnas utrymningsvägar bort från väg 44. Motivet till planbestämmelsen är att inte 
äventyra människors säkerhet.  

b3 – Fasader och fönster som vetter mot väg 44 ska uppföras i minst brandklass EI30: Vid 
eventuella olyckor på väg 44 ska bebyggelsen vara försedd med fönster och fasader i 
brandklass EI30. Motivet till planbestämmelsen är att inte äventyra människors säkerhet.  

e1 – Största byggnadsarea är <i kartan angivet> % av fastighetsarean inom 
användningsområdet: Motivet till planbestämmelsen är, i enighet med syftet med planen, att 
möjliggöra en utökad byggrätt för den befintliga vårdcentralen och förskolan.  

 a1 – Startbesked från inte ges för S1 – Förskola förrän bullerskärm är uppförd: Motivet till 
planbestämmelsen är att användningen förskola inte är lämplig om inte en bullerskärm 
upprättas och för att säkerställa att bullerskärmen uppförs och på ett tillfredsställande sätt 
regleras planbestämmelserna med ett startbesked.  
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 – Utfartsförbud: Motivet till planbestämmelsen är att undvika utfarter i olämpliga 
miljöer och för att uppfylla syftet angående trafiksäkerhet.  

  – Marken får inte förses med byggnad: Område som är markerat med prickmark 
får inte förses med byggnad. Motivet till planbestämmelsen är att passagen mellan befintlig 
vårdcentral och förskolan anses som värdefull och ska bevaras.  

Genomförandetiden: Genomförandetiden för detaljplanen är 60 månader för hela 
planområdet från det datum detaljplanen vinner lagakraft. Motivet till planbestämmelsen är 
syftet med detaljplanen ska kunna genomföras under denna tid.  
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Figur 2. Karta över planområdets ungefärliga utbredning. Källa: Uddevalla kommun  

Detaljplanereglerade fastigheter  

Detaljplaneområdet omfattar följande listade fastigheter, helt eller delvis. 
 
Källdal 4:7 
Herrestad 3:2 

Linkärven 5 
Linkärven 1 

Förenlighet med Miljöbalken 
Enligt PBL 2 kap. ska hänsyn tas både till allmänna och enskilda intressen vid prövningen 
av lämpligheten av föreslagen planläggning. Bestämmelserna om hushållning med mark- 
och vattenområden i 3 och 4 kap. miljöbalken (MB), SFS 1998:808 samt föreskrifter om 
miljökvalitetsnormer i miljöbalkens 5 kap. ska tillämpas.  

Hushållningsbestämmelser  

I miljöbalkens kapitel 3 och 4 föreskrivs att mark- och vattenområden skall användas för 
det eller de ändamål de är mest lämpade för och sträva efter en god hushållning av 
mark- och vattenområden. Det ska ske i enlighet med hänsyn till nationella intressen för 
bland annat natur- och kulturvård, friluftslivet samt riksintressen.  
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Riksintresse för högexploaterad kust 

Planen omfattas av riksintresse för högexploaterad kust. Riksintresset inkluderar 
kustområdena och skärgårdarna från Brofjorden till Simpevarp i Oskarshamn, som med 
hänsyn till de natur- och kulturvärden som finns i områdena, i sin helhet är av 
riksintresse enligt 4 kap 1§ Miljöbalken. Exploateringsföretag och andra ingrepp i miljön 
får komma till stånd endast om det kan ske på ett sätt som inte påtagligt skadar 
områdena natur- och kulturvärden. Planförslaget bedöms inte påverka natur- eller 
kulturvärde längs kusterna eftersom planområdet ligger på ett beskedligt avstånd från 
kustområdet och den tillskapande byggrätten förhåller sig till den befintliga 
omgivningen. 
 
Riksintresse för kommunikationer 

Väg 44 som går norr om planområdet ägs av Trafikverket och är ett riksintresse för 
kommunikationer. Planförslaget har utfört en geoteknisk utredning som säkerställer att 
den planerade utbyggningen inte påverkar väg 44. Planförslaget har även kompletterats 
med en riskutredning, på grund av att det går transporter med farligt gods längs väg 44. 
En utförlig beskrivning av detta går att hitta under farligt gods längre ner i dokumentet. 
Bedömningen är att planförslaget medför positiva effekter för riksintresset då den 
lindrar trafikbelastningen och bidrar till ett mer finmaskigt lokaltrafiksnät. 
 

Miljökvalitetsnormer  

Miljökvalitetsnormer är föreskrifter i miljöbalkens 5 kap. som behandlar miljökvalitet för 
mark, vatten, luft eller miljön i övrigt inom ett geografiskt område. Nedan diskuteras de 
miljökvalitetsnormerna som påverkas utav detaljplanen. 
 
Miljökvalitetsnorm Vatten 

MKN för vatten är bestämmelser om kvaliteten på miljön i vattenförekomst och delas in 
i ekologisk status och kemisk ytvattenstatus. Den specifika miljökvalitetsnormen för ett 
vattendrag finns redovisat i VISS (vatteninformationssystem Sverige). 

Dagvatten som uppkommer inom planområdet och som inte infiltreras har Byfjorden 
som slutrecipient. Byfjorden har en miljökvalitetsnorm med kvalitetskravet god 
ekologisk status 2039. Befintlig status är måttlig baserat på miljökonsekvenstyperna 
övergödning, morfologiska förändringar och kontinuitet, flödesförändringar samt SFÄ 
som alla har måttlig status. För att beräkna och undersöka förutsättningar och 
konsekvenser av planförslaget har Sigma civil genomfört en dagvattenutredning där 
miljökvalitetsnormen för vatten har undersökts. En mer utförlig beskrivning av MKN för 
vatten återfinns under avsnittet dagvatten.  

Områdesskydd 

Områdesskyddet stöds av miljöbalken 7 kap. med dess olika bestämmelser om skydd av 
områden. Det används för att skydda bevarandevärda resurser i Sverige och måste 
beaktas i detaljplanearbetet. Planförslaget bedöms inte påverka några områdesskydd.  
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Miljömål  
Riksdagen har fastställt 16 övergripande miljömål för Sverige. Målen beskriver de 
kvalitéter som vår miljö och våra gemensamma natur- och kulturresurser måste uppfylla 
för att vara hållbara på sikt. I följande del kommer de relevanta miljömålen för denna 
plan att diskuteras utifrån hur planförslaget bidrar eller motverkar miljömålet. 
 

Begränsad klimatpåverkan  

Miljömålet ”Begränsad klimatpåverkan” grundar sig i problemet med för 
stora mängder växthusgaser i atmosfären och vad FN:s ramkonvention 
ställer för krav för att hantera detta. Miljömålet eftersträvar att halten av 
växthusgaser i atmosfären ska minska, i enlighet med FN:s 
ramkonvention, så att klimatförändringar stabiliseras på en nivå som 
innebär att människans påverkan på klimatsystemet inte blir farlig. Målet 
ska uppnås på ett sådant sätt och i en sådan takt att den biologiska 
mångfalden bevaras, livsmedelsproduktionen säkerställs och andra mål 
för hållbar utveckling inte äventyras. Planförslaget innebär en utökning i 
vägnätet och således en utökad framkomlighet för den motorburna 
trafiken. Vägdragningen är dock kort och ses främst underlätta för lokal 
befintlig trafik alternativt som avlastning för riksväg 44 vid behov. 
Planförslaget medför även en genare och tryggare miljö för de 
mjukatrafikanterna vilket kan utöka andelen hållbara trafikslag.   

 

Frisk luft 

Miljömålet ”frisk luft” grundar sig i problematiken med luftföroreningar 
och effekten det medför på människors hälsa. Miljömålet eftersträvar att 
luften ska vara så ren att människors hälsa samt djur, växter och 
kulturvärden inte skadas. Åtgärder för att hantera detta är att minska 
utsläppskällor av olika slag. Med målet att minska körsträckan mellan 
olika målpunkter i området genom att skapa en förbindelseväg, kan 
lokalklimatet och utsläppen minska.  

 

Skyddande ozonskikt 

Miljömålet ”skyddande ozonskikt” grundar sig i problematiken med 
uttunnandet av ozonlagret som har negativa konsekvenser för såväl 
klimat som för oss människor. Miljömålets mål är att ozonskiktet ska 
utvecklas så att det långsiktigt ger skydd mot skadlig UV-strålning. För att 
uppfylla miljömålet måste utvecklingen av t ex planer medföra så liten 
påverkan som möjligt på uttunnandet av ozonlagret. Med målet att 
minska körsträckan mellan olika målpunkter i området genom att skapa 
en förbindelseväg, kan lokalklimatet och utsläppen minska.  
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God bebyggd miljö  

Miljömålet ”god bebyggd miljö” grundar sig i urbaniseringen och dess 
effekter på människa och miljö. Miljömålet eftersträvar att uppnå en god 
och hälsosam livsmiljö för all bebyggd miljö samt att denna ska sträva 
efter att bidra till en god regional och global miljö. Vidare ska Natur- och 
kulturvärden tas till vara på och utvecklas samt att byggnader och 
anläggningar ska lokaliseras och utformas på ett miljöanpassat sätt där 
god hushållning med mark, vatten och andra resurser eftersträvas. 
Planförslaget bedöms kunna bidra till uppfyllelse av målet om God 
bebyggd miljö genom att öka tillgängligheten till och kring flera centrala 
samhällsfunktioner. Inga värdefulla natur- och kulturmiljöer påverkas.  

 

 

Undersökning av betydande miljöpåverkan 
När en ny detaljplan tas fram eller en befintlig ändras ska kommunen ta ställning till om 
genomförandet av detaljplanen kan antas medföra en betydande miljöpåverkan enligt 
Miljöbalken (1998:808) 6 kap. samt PBL (2010:900) 5 kap 11. 

Kommuns sammanlagda bedömning är att detaljplanen inte kan antas medföra en 
betydande miljöpåverkan. 

Länsstyrelsen delar kommuns bedömning att detaljplanen inte kan antas medföra en 
betydande miljöpåverkan.  
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Tidigare ställningstagande 

Översiktsplan 

I gällande översiktsplan tar kommunen ställning för en utbyggnad av det lokala 
vägtrafiknätet i Herrestad, i syfte att göra trafiksystemet i västra Uddevalla robustare. En 
ny förbindelse mellan Lingatan och Norgårdsvägen är ett led i detta arbete. 

Fördjupad översiktsplan för Uddevalla tätort 

I den fördjupade översiktsplanen för Uddevalla tätort redovisas kommunens visioner 
och övergripande mål som definieras och formuleras i olika konkreta ställningstagande. I 
ställningstagandet för kommunikation och hållbarhet nämns bland annat att 
utbyggnaden av det lokala vägtrafiknätet i Herrestad behövs för att göra trafiksystemet 
robustare. I ställningstagandet för cykling nämns bland annat att de oskyddade 
trafikanterna ska prioriteras och att gång- och cykelvägar ska byggas ut och bindas 
samman för att öka möjligheterna att gå eller cykla. Kommunens bedömning är att 
planförslaget går i linje med den gällande översiktsplanen och den fördjupade 
översiktsplanen för Uddevalla tätort. 

Detaljplaner 

Planförslaget kommer att beröra fyra olika detaljplaner, HE120, HE165, HE29 och HE109. 

Detaljplan HE120 (148K-P99/7) vann laga kraft den 7e juli 1999 och fick en 
genomförandetid på 10 år. I planen finns ett vägreservat, T1, som är reserverat för en 
vägförbindelse för allmän trafik mellan Norgårdsvägen i väster och Lingatan i öster. I 
planbeskrivningen står det att vid en eventuell framtida utbyggnad av Norgårdsvägen 
avses området bli allmän platsmark och att utbyggnaden av vägen inte är bunden av 
planens genomförandetid. Två huvudledningar sträcker sig tvärs över området från 
Norgårdsvägen till Lingatan. Utöver trafikområdet är planen helt genomförd. 

Detaljplan HE165 (1485K-P16/6) vann laga kraft den 23e april 2016 och fick en 
genomförandetid på 5 år. Planförslaget innebär en för- och grundskola. I planen står det 
också att den befintliga bussgatan som förbinder Norgårdsvägen med Lingatan blir 
kvartersmark, S1, och öster om den befintliga idrottsplatsen reserveras mark för en ny 
enkelriktad bussgata. Öster om den nya bussgatan ändras markanvisningen kvartersmak 
för idrott till allmän platsmark för naturområde. I planen nämns vägreservatet, från 
detaljplan HE120, som har för avsikt att förbinda Norgårdsvägen med Lingatan. Där 
framgår det att om beslut fattas att bygga gatan behövs en ny detaljplan göras. Enligt 
planen kan en förbindelse mellan Norgårdsvägen och Lingatan förbättra möjligheterna 
att välja färdväg samt underlätta och förenkla trafiksystemet både för området och för 
skoltrafiken. 
För detaljplanen HE109 (1485-P93/4) sker inga stora förändringar utan bestämmelsen 
huvudgata ersätts med gata. Även HE29 (1485-P88/7) kommer att beröras via en 
ändring från plantering till gata.   
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Förstudie Lingatan-Norgårdsvägen 

I syfte att göra trafiksystemet robustare i västra Uddevalla, behövs utbyggnader av det 
lokala vägtrafiknätet i Herrestad utföras. Således togs en förstudie med fokus på en ny 
vägförbindelse mellan Lingatan och Norgårdsvägen. Målet var att hitta en förbindelse 
med så få konfliktpunkter som möjligt mellan olika trafikslag för att på så sätt hitta en 
säker och framkomlig trafiklösning. En översyn av befintliga förhållanden kartlades, där 
bland annat rörelsemönster från oskyddade trafikanter identifierats samt målpunkter 
inventerats. I arbetsprocessen togs även önskemål i beaktan om framtida 
utbyggnadsambitioner för bland annat vårdcentralen och Norgårdsskolan. Den nya 
Källdalsskolans placering samt en ny bussgata och skolbusshållplats spelade också roll i 
framtagandet av vägförbindelsen.  

Arbetet resulterade i ett utformningsförslag enligt figur 4. Gatan som förbinder Lingatan 
och Norgårdsvägen blir 6,5 meter bred med möjlighet för möten mellan tunga fordon 
såväl i korsningar som kurvor. Längs gatan finns utrymme för en 3,5 meter bred 
kombinerad gång- och cykelväg. Den nya bussgatan blir 6,7 meter bred och ansluter till 
den nya gatan i norr och sträcker sig tvärs över utredningsområdet längs med 
idrottsplatsen och ansluter till den befintliga bussgatan. Gatan mellan Norgårdenskolan 
och idrottsplatsen rivs till förmån för expansion av skolan i ostlig riktning mot den nya 
bussgatan. Mark frigörs för en eventuell expansion av vårdcentralen. Vidare får gång- 
och cykelvägen med riktning mot tunneln under väg 44 en ny dragning för att bättre 
samspela med den föreslagna kvartersmarken. 
 

Figur 4. Utformningsförslag för förbindelsevägen. Källa Sigma Civil, 2020-08-21. 
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Övrigt beslutsunderlag 

Samhällsbyggnadsstrategi 

Uddevalla kommun har antagit en samhällsbyggnadsstrategi, 2015-09-09 § 198. 
Strategins målsättning är att utveckla samhället hållbart genom att dra nytta av 
befintliga strukturer, stärka stadens attraktionskraft och samla utvecklingskraft i samma 
riktning. 

Planförslaget möjliggör ett mer robust och gediget trafiknät i Herrestad. 
Förbindelsevägen skapar förutsättningar till att utveckling i området kan ske på ett mer 
hållbart sätt utan att trafiksäkerheten riskerar att förvanskas.  

Dagvattenstrategi 

Som del av Uddevalla kommuns VA-plan har ett dokument angående 
dagvattenhanteringen upprättats, antaget 2015-12-09. Dagvattenhandlednings syfte är 
att skapa hållbara dagvattenhanteringar, detta görs genom att uppfylla olika 
målsättningar som framgår i dokumentet. Några av dessa mål är att VA-försörjningen 
ska planeras med hänsyn till översvämningsrisker och förhöjda vattennivåer, dagvatten 
ska fördröjas så nära källan som möjligt för att minska belastningen på ledningssystemet 
och föroreningar i dagvatten ska avskiljas innan dessa når recipienten. 

Uddevalla kommun har gett Sigma Civil i uppdrag att ta fram en dagvattenutredning för 
att säkerställa att dagvattenhanteringen ska ske på ett hållbart sätt och som samspelar 
med de kommunala målsättningar som Uddevalla har. Dagvattenutredningen påvisar att 
dagvatten kan fördröjas inom planområdet trots att en större asfalteringsyta möjliggörs.  
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Figur 5. Markanvändningskarta. Källa: Uddevalla kommun 

Förutsättningar, förändringar och konsekvenser 

 

 

Pågående markanvändning  

Förutsättning 
Området består av varierad en markanvändning, norr om väg 44 bestås av ängs- och 
jordbruksmark. Runt planområdet återfinns handelsområden, skolor och bostäder. Inom 
planområdet återfinns öppen mark, en förskola och vårdcentral.  

Planförslag och konsekvenser 
Planförslaget medför inga direkta förändringar mot den befintliga markanvändningen, 
förutom att delar av den öppna marken kommer att förses med en förbindelseväg.   

Rekreation 

Förutsättning 
Runt planområdet finns det god tillgänglighet till naturmiljöer, parker och aktivitetsytor. 
Naturområdena består främst av kullar som är skogbeklädda med naturstigar. Området 
är i nära anslutning till olika skolområden som i sin tur innehåller parker och 
aktivitetsytor som möjliggör ett bredare utbud av rekreationsytor. Närheten till olika 
typer av rekreation och möjligheten till spontanaktivitet är något som är en stor kvalité 
för området.  

Planförslag och konsekvenser 
Planförslaget föreslår att ta delar av den befintliga grusplanen tas i anspråk som i stället 
kommer nyttjas som bussgata. Runt planområdet finns det flertalet grusplaner som har 
en liknande funktion som den befintliga grusplanen. Kultur och fritid tillsammans med 
samhällsbyggnad har ett gemensamt projekt där ytor för fysisk aktivitet studeras för att 
kartlägga hur dem används och hur de kan utvecklas i framtiden. Grusplanen är ett bra 
exempel på en sådan ytan som bör inkluderas i detta projekt för att skapa ett mervärde 
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för de boende och främst medtanke på den mänga skolor som återfinns runt 
planområdet. Sammanfattningsvis medför planförslaget en försämring av den befintliga 
grusplanen, men det ges goda möjligheter att tillskapa något nytt som idag inte finns i 
närområdet.  

Kulturmiljö  

Arkeologi 

På platsen finns idag inga kända fornlämningar.  

Landskapsbild 

Förutsättning 
Landskapsbilden definieras främst av lågskalig verksamhets- och bostadsbebyggelse i 1–
2 våningar. 

Planförslag och konsekvenser 
I planförslaget föreslås en utökad byggrätt för den befintliga vårdcentralen som ges en 
nockhöjd på 10 meter. Nockhöjden går i linje med den befintliga bebyggelsen runt 
planområdet och kommer inte bidra till en förändrad landskapsbild. Kommunens 
bedömning är att det inte kommer att ske några större förändringar ur ett 
landskapsperspektiv. 

Bebyggelse  

Gestaltning & utformning 

Förutsättning 
Området består av en variation av skolor, diverse handelsbyggnader och bostäder. 
Historiskt har området bestått av ett större handelsområde som nu går att finna vid 
Torps köpcentrum och har därefter utvecklats till en blandning av funktioner. Längs väg 
44 återfinns skolor och handelsbutiker och söder om Lingatan bostäder med inslag av 
SCAFT-ideal.  

Planförslag och konsekvenser 
Planförslaget medför inga direkta skillnader utifrån platsens föreutsättningar utan 
komplettera den redan befintliga bebyggelsen med en ökad byggrätt för vårdcentralen 
och förskolan.   

Exploateringsgrad 

Förutsättning 
Exploateringsgraden för vårdcentralen är i gällande detaljplan enbart reglerad till 
byggnadshöjd, prickmark och den geotekniska belastningen. Samma förutsättning gäller 
för förskolan som innefattar ett större geografiskt område än vad förskolan avser idag.  
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Planförslag 
och konsekvenser 
Planförslaget möjliggör en utökad byggrätt för vårdcentralen som skapar förutsättningar 
för att tillskapa en ny bebyggelse. Kvartersområdet för vårdcentralen uppmäts till cirka 
5700 m2 där 50% av ytan får förses med bebyggelse. Användningen kompletteras även 
med planbestämmelsen C, centrum, som skapar en större flexibilitet för verksamheten 
att utvecklas och möta framtidens behov. 

Den andra kvartersområdet där den befintliga förskolan ligger uppmäts till cirka 3000 m2 
och likt vårdcentralen får 50% av kvartersområdet förses med byggnation och 
användningen förses även den med en centrumbestämmelse.  

Offentlig service 

Förutsättning 
Runt området finns ett brett utbud av offentlig service i form av vårdcentral, förskolor 
och grundskolor. Norgårdenskolan är en högstadieskola i årskurserna 7–9 och har cirka 
480 elever. Källdalsskolan är en nybyggd grundskola för årskurserna F-6.  

Planförslag och konsekvenser 
Planförslaget föreslår att utöka byggrätten för den befintliga vårdcentralen och 
förskolan samt komplettera deras användning med en centrumbestämmelse för att 
fastigheterna ska få bättre förutsättningar inför framtiden. Den breda offentliga servicen 
är en god kvalité för planförslaget.  

Figur 6. Illustration över möjlig utformning. Källa: Uddevalla kommun 
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Kommersiell service 

Planområdet har goda tillgångar till den kommersiella servicen då det finns två befintliga 
handelsområden öster och väster om planområdet. Planförslaget medför inga 
förändringar för dessa handelsområden.  

Geoteknik   

Markförhållanden 

Förutsättning 
På uppdrag från Uddevalla kommun har Bohusgeo, 2020-01-07 som reviderades 2022-
11-25, genomfört en geoteknisk utredning för en ny förbindelseväg mellan Lingatan och 
Norgårdsvägen samt en redovisning av släntstabiliteten för väg 44 och GC-tunneln under 
väg 44. Inom planområdet varierar marknivån mellan 11,5 och cirka 8 meter över 
havsnivån. I utredningen har inga nya sonderingar genomförts utan beräkningarna 
bygger på tidigare undersökningar inom området. Jordmodellen visar på vegetationsjord 
till cirka 0,2 meter och lera till 12 meter till fastberg.  

Planförslag och konsekvenser 
Enligt den geotekniska utredningens beräkningar bedöms släntstabiliteten vara 
tillfredsställande för den planerade byggnationen. Efter samrådet framkom det en fråga 
angående släntstabiliteten med de planerade skyfallslederna och dessa bedöms ej 
påverka släntstabiliteten. Området saknar kvicklera och det förekommer ingen risk för 
bakåtliggande skred. Planförslaget möjliggör även en utökad byggrätt för den befintliga 
vårdcentralen. Grundläggningen för den utökade byggrätten bör ske på sådant vis att 
belastningen inte ökar och utfyllnader ska minimeras på grund av sättningsrelaterade 
orsaker. Kommunens slutliga bedömning är att det geotekniska perspektivet är 
tillgodosett.  

 

Bergteknik 

Planområdet är flackt och består inte av några berg i dagen, således har ingen 
bergtekniskutredning genomförts.  
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Figur 8. Avrinningsområde. Källa: Sigma Civil 2022-06-23 

Hydrologiska förhållanden 

 

Dagvatten 

Förutsättning 
Dagvatten från planområdet har Byfjorden som slutrecipient. Vattnet avleds till 
dagvattenledningssystemet eller till diken/vattendrag som rinner via Kärraån som vid en 
del ställen också ansluter till ledningssystemet. Byfjorden klassas som en mycket känslig 
recipient och det krävs därav dagvattenlösningar som möjliggör en bättre 
dagvattenhantering än vad som råder idag.  

Området består av ett flackt område där avrinningen sker i ostlig riktning. 
Avrinningsområdet till planområde sker via två områden väster om planområdet som är 
relativt små. Figur 8 visar de två avrinningsområdena och det blå avrinningsområdet har 
ytavrinning längs med Norgårdsvägen som rinner vidare ner till GC-tunneln under väg 44 
som är planområdets enda lågpunkt. Grönt avrinningsområde ansluter till Lingatan och 
rinner vidare i östligriktning bort från planområdet.  

 

 

 

 

 

 

 

Figur 7. Slutrecipient. Källa: Sigma Civil 2022-06-23 
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Planförslag och konsekvenser 
För att tillgodose en tillfredsställande fördröjning och rening av dagvattnet samt 
skyfallshantering har Uddevalla kommun gett Sigma Civil, 2022-06-23, i uppdrag att ta 
fram planeringsunderlag för att säkerställa dessa värden.  
 
Planförslaget medger ökade hårdgjorda ytor då befintliga grönytor asfalteras till förmån 
för den planerade vägen. Detta medför större krav på åtgärder för att skapa en 
tillfredsställande dagvattenhantering. Principerna för dagvattenhanteringen grundar sig 
i både PBL och kommunens dagvattenpolicy. Där exempelvis tomtmark anordnas så att 
betydande olägenheter inte uppkommer för omgivningen samt att öppna 
dagvattenhanteringar förespråkas.  
 
Kravet på fördröjning föreslås att klara av ett 20-årsregn. Exploateringen får inte 
drastiskt förändra vattenföringen i bäcken eller Kärrån p.g.a. höga naturvärden samt 
påverkan på MKN. Dagvattnet inom planområdet bör därför fördröja på ett sådant sätt 
att flödet motsvarar det befintliga eller reduceras. Kravet på rening av dagvatten 
bedöms utifrån recipientens känslighet och markanvändningens föroreningsbelastning. 
Planområdets slutrecipienter, Byfjorden, bedöms ingå i den mycket känsliga kategorin 
vilket ställer ett högre krav på rening och fördröjning. Markanvändning anses ingå i 
medelklassen medelbelastad yta.  
 
De dagvattenåtgärder som föreslås i planförslaget är svackdiken mellan planerad 
vägdragning och gång- och cykelväg. Förslagsvis kan dessa gestaltas med en slänt på 1:4 
och en bottenbredd på minst 0,5 meter (se figur 9 för hur ett svackdike kan gestaltas). 
För att underlätta underhåll och öka infiltrationen förespråkas grönt dike med kross. 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

I plankartan gestaltas detta med användningsbestämmelsen SKYDD tillsammans med en 
egenskapsbestämmelse dike1 – Dagvattendike. Bredden på användningsområdena är tre 
meter och går i linje med den dagvattenutredning och förprojektering som är gjord. 
SKYDD används för att tydligare illustrera funktionen av marken och säkerställa 
genomförandet av dagvattenåtgärderna. Dagvattnet som rinner längs dagvattendikena 
hamnar slutligen till ett kommunalägt dike som går parallellt med väg 44, för att 
slutligen ansluter till Kärrån. Lokaliseringen av det kommunägda diket framgår av figur 
10.  
 

Figur 9. Exempel sektion över ett svackdike. Källa: Sigma Civil, 2022-06-23 
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I den sydostliga delen av planområdet kommer dagvattnet som avrinner från Lingatan 
att ansluta till det befintliga dagvattennätet via brunnar. Belastningen på dagvattennätet 
kommer att minskas, på grund av att dagvattnet fördelas genom olika 
anslutningspunkter/brunnar. 
 
Enligt den föroreningsmodulering som Sigma Civil, 2022-06-23, har tagit fram visar den 
att de föreslagna åtgärderna medför ett önskat resultat där samtliga värden ligger under 
riktvärdet.  
Miljökonsekvensnormer för ekologi bedöms påverkas positivt på grund av att 
dagvattenflödet minskar från planområdet med de föreslagna dagvattenåtgärderna.  
Föroreningsberäkningarna visar på att föroreningsbelastningen minskar från 
planområdet och samtliga ämnen håller sig teoretiskt sett under riktvärdet för mycket 
känslig recipient, vilket är gynnsamt för den kemiska ytvattenstatusen. 
Sammanfattningsvis är bedömningen att planen inte försvårar det fortsatta arbetet med 
MKN för samtliga recipienter samt att en hållbar dagvattenhantering kan tillskapas. 
 

Översvämning 

Förutsättning 
I de fall som dagvattenbrunnar är översvämmade och vattenansamlingar påträffas på 
marken finns det en överhängande risk för översvämningar. Antingen kan en 
översvämning bero på kraftigt skyfall eller en havsnivåstigning.  

Planförslag och konsekvenser 
Planområdet ligger tillräckligt högt för att inte påverkas av höga vattennivåer från havet. 
Området är inte heller utsatt för höga vattennivåer vid ett 100-årsregn då det inte finns 
några närliggande vattendrag med stora uppströmnings avrinningsområden.  

Vid extremregn förekommer det en risk att lågpunkter och instängda områden 
översvämmas. I planområdet förekommer det en lågpunkt vid gång- och cykeltunneln, 
norr om planområdet vilket framgår av figur 12.  

 

 

Figur 10. Lokalisering av kommunens befintliga dike. Källa: Uddevalla kommun 
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Figur 11. Lågpunkt inom planområdet. Källa: Sigma Civil, 2022-06-23. 

Planförslaget möjliggör en god skyfallshantering eftersom hårdgjorda ytor och grönytor 
som kan översvämmas placeras lägre än kvartsmarken där både planerad och befintlig 
bebyggelse finns. Förprojekteringen som har genomförts visar på en höjdsättning som 
leder vidare skyfallet till öppna diken för fördröjning och avledning, vilket minskar 
belastningen för den befintliga lågpunkten.  

Kommunens bedömning är att planförslagets översvämningsåtgärder möjliggör en 
lösning som kan hantera ett 100-årsregn utan att bebyggelse och framkomligheten längs 
förbindelsevägen drabbas. Vidare bedöms förslaget skapa en bättre skyfallshantering än 
vad som råder inom planområdet idag.  

Sociala perspektiv  

Barnperspektiv 

Förutsättning 
Området är ett viktigt transportområde för barn och ungdomar. Tunneln under väg 44, 
norr om planområdet, binder samman norra Herrestad och Kissleberg med de skolor 
som är lokaliserade runt planområdet. Vidare sker även en del av rörelsen i västostlig 
riktning som är viktig att ta till hänsyn. 

Planförslag och konsekvenser 
Planförslaget har som utgångspunkt att möjliggöra en trygg och säker trafiksituation. 
Förstudien visar på ett förslag med få mötespunkter mellan motortrafik och oskyddade 
trafikanter, vilket är positivt för den uppleva tryggheten för barn och ungdomar. Vidare 
skapas en mer gen gång- och cykelförbindelse till de viktiga målpunkterna, Källdalskolan 
och Norgårdenskolan. Kommunens bedömning är att planförslag medför positiva 
effekter utifrån ett barnperspektiv.  
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Jämställdhet  

Förutsättning 
Uddevalla kommun har en strategi om att värna om mångfald och social hållbarhet 

Planförslag och konsekvenser  
Planförslaget möjliggör främst en ny infrastruktur för motorfordon samt gång och cykel. 
En mer effektiv och trafiksäker gång- och cykelväg bidrar till att fler ser en vinning att 
utnyttja detta trafikslag. Planförslaget möjliggör även en ny bussgata som ger en mer 
naturlig dragning av kollektivtrafiken. Området blir mer tillgängligt med en bättre 
infrastruktur vilken kan vara gynnsamt ur detta perspektiv.  

 

Hälsa och säkerhet 

Farligt gods 

Förutsättning 
Norr om planområdet går riksväg 44 där det förekommer transporter med farligt gods. 
För att undersöka hur detta påverkar planförslaget har en riskutredning med inriktning 
på farligt gods genomförts av Norconsult, 2022-12-16.  
 
Planförslag och konsekvenser 
En riskutredning för transporter med farligt gods utgår från 9 olika riskklasser. Några 
exempel på dessa riskklasser är explosiva ämnen, brandfarliga vätskor och giftiga 
ämnen. Utifrån vilka typer av transporter som sker längs vägen går det senare att 
kategorisera in dessa transporter till de olika riskklasserna. Utifrån det studeras hur 
frekvent dessa transporter sker och vilka typer av risker detta för med sig. Därefter kan 
en bedömning göras hur risknivån ser ut för området. I risknivån finns det tre olika 
kategorier, övre gräns, ALARP-område och undre gräns. Den övre gränsen innebär att 
riskerna är högre än vad som är toleranta, inom ALARP-området ska rimliga åtgärder 
vidtas för att minska risknivån och i den undre gränsen så bedöms risknivån vara så pass 
låg att inga åtgärder behöver vidtas.  
 
Resultatet från utredningen visade att individrisken i området beräknades vara på en 
acceptabelnivå från cirka 65 meter från vägkanten. Bedömning anses säkerställd då 
Räddningstjänsten hade ett gediget underlag som ligger till grund för bedömningen. 
Med tanke på osäkerheten kring framtidens transporter med farligt gods så räknades 
säkerhetsavstånd upp till 70 meter från väg 44. Detta resulterade i att delar av området 
ingår i ALARP-området, som innebär att det krävs rimliga åtgärder för att minska 
risknivån. Avståndet på 70 meter från väg 44 innebär att den befintliga vårdcentralen 
och förskolan behöver genomföra åtgärder för att minska risknivån. För att uppnå en 
acceptabel risknivå föreslås fyra olika åtgärder som har bedömts vara rimliga utifrån ett 
ekonomiskt- och genomförandeperspektiv.  
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b1 – Ventilation ska utföras med friskluftsintag placeras bort från väg 44. 
b2 – Utrymningsvägar ska finnas i riktning bort från väg 44. 
b3 – Fasader och fönster som vetter mot väg 44 ska uppföras i minst brandklass EI30. 
m3 – Mark inom 70 meter från väg 44 får inte utformas för stadigvarande vistelse.  
 
Några av dessa åtgärder följs redan av de befintliga fastigheterna men för att få ett 
beviljat bygglov för nybyggnation krävs det att den befintliga bebyggelsen är planenlig.  
Kommunens bedömning är att planförslaget hanterar frågan om farligt gods och att 
rimliga åtgärder är presenterande som gör det möjligt att bedriva den markanvändning 
som föreslås i detaljplanen.  
 

Förorenad mark 

Förutsättning 
Inom området finns det inga kända föroreningar. Bedömningen är att planförslaget inte 
påverkas utav förorenad mark.  

Radon 

Förutsättning 
Enligt Uddevalla kommuns jordartskarta ingår planområdet i ett lågriskområde för 
radon.  

Buller 

Förutsättning 

Planområdet ligger i nära anslutning till väg 44 i norr som är en vältrafikerad väg. 
Planförslaget föreslår en ny förbindelseväg som kommer att förbinda Lingatan och 
Norgårdsvägen som kan medföra nya förutsättningar utifrån ett bullerperspektiv för den 
befintliga vårdcentralen och förskolan. För att utreda förutsättningarna och 
konsekvenserna av bullersituationen har Uddevalla kommun gett Akustikverkstan, 2021-
06-28 som uppdaterades 2022-12-15, i uppdrag att ta fram en bullerutredning.  

Bullerutredningens beräkningar jämförs mot gällande riktvärden för förskolegård enligt 
Naturvårdsverket. 

Planförslag och konsekvenser 

Beräkningarna som visar nuläget, utan förbindelsevägen, bygger på Trafikverkets 
mätningar från 2018 och kan ses i sin helhet i figur 13. Trafikdata från 2040 där 
förbindelsevägen är med illustreras i figur 14 och där har det gjorts en bedömning att 
andelen tung trafik för den nya förbindelsevägen är 0% (bortsett från den del av vägen 
där busstrafik förekommer). Denna bedömning är gjord för att det dels inte är gent för 
tyngre fordon då farthinder kommer att placeras ut, dels att förbindelsevägen syftar till 
att underlätta för övriga fordon och skapa ett mer robust lokalt trafiknät.  
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Resultatet från utredningen visar att enligt Naturvårdsverkets riktlinjer är det en för hög 
ekvivalent ljudnivå redan idag för den befintliga förskolegården och att den 
dominerande bullerkällan är väg 44. Förbindelsevägen medför en något sämre 
bullsituation men det är främst väg 44 som orsaker störst påverkan.  

Förskolegården behöver upprätta bulleråtgärder för att användningen förskola ska vara 
lämplig inom fastigheten. I bullerutredningen föreslås en bullerskärm och för att den ska 
bidra till en gynnsam bullersituation krävs det att den utformas korrekt. Bullerskärmen 
behöver vara tät, ansluta tätt mot marken och ska ha en ytvikt om minst 12 kg/m2. 
Höjden på bullerskärmen ska vara 2,4 meter från marken i riktning mot väg 44 och längs 
delar av den nya förbindelsevägen. Resterande del ska vara 1,5 meter ovan mark för att 
ge ett önskat resultat. För att säkerställa att bullerskärmen upprättas korrekt har 
plankartan kompletterats med tre planbestämmelser.  

 a1 – Startbesked får inte ges för S1 – Förskola förrän bullerskärm är uppförd. 
m1 – För användningen S₁ - Förskola ska bullerskärm med en höjd av 2,4 meter upprättas längs 
hela användningsområdet mot gatan och ansluta till byggnad inom kvartersmarken. 
m2 – För användningen S₁ - Förskola ska bullerskärm med en höjd av 1,5 meter upprättas längs 
med hela fastighetsgränsen. 

 

Figur 12. Vägtrafikdata innan förbindelseväg, 2021. Källa: Akustikverkstan. 
 

Figur 13. Vägtrafikdata med förbindelseväg, 2040. Källa: Akustikverkstan. 
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Figur 14. Ekvivalent ljudnivå med förbindelseväg 2040. Källa: Akustikverkstan, 2021-06-28. 
 

Egenskapsbestämmelserna är kopplade till användning förskola på grund av att det inte 
krävs en bullerskärm för centrumverksamheter, där det inte förekommer några riktlinjer 
för bullernivå invid fasad. Inom m1 är det tillåtet att upprätta en passage/port i 
bullerskärmen. Porten ska utformas på ett liknande sätt som bullerskärmen. 
Genomförande av att upprätta bullerskärmen åläggs till fastighetsägaren då den 
dominerande bullerkällan inte härstammar från en kommunägd väg. 
 
Med en upprättad bullerskärm uppfylls i stort sett Naturvårdsverkets riktlinjer för 
ekvivalent och maximal ljudnivå för förskolegårdar. Enligt figur 15 framgår det ett 
mindre gulmarkerat område, med tanke på den förbättrade ljudnivån anses detta 
område inte bidra till en olägenhet som kan vara skadligt för människors hälsa.   
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Kraven för bullernivån inomhus för vård- och undervisningslokaler varierar men för 
utrymmen som kräver tystnad ska den ekvivalenta ljudnivån inte överskrida 30 dBA och 
45 dBA maximal nivå. Det förekommer inga riktvärden för ljudnivå invid fasad för 
förskolor eller vårdlokaler.  

I bullerutredningen har beräkningar utförts med hänsyn till Trafikverkets rapport 
fasadåtgärder som bullerskydd, där det framgår att en normal bostad har en 
fasaddämpning på minst 25–30 dBA. Utifrån denna beräkningsmodell finns det risk att 
ljudnivån överskrids inomhus om bullernivån vid fasad är högre än 55-60 dBA ekvivalent 
ljudnivå och 70-75 dBA maximal ljudnivå. Enligt figur 15 framgår det att denna ljudnivå 
överskrids vid tre mätpunkter efter att förbindelsevägen är genomförd. Detta bedöms 
inte påverka verksamheternas lämplighet för området. Med tanke på att det är endast 
är specifika utrymmen som inte lämpar sig i denna ljudnivå kan verksamheten fortsatt 
bedrivas om dessa utrymmen kan lokaliseras i andra delar av byggnaden som är mindre 
bullerutsatta.  
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Figur 15. Bef. cykelstråk. Källa: Uddevalla kommun. 
 

Figur 16. Föreslagna cykelstråk. Källa: Uddevalla kommun. 
 

Efter samrådet har bullerutredningen uppdaterats med nya mätningar för de befintliga 
skolarna som återfinns runt planområdet. Dessa visar att förbindelsevägen medför en 
liknande påverkan som för planområde, att riktlinjer överskrids idag och att de förvärras 
något av den planerade vägen. Miljötillsyn och -prövning är informerande angående 
bullersituationen för de befintliga skolorna.  

Kommunens bedömning är så till vida att en bullernivå som håller sig under riktvärden 
kan möjliggöras om en bullerskärm upprättas samt att de utrymmen som kräver en 
lugnare miljö ska flyttas till de delar av byggnaden som kan upprätthålla dessa 
ljudnivåer.  

Gator och Trafik 

Gång- och cykeltrafik 
Förutsättning 
I dagsläget fungerar området som en passage för gång- och cykeltrafikanter med 
målpunkter som skolor och handelsbutiker i närområdet. Det befintliga gång- och 
cykelnätet har brister i sin trafiksäkerhet och dåliga förbindelser i västostlig-riktning.  

Planförslag och konsekvenser 
Planförslaget föreslår nya gång- och cykelvägar som genererar snabbare förbindelser till 
och från viktiga målpunkter samt mer trafiksäkra övergångar över förbindelsevägen. 
Trafiksäkerheten har varit det huvudsakliga fokuset för projekteringen för att skapa en 
säker miljö för de oskyddade trafikanterna. Kommunens bedömning är att planförslaget 
skapar en bättre trafiksituation för gång- och cykeltrafikanterna.   

 

 

 

 

 

 

Kollektivtrafik 

Förutsättningar 
Områdets tillgång till kollektivtrafik är god då det återfinns goda förbindelser till 
Uddevalla centrum och Torp från väg 44.  

Planförslag och konsekvenser 
Planförslaget möjliggör för en bussgata för att skapa en mer effektiv och bättre 
trafiklösning för busstrafiken. Kollektivtrafiken bedöms påverkas positivt av 
planförslaget.  



30 
 

Figur 17. Bef. busstråk. Källa: Uddevalla kommun. 
 

Figur 18. Föreslagen busstråk. Källa: Uddevalla kommun. 
 

Figur 19. Bef. trafikstråk. Källa: Uddevalla kommun. 
 

Figur 20. Föreslagen trafikstråk. Källa: Uddevalla kommun. 
 

 

 

Gator  

Förutsättning 
Väg 44 avgränsar området norr om och förbinder E6:an med centrala Uddevalla. Väster 
om planområdet finns Norgårdsvägen som leder trafik till och från Norgårdenskolan. 
Öster om planområdet finns Lingatan som i sin tur leder trafik till och från planområdet. 
Planförslaget möjliggör att Norgårdsvägen och Lingatan kan förbindas för att minska 
trycket på väg 44 som är hårt belastad i dagsläget.  

Planförslag och konsekvenser 
Syftet med planuppdraget är delvis att skapa ett mer robust trafiknät i 
Herrestadområdet, vilket även planhandlingarna bidrar till. Förbindelsevägen skapar en 
mer naturlig koppling inom området och minskar genomfartstrafik för 
bostadsrättsföreningen Linet då den befintliga bussgatan kommer att rivas, vilket 
framgår från illustrationerna nedan. Enligt projekteringen så planeras det farthinder där 
gående och cyklisterna korsar förbindelsevägen, vilket innebär en mer trafiksäker 
situation för de mjuka trafikanterna. Planförslaget anses medföra positiva effekter för 
trafiknätet och bidrar till en mer robust trafiksituation.  

 

 

 

 

 

 

Parkering 
Förutsättningar, Planförslag och konsekvenser 
I den norra delen av området återfinns en gemensamhetsanläggning för parkering som 
behöver ge plats för den nya vägdragningen. Behovet av GA:n är stor och kommer därav 
att flytta söder om vägen samt inrymma ytterligare några fler parkeringar än vad som 
möjliggörs idag.  
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Genomförandebeskrivning 
 
ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER 

Genomförandetid 
Enligt plan- och bygglagen skall detaljplaner förses med en genomförandetid på minst 
fem år och högst femton år. Genomförandetiden för detaljplanen slutar fem år efter 
det att planen vunnit laga kraft.  
 
Genomförandetiden är den tid inom vilken planen är tänkt att genomföras. Den 
väsentliga rättseffekten är att markägaren under genomförandetiden har en ekonomisk 
garanti för att kunna utnyttja planens byggrätter. Om kommunen inte ändrar eller 
upphäver planen efter genomförandetidens slut, fortsätter den att gälla och ge 
byggrätt som tidigare. Efter genomförandetidens utgång får kommunen större 
möjligheter att ersätta, ändra eller upphäva planen om så bedöms lämpligt, eftersom 
de outnyttjade rättigheter som uppkommit genom planen inte längre är ”ekonomiskt 
garanterade”. 
 

Huvudmannaskap 
Med huvudmannaskap avses bland annat ansvaret för iordningsställande och underhåll 
av allmän platsmark inom planområdet. Kommunen är huvudman för allmän platsmark 
i planområdet.  

 
Organisatoriska frågor 
Genomförandedelen redovisar de organisatoriska, tekniska, ekonomiska och 
fastighetsrättsliga åtgärder som behövs för att åstadkomma ett samordnat och 
ändamålsenligt genomförande av detaljplanen. 
 
Ansvarsfördelning 
Exploatören som i detta fall är kommunen ansvarar för genomförandet av detaljplanen. 
Som huvudman för allmän platsmark ansvarar kommunen för allmänna platser. 
Ansvarsfördelningen är översiktligt redovisad i text och tabell nedan.  

  
 
Allmän plats   

Anläggning Genomförandeansvarig Drift- och 
skötselansvarig 

GATA Uddevalla kommun Uddevalla kommun 

GATA1 Uddevalla kommun Uddevalla kommun 

GCVÄG Uddevalla kommun Uddevalla kommun 

SKYDD  Uddevalla kommun Uddevalla kommun 
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Kvartersmark   

Anläggning Genomförandeansvarig Drift- och 
skötselansvarig 

D1 C 
(Vårdcentral/Centrum) 

Hemsö/Fastighetsägare Hemsö/Fastighetsägare 

S1 C (Förskola/Centrum) Fastighetsägare Fastighetsägare 

P (Parkering) Uddevalla kommun Delägande fastigheter i 
GA 

Enskilda vatten-, 
spillvatten- och 
dagvattenledningar 

Fastighetsägare från anvisad 
anslutningspunkt 

Fastighetsägare 

Övriga 

anläggningar 

  

Anläggning Genomförandeansvarig Drift- och 
skötselansvarig 

Allmänna vatten-, 
spillvatten och 
dagvattenledningar 

Västvatten Västvatten 

Eventuell flytt eller 
uppdimensionering av 
befintliga allmänna 
vatten-, spillvatten och 
dagvattenledningar 

Uddevalla kommun Västvatten 

Skydd mot störningar 
(m1, m2 och m3) 

Fastighetsägare Fastighetsägare 

Fiber Ledningsägare Ledningsägare 

Eventuell flytt av 
befintliga fiberledningar 

Uddevalla kommun Ledningsägare 

Elledningar Uddevalla Energi Uddevalla Energi 

Eventuell flytt av 
befintliga elledningar 

Uddevalla kommun Uddevalla Energi 
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samt 
transformatorstation 

Tele Ledningsägare Ledningsägare 

 
Allmän plats 
En ny genomfartsväg och kollektivtrafikgata mellan Lingatan och Nordgårdsvägen ska 
byggas ut. Planförslaget medger även en ny dragning av GC-vägen. Vägar och 
dagvattendiken inom planområdet ska skötas av kommunen. 
 

Kvartersmark 
Planförslaget innebär utökad byggrätt för vårdcentralen inom fastigheten Linkärven 5 
samt till viss del även för Linkärven 1. Inom kvartersmark ansvarar respektive 
fastighetsägare för anläggande och underhåll av mark, byggnader och enskilda vatten- 
och spillvatten samt dagvattenanläggningar.  
 
Då riktvärdena för den ekvivalenta ljudnivån för buller på äldre skolgårdar från väg- och 
spårtrafik överskrids vid den befintliga förskolan behövs en bullerskärm anläggas.  
 
Den befintliga parkeringen tillhörande gemensamhetsanläggningen Linkärven GA:1 
behöver flyttas till förmån för gata (GATA). Parkeringen kommer att flyttas söder om 
den nya gatan med något ökat antal platser. Linkärven GA:1 behöver omprövas i sin 
helhet att innefatta parkering och eventuellt vägen mellan vårdcentralen och förskolan. 

 
Vatten- spillvatten- och dagvattenanläggningar 
De allmänna vatten- spillvatten- och dagvattenanläggningarna är redan utbyggda i 
området och fastigheterna anslutna. Hantering av dagvatten får hanteras inom varje 
fastighet.  
Ny byggrätt inom planområdet berör delvis av befintliga dagvattenledningar. Avtal om 
flyttning av ledning ska upprättas mellan Västvatten och exploatören. 
 
 
El-, fiber och teleledningar 
Ledningsnät för el-, fiber och tele är utbyggt i planområdet. Ny byggrätt inom 
planområdet berör delvis av befintliga elledningar. Elledningen behöver flyttas västerut 
till nya placering inom allmän plats GATA1. Avtal om flyttning av ledning ska upprättas 
mellan Uddevalla Energi och exploatören.  

                                                                                                                                                              

 

Fastighetsrättsliga frågor och konsekvenser för fastigheter 

 
Fastigheter och rättigheter inom planområdet 
I planområdet ingår hela eller delar av de kommunala fastigheterna Källdal 4:7 och 
Herrestad 3:2 samt de privata fastigheterna Linkärven 1, 5 och 6. De fastigheter som 
ingår i Linkärven GA:1 påverkas också av detaljplanen.  

 
För en fullständig redovisning av ägarförhållanden, samfälligheter, servitut och 
ledningsrätter inom planområdet, se tillhörande fastighetsförteckning. Konsekvenser 
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av planförslaget för befintliga fastigheter redovisas under avsnittet fastighetsrättsliga 
konsekvenser. 

 
Kommunen står som initivtagare till planen då den avser möjliggöra en vägdragning 
som är av betydande intresse för kommunens infrastruktur. I planarbetet tillskapas 
även utökade ytor för vårdcentralen och förskolan som ger dem en möjlighet att utöka 
sin verksamhet. Kommunen har för avsikt att låta de befintliga verksamheterna köpa 
mark, avtal kring detta sker efterhand berörd mark säljs. 
 
Förrättningsåtgärder hos Lantmäterimyndigheten  
Fastighetsbildning ska ske i enlighet med detaljplanen efter att den fått laga kraft. 
Genomförandet av detaljplanen kommer att innebära lantmäteriåtgärder såsom 
fastighetsreglering och omprövning av befintlig gemensamhetsanläggning. Befintliga 
rättigheter kan komma att omprövas och nya rättigheter kan behöva upprättas. 
Kommunen som exploatör ansöker om och bekostar lantmäteriförrättningar avseende 
åtgärder som krävs för detaljplanens genomförande. Kommunen ansöker men bekostar 
dock inte lantmäteriförrättningar för de privata fastighetsägare som ges möjlighet att 
utöka sin fastighet genom förvärv av mark i och med detaljplanens genomförande.   
 
De befintliga fastigheterna Linkärven 1 och 5 kommer att kunna utökas med ytterligare 
kvartersmark. En mindre del av fastigheten Linkärven 6 behöver tas i anspråk för gång- 
och cykelväg. För utförligare beskrivning av hur befintliga fastigheter och 
marksamfälligheter påverkas av detaljplanens genomförande, se avsnitt 
fastighetskonsekvensbeskrivning. 

 

Gemensamhetsanläggning 
Inom planområdet finns parkering, körytor och torgyta m.m. som ingår i 
gemensamhetsanläggningen Linkärven GA:1. Delägande fastigheter i 
gemensamhetsanläggningen är Källdal 4:7, Linkärven 1 och Linkärven 5. 
Linkärven GA:1 behöver omprövas i sin helhet genom en lantmäteriförrättning som 
söks av kommunen. Gemensamhetsanläggningen behöver omprövas att innefatta 
parkering och eventuellt vägen mellan vårdcentralen och förskolan. Ersättning kan 
komma att utgå för åtgärderna och får prövas i en lantmäteriförrättning. 
Överenskommelse om ersättning för den befintliga väganläggningen får ske i en 
överenskommelse mellan de delägande fastigheterna och kommunen eller beslutas av 
lantmäterimyndigheten.  

 
 

Fastighetskonsekvensbeskrivning 
Ett genomförande av planförslaget innebär vissa konsekvenser för fastigheter inom 
planområdet samt även utanför planområdet för de delägande fastigheterna i 
Linkärven ga:1. 

 
I tabellen nedan redovisas de bedömda konsekvenserna för fastigheterna inom 
planområdet. De redovisade fastighetsregleringarna är förslag på hur en reglering inom 
planområdet skulle kunna genomföras. Lantmäterimyndigheten genomför 
fastighetsreglering genom förrättning.  
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Nr på 

karta 

Fastighetsbeteckning Bedömd 

konsekvens av 

planen 

Ändamål 

 

1 
 
 
 
2 
 
 
 
3 
 
 
 

4 
 
 
 
 
 
5 
 
 
 
 
6 
 
 
 
7 
 

Källdal 4:7 
 
 
 
Källdal 4:7 
 
 
 
Källdal 4:7 
 
 
 

Källdal 4:7 
 
 
 
 
 
Källdal 4:7 
 
 
 
 
Källdal 4:7 
 
 
 
Källdal 4:7 
 

Del av fastigheten 
behöver tas i anspråk för 
gata. 
 
Del av fastigheten 
behöver tas i anspråk för 
dike. 
 
Del av fastigheten 
behöver tas i anspråk för 
kollektivtrafikgata. 
 

Del av fastigheten kan tas 
i anspråk för vårdcentral 
och/eller centrum-
verksamhet. Överförs till 
Linkärven 5. 
 
Del av fastigheten kan tas 
i anspråk för förskola eller 
centrumverksamhet. 
Överförs till Linkärven 1. 
 
Del av fastigheten 
behöver tas i anspråk för 
gång- och cykelväg. 
 
Del av fastigheten kan tas 
i anspråk för parkering. 

Allmän plats 
GATA 
 
 
Allmän plats 
SKYDD 
 
 
Allmän plats 
GATA1 

 

 

Kvartersmark 
D1 C 
 
 

 

Kvartersmark  
S1 C 
 
 
 
Allmän plats  
GCVÄG 

 

 

Kvartersmark 
P 

8 
 

Linkärven 6 Del av fastigheten 
behöver tas i anspråk för 
gang- och cykelväg. 

Allmän plats 
GCVÄG 

9 
 
 

Herrestad 3:2 
 
 

Del av fastigheten 
behöver tas i anspråk för 
gata. 

Allmän plats  
GATA 
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10 

 
Herrestad 3:2 

 
Del av fastigheten 
behöver tas i anspråk för 
dike. 

 
Allmän plats 
SKYDD 

 

 

Karta till fastighetskonsekvensbeskrivning 

 

 
 

 

 

Servitut 
Inom och angränsande planområdet kan befintliga servitut komma att förändras. Det 
kan även behöva bildas servitut för att tillgodose en fastighets behov.  
 
Servitut för tillträde för tillsyn, underhåll och reparationer (1485-88/74.1) till förmån för 
Linkärven 5 blir onyttig vid genomförandet av detaljplanen och utökning av fastigheten. 
Servitutet upphävas genom fastighetsreglering som söks och bekostas av 
fastighetsägaren till Linkärven 5.   
 
Servitut för gång- cykel- och mopedväg (14-HER-1342.1) till förmån för Herrestad 12:4 
blir berört av allmän plats gata och behöver eventuellt ändras.  
 
 

Ledningsrätt 
Inom och angränsade planområdet finns befintliga ledningsrätter som kan komma att 
behöva förändras.  
 
I den sydvästa delen av planområdet, inom fastigheten Källdal 4:7, finns en befintlig 
vatten- och avloppsledning som skyddas av ledningsrätt (1485-88/21.2). Vatten- och 
avloppsanläggningen blir i delar av sträckan berörd av detaljplanens kvartersmark (D1), 
kollektivtrafiksgata (GATA1), gång- och cykelväg (GCVÄG) samt gata (GATA) men bedöms 
inte behöva flyttas. Kostnaden för en eventuell flytt bekostas av 
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exploatören/kommunen. Ett u-område finns för ledningarna inom kvartersmarken (D1) 
på Linkärven 5. 
 
 

Arrende 
Planområdet berörs av en arrendeupplåtelse avseende moduler för vårdändamål inom 
fastigheten Källdal 4:7 som påverkas av detaljplanen. Arrendet bli onyttigt efter 
detaljplanens genomförande då marken kommer kunna överföras till arrendatorns 
fastighet Linkärven 5.  
 

Ekonomiska frågor 
Kompletterande anslutningskostnader för kommunalt vatten och avlopp kan komma att 
tas ut enligt gällande VA-taxa. Bygglovstaxa enligt gällande kommunfullmäktigebeslut 
om bygglovsavgift tas ut. Planavgift tas ut i samband med bygglov. 
 
Ekonomiska konsekvenser för kommunen 
Ekonomiska konsekvenser redovisas för kommunen som exploatör och som huvudman 
för allmänna platser. 
 
Kommunen får intäkter från försäljning av kvartersmark till befintliga fastigheterna 
Linkärven 1 och 5.  
 
Kommunen ska bekosta följande inom området: 

• Omprövning av gemensamhetsanläggning. 
• Anläggande av gata, kollektivtrafikgata och gång- och cykelväg samt drift och 

skötsel av desamma inom allmän plats. 
• Skötsel av dagvattendiken inom planområdet. 
• Ersättning för inlösen del av väg- och parkeringsanläggning tillhörande Linkärven 

ga:1. 
• Ersättning för inlösen av kvartersmark för fastigheten Linkärven 6. 
• Eventuell flytt av befintliga vatten- och spillvattenledningar inom kvartersmark. 
• Eventuell flytt av befintliga el- och fiberledningar inom kvartersmark. 
• Drift och skötsel av anläggningar för vatten och spillvatten inom allmän plats 

(Västvatten).  
• Kostnad p-platser 

Ekonomiska konsekvenser för fastighetsägare och exploatörer 

 
Fastighetsägare ska bekosta följande inom planområdet: 
• Uppförande och fortsatt underhåll av byggnader och markanläggningar inom 

befintliga fastigheter och kvartersmark. 
• Ersättning för mark som avser utökning av befintliga fastigheter. 

Fastighetsägarna svarar för lantmäterikostnader. 
• Tillkommande anslutningsavgifter för kommunalt vatten- och spillvatten enligt 

gällande taxa vid utökning av fastighetsarea. 
• Skötsel och drift av övriga anläggningar inom kvartersmark. 
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Samhällsbyggnad 

Planavdelningen Postadress Besöksadress Telefon 

 451 81 Uddevalla Varvsvägen 1 0522-69 60 00 

www.uddevalla.se E-post  

 Samhallsbyggnad@uddevalla.se 

Handläggare 

Planarkitekt Gustaf Palmborg 
Telefon 0522-69 73 55 
Gustaf.palmborg@uddevalla.se 

 

SAMRÅDSREDOGÖRELSE 

Samrådsredogörelsen är upprättad av Samhällsbyggnad 2023-01-03 tillhörande 
förslag till detaljplan för 
 
Källdal 4:7, Herrestad 3:2 m.fl, Uddevalla kommun 
Planens syfte: 

 
Detaljplanens syfte är att möjliggöra en genomfartsväg och bussgata mellan 
Lingatan och Norgårdsvägen. Planförslaget möjliggör även en ny dragning av  
GC-vägen mellan Norgårdsvägen och Lingatan för att skapa en tryggare och 
snabbare koppling mellan skolområdena. Syftet är även att tillskapa en ny 
gemensamhetsanläggning för parkering. Vidare ges förutsättningar till en utökad 
byggrätt för den befintliga vårdcentralen och förskolan samt en mer flexibel 
användning.   
 
 

HANDLÄGGNING AV SAMRÅDET 

Planförslaget, upprättat 2022-08-11, har varit föremål för samråd till 
kommunala, regionala och övriga instanser samt till berörda grannar (se 
sändlista). 
 
Samrådshandlingar upprättade enligt Plan- och bygglagen (2010:900) är 
framtagna av Samhällsbyggnad Uddevalla kommun. 
 

Samråd 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2022-08-30, § 271 att genomföra samråd 
för detaljplaneförslaget. Planförslaget skickades därefter på remiss till 
kommunala och regionala instanser m.fl. under tiden 2022-09-06 – 2022-09-27. 
Fastighetsägare, respektive ägare och tomträttsinnehavare till fastigheter som 
gränsar direkt till planområdet meddelades att planhandlingar under remisstiden 
fanns tillgängliga på Kontaktcenter i Rådhuset, på 
Samhällsbyggnadsförvaltningen i Stadshuset samt digitalt tillgängliga för 
nedladdning på kommunens hemsida. 
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Nedan redovisas inkomna yttranden i sammanfattad form tillsammans med 
Samhällsbyggnads kommentarer, inkomna yttranden i sin helhet återfinns i 
separat dokument. 
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SAMMANFATTNING AV INKOMNA SYNPUNKTER 

OCH SAMHÄLLSSBYGGNADSFÖRVALTNIGNENS 

KOMMENTARER 
 

STATLIGA OCH REGIONALA INSTANSER 

 
 

1. Länsstyrelsen, 2022-09-27 
 
Hälsa och säkerhet 
 
Farligt gods 
Med anledning av närheten till väg 44 och att detaljplanen medger 
möjlighet till utökning av byggrätt för vårdcentral och förskola så måste 
frågan om farligt gods hanteras. 
   Eftersom det förekommer transporter av farligt gods på väg 44, trots att inte vägen är utpekad 
som en transportled för farligt gods, så måste dessa risker utredas och eventuella åtgärder 
behöver regleras på detaljplanen. 
 
Kommentar: En riskutredning har tagits fram sedan samrådsförslaget och uppdaterats med 
lämpliga planbestämmelser. Planförslaget har uppdaterats med följande planbestämmelser:  

• Friskluftsintaget ska vara vänt bort mot väg 44.  
• 70 meter från väg 44 ska ej uppmuntra till stadigvarandevistelse. 
• Utrymningsvägar ska placeras bort från väg 44. 
• Fasader och fönster som är vänt mot väg 44 ska uppföras i minst brandklass EI30. 

 
 
Buller 
Det framgår av planbeskrivningen och bullerutredningen att det behövs 
ett bullerplank. Det beskrivs i planbeskrivningen och i bullerberäkningen 
att den bör ha olika höjder på olika partier av gården. På plankartan är 
planbestämmelsen redovisad som en allmän bestämmelse om att det ska 
finnas bullerskydd om 2,4 meter. Bullerskyddet behöver regleras 
tydligare på plankartan. Dels var det ska placeras, dels de olika höjderna. 
Dessutom behöver det framgå att skärmen skall ha en ytvikt om minst 12 
kg/m2. 
 
Kommentar: Plankartan och planbeskrivningen har uppdaterats utefter ovanstående yttrande. 
Användningen förskola har uppdaterats med planbestämmelsen, startbesked får inte ges förens 
bullerskärm har kommit till stånd, detta för att säkerställa uppförandet av bullerskärmen.  
 
 
Råd enligt PBL och MB 
 
Översvämning 
Skyfall och översvämningsrisken är belysta och omhändertagna i 
dagvattenutredningen. Det är viktigt att de åtgärder som föreslås regleras 
på plankartan i den mån det är möjligt. 
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Kommentar: Plankartan har uppdaterats enligt kommentaren ovan.  
 
 
Miljökvalitetsnormer (MKN) för vatten 
Kommunen har föreslagit och redovisat en dagvattenhantering, som 
enligt kommunen inte bör äventyra uppnåendet av MKN. 
Dagvattenhanteringen och dess ytor är dock inte tillgodosett i 
plankartan, vilket bör säkerställas så långt det går. Mark avsedd för 
dagvattenhantering bör därför reserveras och i möjligast mån förses med 
bestämmelse på plankartan. 
 
Kommentar: Plankartan har uppdaterats enligt kommentaren ovan. Nuvarande planförslag har 
användningsområdet SKYDD med en egenskapsbestämmelse dagvattendike för att synliggöra 
områdets funktion.  
 
 

2. SGI, Statens geotekniska institut, 2022-09-22 
SGI vill uppmärksamma på att den geotekniska utredningen är utförd för en äldre version av 
planområdet. SGI rekommenderar att Geoteknisk utredning kompletteras för att klarlägga de 
geotekniska förutsättningarna för planändamålet utifrån gällande plangräns och de förhållanden 
som planen tillåter och för planens livslängd. SGI vill ställa frågan om åtgärder med hänsyn till 
översvämningsrisker och dagvattenhantering (damm och diken) kan påverka stabiliteten negativt 
inom planområdet. 
 
SGI ser från geoteknisk synvinkel att planläggning är möjlig förutsatt att ovanstående synpunkter 
beaktas i det fortsatta planarbetet. Krävs det åtgärder eller restriktioner ska dessa på ett 
plantekniskt godtagbart sätt säkerställas i planen. 
 
Kommentar: Den geotekniska utredningen har uppdaterats och avser nu hela det nya planområdet. 
Det föreligger ingen risk att dagvatten- eller översvämningshanteringen kan påverka stabiliteten 
negativt inom planområdet.  
 
 

3. Trafikverket, 2022-09-21 
Trafikverket planerar för en byggnation av busskörfält utmed väg 44 i båda riktningar på 
sträckan, vilket berör aktuellt planförslag. I gällande detaljplan är Trafikverkets vägområde 
planlagt, vilket inte är önskvärt. 
Planförslaget behöver anpassas till och ge utrymme för tillkommande busskörfält genom att 
gällande detaljplan upphävs i sin helhet och att marken ca 14–20 meter från vägbanekant lämnas 
utanför planområdet. Detta för att lämna stöd för att Trafikverket går fram med en vägplan i 
samband med byggnationen av busskörfälten. 
I övrigt har Trafikverket inget att invända mot samrådsförslaget 
 
Kommentar: Plankartan har uppdaterats och i planförslaget är det nu 14 meter från väg 44:s 
vägkant till gång- och cykelvägen. Planförslaget har även valt att minska planområdesgränsen och 
förhålla sig till 14 meter från väg 44 generellt. Detta skapar inga planstridigheter för den gällande 
detaljplanen medger att det kan genomföras en gång- och cykelväg under väg 44.  
Den gällande detaljplanen kan inte upphävas då det inte är syftet med detaljplanen. Ett 
upphävande av en gällande detaljplan ska hanteras som en separat process. 
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4. Bohusläns museum, 2022-09-22 
Vi har inget att invända mot planförslaget.  
Bebyggelseperspektiv: Planen berör endast sentida bebyggelse samt trafikstråk och därför 
har vi inga synpunkter på planförslaget.  
Fornlämningsperspektiv: Inga registrerade fornlämningar finns inom planområdet eller i dess 
direkta närhet (Raä fornreg 2022-09-13). Därmed har Bohusläns museum inget att erinra mot 
ärendet sett ut fornlämningssynpunkt. 
 
Kommentar: Noterat. 
 
 

5. Västtrafik, 2022-09-27 
Västtrafik ser inga hinder för att utveckla området i den riktning som beskrivs i planen. Det 
pågår en ny upphandling av busstrafiken i området och en dialog hålls med Uddevalla 
kommun kring hur dagens linjenät ska utvecklas i kommande avtal och utifrån de 
diskussionerna förutsätter Västtrafik att det är skolskjutstrafiken som kommunen ser kommer 
nyttja den bussgata som planen medger? Utifrån Västtrafiks perspektiv finns det idag ingen 
plan som stödjer en utveckling av linjetrafik i Västtrafiks regi i området som drar nytta av 
föreslagen bussgata. Västtrafik har i övrigt inget att erinra mot planförslaget. 
 
Kommentar: Det stämmer, Uddevalla kommun har ingen intention att möjliggöra linjetrafik 
genom området. Planbeskrivningen kommer att uppdateras och beskriva detta tydligare.  
 
 

6. Postnord, 2022-09-14 
PostNord har inget att anmärka och godkänner härmed den föreslagna detaljplanen 
 
Kommentar: Noterat. 
 
 
 

7. Räddningstjänsten mitt Bohuslän, 2022-09-05 
Räddningstjänsten har inget att erinra mot upprättad detaljplan. 
 
Kommentar: Noterat.  
 
 
8. Svenska kraftnät, 2022-09-26 
Svenska kraftnät har tagit del av handlingarna för rubricerat ärende. Vi har i dagsläget inga  
anläggningar eller intressen som berörs i det aktuella området och har därför inga 
synpunkter på rubricerad remiss. Däremot kan det finnas det kan finnas regionnätsledningar i 
närheten och regionnätsägaren bör i så fall höras i samrådet. 
 
Kommentar: Noterat. Det har inte framkommit att några regionnätsledningar finns i närheten 
av planområdet.  
 
 
9. Vattenfall eldistribution, 2022-09-15 
Vattenfall Eldistribution har inga elanläggningar inom planområdet. Vattenfall Eldistribution 
har inget att erinra.  
 
Kommentar: Noterat. 
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KOMMUNALA INSTANSER 

 
1. Barn och utbildning, Uddevalla kommun, 2022-09-14 

Barn och utbildningsförvaltningen ser positivt på att det tillskapas en förbindelseväg med hög 
trafiksäkerhet för oskyddade trafikanter samt hög framkomlighet mellan Lingatan och 
Norgårdsvägen. Detta erbjuder också en effektivare och säkrare trafiklogistik för föräldrars 
möjlighet att hämta/lämna barn på två skolor utan att i första hand behöva köra runt via väg 44. 
Gatan mellan Norgårdskolan och idrottsplatsen rivs till förmån för expansion av skolan i ostlig 
riktning mot den nya bussgatan vilket ger möjlighet för skolans verksamhet till utökad friyta samt 
direktanslutning till den återstående delen av fotbollsplanen. Barn och utbildning understryker 
vikten av trafiksäkra vägar så att barnens skolväg blir trygg och säker. 
 
Kommentar: Viktigt att understryka är att idrottsplatsen där bussgatan är lokaliserad är planlagd 
som idrott och inte skolverksamhet. Resterande yttrande är noterat och det är positiv att barn och 
utbildning delar synen på att trafiksäkerheten höjs.  
 

2. Kultur och fritid Uddevalla kommun, 2022-09-21 
I och med planförslaget kommer delar av en befintlig grusplan som tillhör Norgårdenskolan tas i 
anspråk och i stället nyttjas som bussgata. Kultur och fritid ställer sig frågande till 
planbeskrivningens formulering att grusplanen ”tycks användas sparsamt.” Kultur och fritid ser 
att detta med fördel skulle kunna utredas närmare genom att tillfråga andra förvaltningar. 
Exempelvis har kultur och fritid och samhällsbyggnad ett gemensamt projekt där man tittar på 
ytor för fysisk aktivitet i kommunen.  
 
Kultur och fritid anser att det vore positivt om kommunen tillvaratog tillfället att förbättra 
landskapsbilden i området, som utöver skolor till stor del är ianspråktaget av handelsbyggnader 
med lågt estetiskt värde. Kultur och fritid ser att det vore positivt om god gestaltning av den nya 
byggrätten blev en prioritet genom noggrant val av arkitekt och att på ett tidigt plan i processen 
koppla in kompetens inom konst.  
 
Kommentar: Planbeskrivningen har ändrat formulering efter samråd med Kultur och fritid. 
Förhoppningsvis kan idrottsytan/grusplanen inkluderas i det gemensamma projektet. Angående 
estetiken så kommer detaljplanen inte styra den framtida bebyggelsen mer än i höjd och 
byggnadsarea, på grund av att varken den befintliga bebyggelsen eller landskapsbilden 
tillhandahåller sådana kvalitéer som den nya bebyggelsen behöver förhålla sig till. Området har en 
variation av fasader, uttryck och materialval som tydligt illustrerar att området har tillkommit efter 
dåtidens stilideal, vilket kan ses som en kvalité för området. Dock välkomnas diskussionen 
angående gestaltning och landskapsbild och det ska understrykas att det är viktiga frågor som det 
ges ett för litet utrymme till. 
 
 

3. Lantmäterimyndigheten, Uddevalla kommun, 2022-09-07 

 
Planbeskrivning 
 
Plandata – Markägoförhållanden samt Detaljplanereglerade fastigheter  
Lindkärven 6 är berörd av planområdet, GATA. Ägs av Bohuslänska Fastighetsbyrån  
Förvaltnings AB. 
 
Tidigare ställningstagande – Detaljplaner  
Skriv gärna ut Lantmäteriets arkivakt beteckningarna för gällande planer som står i  
fastighetsregistret:  
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HE120 (148K-P99/7), HE165 (1485K-P16/6), HE29 (1485-P88/7), HE109 (1485-P93/4)  
Gemomförandebeskrivningen – Kvartersmark s.28  
Angående Lindkärven ga:1 måste den omprövas i sin helhet då den har upplåtet  
utrymme bl.a. inne på förskolans gård till parkering. Den bildades då det var en ICA  
butik i huset där förskolan ligger. Så det är inte bara där det är GATA. Skriv att den  
ska omprövas att innefatta parkering och ev vägen mellan VC och förskolan.  
 
Fastighetsrättsliga frågor och konsekvenser för fastigheter– Förrättningsåtgärder hos LM  
Ska kommunen ansöka om alla förrättningsåtgärder? Det står att  
förrättningskostnader ska kommunen respektive fastighetsägarna bekosta men inte  
om även fastighetsägarna ska ansöka för fastighetsreglering till Linkärven 1 och 5. 
 
Fastighetsrättsliga frågor och konsekvenser för fastigheter – Gemensamhetsanläggning  
Angående Linkärven ga:1 så ska den även upphävas och ändras på fler områden än  
GATA, se ovan. Ersättning för mark som frigörs eller utökas av ga:1 prövas i en  
lantmäteriförrättning. De delägande fastigheter kan komma även komma överens om  
ersättning eller så får LM värdera vad som är en skälig ersättning. 
 
Fastighetsrättsliga frågor och konsekvenser för fastigheter – Fastighetskonsekvensbe.  
Det ska stå Linkärven ga:1 och inte Ammenäs.  
I tabellen är det svårt att tyda vad som hör till figur 6 och 7. 
 
Fastighetsrättsliga frågor och konsekvenser för fastigheter – Ledningsrätt  
Kan vara bra att notera att ett u-område finns för dessa ledningar inom  
kvartersmarken på Linkärven 5.  
 
Ekonomiska frågor – Ekonomiska konsekvenser för kommunen.  
Text om bl.a. Forshälla-Röd hör nog inte till denna plan.  
Angående att kommunen ska bekosta avstyckning så är det i väl inte aktuellt med avstyckning  
i den här planen? Angående ledningsrättsåtgärd så är det enbart ledningsrättshavaren som kan 
ansöka och bekosta denna åtgärd om inte något annat följer av en tillämpning av 18 kap 6 eller 8 
§ rättegångsbalken.  
Sidan 33 de tre första punkterna hör inte till denna plan samt även flytt av elstation. Kan inte hitta 
någon station i området.  
 
Ekonomiska frågor – Ekonomiska konsekvenser för fastighetsägare och exploatörer  
Första punkten så ta bort avstyckade fastigheter och skriv i stället befintliga fastigheter och 
kvartersmark. Behövs texten om VA-anslutning när de redan är kopplade till kommunalt VA? 
 
Plankarta 
Om en gc-väg inom bussgatan måste den ha en egen bestämmelse, alltså GÅNG och CYKEL 
 
Kommentar: Planbeskrivningen och plankarta kommer att revideras utefter dem kommentarer som 
har lämnats ovan.  
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4. Samhällsbyggnad, Tekniska, Trafik och förvaltning, Uddevalla 

kommun, 2022-09-23 
I planbeskrivningen under rubrik ”Riksintresse för högexploaterad kust” står följande: Planen 
omfattas av riksintresse för högexploaterad kust. Uddevallas kuster är en del av kustområdena och 
skärgårdarna från Brofjorden till Simpevarp Jag har försökt hitta Simpevarp på kartan och 
undrar om det kan vara ett skrivfel? 

Kommentar: Mycket riktigt, ett skrivfel där det syftar till att riksintresset sträcker sig från 
brofjorden i Bohuslän till Simpevarp i Oskarshamn, detta kommer att förtydligas eller uteslutas då 
det inte är information av stor vikt för denna detaljplan.  

 
5. Samhällsbyggnadsförvaltningen Miljöavdelningen, 2022-09-26 

Hälsoskydd 
Det har gjorts en bullerutredning för hur trafiken på förbindelsevägen kommer att påverka 
förskolegården till Linets förskola. Vägen går även förbi Norgårdenskolan och Källdalsskolan. En 
bullerutredning för dessa skolors skolgårdar behöver göras. Det behöver framkomma hur 
förbindelsevägen påverkar skolgårdens yta som innehåller Naturvårdsverkets riktvärden för buller 
från väg- och spårtrafik på skolgård.   
 
Förorenad mark 
Miljötillsynsenheten har utifrån markföroreningar inget att erinra mot detaljplanen. Ifall 
överskottsmassor uppstår ska dessa hanteras på ett korrekt sätt.  
 
Kommentar: Bullerutredningar har uppdaterats till granskningen och inkluderar även de befintliga 
skolgårdarna. Resterande del av yttrandet noteras.  
 

6. Socialtjänsten, Uddevalla kommun, 2022-09-28 
Kommunstyrelsen beslutar att tillstyrka förslaget till ändring av detaljplan för del av Källdal 4:7 
och Herrestad 3:2 m.fl 

Kommentar: Noterat. 
 

7. Bygg- och miljöprövning, 2022-09-28 
Planen är granskad och byggprövning har inga synpunkter på planförslaget. 
 
Kommentar: Noteras. 
 

8. Västvatten, 2022-09-27 
I Sammanfattningen skriver SIGMA Civil att LOD i form av ytliga lösningar ska tillämpas. I 2.3 
skriver de att inga grundvattenmätningar fanns att tillgå vid upprättandet av 
dagvattenutredningen. Det hade varit bra, om de hade gjorts, eftersom området för LOD tidigare 
har varit så blött så att det har vuxit vass där.  
 
2.5 Recipient  
Ja dagvattennätet ansluter till Kärraån.  
 
3.2 Föreslagna åtgärder  
Bra att skyfallsvattnet leds bort norrut. Det borde dagvattnet också göras.  
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4.2 Förslag dagvattenavledning  
Nej, dagvattnet från den nya gatan ska inte ledas till sydöstra hörnet och vidare längs med 
Lingatan. Dagvattnet ska ledas till svackan mellan bullervallen och byggnaderna längs med RV 44 
i nordöst. Befintligt ledningsnät klarar inte av ytterligare dagvatten. Ska det dras längs med 
Lingatan får 240 meter ny dagvattenledning läggas på exploatörens bekostnad. ~ 2Mkr 
 
6 Förslag på dagvattenåtgärder  
Bra med föreslagna diken men de måste leda norrut till svackan längs bullervallen. Inga problem 
med höjdsättningen att göra så.  
 
Övrigt  
Under rubriken ”Ekonomiska konsekvenser för kommunen” känns det som att mycket av texten 
inte hör till denna plan. I övrigt har Uddevalla Vatten ingen erinran 
 
Kommentar: Planhandlingar har uppdaterats och likaså dagvattenutredningen, det är tänkt att 
dagvattnet ska fördelas mellan olika brunnar som finns runt planområdet. Totaltsett är det inga 
stora vattenmängder som kommer att påverkas och planförslaget kommer att minska belastningen 
på det befintliga dagvattennätet. Ett problem med att leda dagvattnet till svackan längs bullervallen 
är höjdsättningen, då det förekommer en höjdstigning vid det nordöstra hörnet av planområdet. 
Ytterligare aspekter är att Uddevalla kommun inte äger fastigheten där detta svackdike behöver 
lokaliseras. Avslutningsvis finns det lösningar för att hantera dagvattnet och det presenteras i 
planbeskrivningen.  
 

ÖVRIGA MED VÄSENTLIGT INTRESSE 

 
 

1. Boende inom Linets samfällighetsförening, 2022-09-14 
Som boende inom Linets samfällighetsförening känns det bra att genomfartstrafik av 
varutransporter, A-traktorer och mopeder äntligen begränsas. Dock är det en sak som inte blir 
bra. Samfälligheten måste erbjudas möjlighet att bli av med snömassor vintertid. På bifogad 
ritning föreslås att bussgatan gör en mjuk sväng österut, vilket möjliggör att vi kan ha kvar vår 
sopstation och att möjlighet för att lägga upp snömassor tillgodoses. 
 
Kommentar: Positivt att ni delar kommunens syn på att det kommer tillskapas en bättre 
trafiksituation för området. Angående snömassorna är det inte Uddevalla kommuns ansvar att 
tillhandahålla upplagsytor för snömassor om det inte står inskrivit i stadgor eller liknande. I detta 
fall finns det ingen sådan överenskommelse. Enligt den projektering som gjort kan sopstation vara 
kvar på dess nuvarande placering men frågan angående snömassorna ryms inte inom denna 
detaljplan. 
 
En mjukare sväng är dessvärre inget alternativ, på grund av att skyfallslederna/dagvattendiken 
kräver en tät koppling till Lingatan för att tillskapa en bra dagvatten- och skyfallshantering samt 
att gång- och cykelvägens anslutningspunkt är lokaliserad där.  
 
 

2. Fastighetsägare 1 
Enligt underlag för ny detaljplan står det att kommunen behöver ta en mindre del i anspråk av 
Linkärven 6 för lokalgata. Hur mycket av Linkärven 6 mark är det tänkt? Hur ser den nya 
sträckningen ut på kartan och vad gäller för ersättning för detta?  
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När man kommer väster i från, från Norgården mot Linkärven 6 bör ytterligare farthinder precis 
innan kurva beaktas. Detta för att få ner hastigheten ytterligare så att det inte bilar kan av misstag 
fortsätta in i fastigheten. Tänker då på snö och is men också dom som inte respekterar angiven 
hastighet.  
 
Hur kommer avskiljning med staket att utformas? Mellan Linkärven 6 och gångbana bör det sättas 
upp ett ordentligt vägräcke. Även detta för att förhindra oönskad påhälsning av trafiken. Detta 
staket bör sättas upp från kurvan när man kommer Cykelhuset fram till sista kurvan som går upp 
mot Norgården med öppning för infart till Linkärven 6. 
 
Kommentar: Uddevalla kommun har varit i kontakt med fastighetsägaren och givit svar på 
frågorna. Inget vägräcke är planerat att genomföras, men vägområdet kommer förses med en 
trottoarkant för att motverka trafik att kollidera med fastigheten.  
 

3. Fastighetsägare 2 
 
Byggrätt Vi anser att den potentiella bebyggelsen för den östra delen, inkluderat fastigheten 
Linkärven 1, bör vara lika stor som föreslagit för den västra delen och då uppgå till 50% av 
fastighetsarean inom användningsområdet. Det finns inga lagkrav som reglerar friyta, endast 
boverkets rekommendationer. Det bör därför bedömas i ett bygglovskede och inte begränsas i en 
detaljplan. Det viktiga är en god pedagogisk verksamhet och för barnen en tillfredställande 
utemiljö. Vidare så föreslås det även att detaljplanen ska tillåta centrumverksamhet jämte 
förskola. Då är argumentet om friyta inte relevant överhuvudtaget.  
 
Bullerskydd  
Vi anser att kostanden för uppförande av ett kommande bullskydd bör delas mellan 
fastighetsägaren och kommunen. 
 
Kommentar: Vi delar synen på detta yttrande och anser att det bör vara lika förutsättningar för 
dessa två fastigheter. Plankartan kommer att revideras och uppgå till 50% av fastighetsarean.  
 
Angående ersättningen, kommer bullerkällan från en icke kommunalägd väg, vilket medför att 
kommunen inte bär kostnadsansvaret för ersättning för detta. För ansökan om 
kompensation/ersättning bör kontakt tas med Trafikverket. 
 

SAMMANFATTNING 

 
Det har under samrådet framkommit synpunkter som ger anledning till 
förändringar av planförslaget. Korrigeringar av planhandlingarna görs enligt 
kommentarer ovan samt vad som redogörs nedan. 
 

STÄLLNINGSTAGANDEN 

Uddevalla kommun har tagit till sig yttringarna och uppdaterat samt tagit fram en 
ny utredning för att bättre beskriva och förstå konsekvenserna av planförslaget. 
Sammantaget har dagvattenutredningen, den geotekniska utredningen samt 
bullerutredningen uppdaterats. En riskutredning och tagit fram för att studera 
farligt gods, vilket även inneburit fyra olika planbestämmelser.  
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Plankarta 

Plankartan har reviderats till granskningsskedet i många olika avseenden och 
redovisar en tydligare indelning mellan användningsområdet. SKYDD, utökad 
kvartersmark, GC-VÄG och en rad nya egenskapsbestämmelser är några av dem 
förändringar som har gjorts till granskningsskedet. Detaljplanen har även 
uppdaterats med de nyaste föreskrifterna, vilket ger plankartan andra typer av 
planbestämmelser. 
 

Planbeskrivning 

Planbeskrivningen innehöll en del felskrivning och syftningsfel som har reviderats 
och rättas till som skapar en mer korrekt beskrivning av planförslagets 
konsekvenser och innebörd.   
 
 

SAMHÄLLSBYGGNAD 

 
Gustaf Palmborg 
Planarkitekt 



Sammanställning synpunkter februari 2023

Ärendenr/ Synpunkter på Verksamhetsområde Avdelningschef Inkom/ Antal
man/kvinna Avslutad 2023
Kvinna Synpunkt via facebook om nedskräpning Vuxen och missbruk Malin Normann 2023‐01‐16/ 2. 

vid barackerna vid Kynningsrud 2023‐01‐19
2023MC2550 Synpunkt på informationen på telefon Hemtjänst Jessica Eriksson 2023‐01‐11/ 3.
man svareare under helger 2023‐01‐11
34172 Synpunkt på parkering av kommunens  Hemtjänst Jessica Eriksson 2023‐01‐15/ 4.
man bilar



 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
Socialtjänsten 

1(1) 

2023-03-06 Dnr SN 2023/00004 

  

 

Handläggare 

Nämndsekreterare Anna-Lena Lundin 
E-post 
anna-lena.lundin@uddevalla.se 

 

Anmälan av beslut fattade enligt socialnämndens 

delegationsordning 2023 

Sammanfattning 

Följande beslut fattade av socialnämndens delegationsordning anmäls: 

 Förteckning över beslut fattade av socialchef 2023-02-15 

 Förteckning över beslut fattade av ordförande 2023-03-06 

 Förteckning över beslut fattade av 1:e socialsekreterare 2023-03-06 

 Arbetsutskottets protokoll 

 

Beslutsunderlag 

Socialtjänstens tjänsteskrivelse 2023-03-06 

Förslag till beslut  

Socialnämnden beslutar 

 

att lägga anmälan om delegationsbeslut till handlingarna. 

 

 

 

 

 

 

 

Roger Granat Anna-Lena Lundin 

Socialchef Nämndsekreterare 
 



 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
Socialtjänsten 

1(1) 

2023-03-08 Dnr SN 2023/00003 

  

 

Handläggare 

Nämndsekreterare Anna-Lena Lundin 
e-post  
anna-lena.lundin@uddevalla.se 

 

Anmälan om inkomna skrivelser  

Sammanfattning 

Följande inkomna skrivelser anmäls: 

1. Beslut från Inspektionen för vård och omsorg 2023-02-20  

2. Beslut från Inspektionen för vård och omsorg 2023-02-24 

3. Beslut från kommunfullmäktige 2023-02-08 § 26 Tillägg i KS reglemente  

4. Beslut från kommunfullmäktige 2023-02-08 § 27 Sammanställställd budget 

2023 

Beslutsunderlag 

Socialtjänstens tjänsteskrivelse 2023-03-08 

Förslag till beslut  

Socialnämnden beslutar 

 

att lägga anmälan om inkomna skrivelser till protokollet. 

 

 

 

Ärendebeskrivning 

Använd denna rubrik om ärendet är av enklare karaktär så att kompletterande material 

inte behöver biläggas ärendet. Redogör lite mer utförligt för ärendet. Max så att hela 

tjänsteskrivelsen omfattar 2-3 sidor. Om Ärendebeskrivning är längre, hänvisar du till 

en ev bilaga. Om du har kompletterande dokument som redogör ärendet, tar du bort 

rubriken Ärendebeskrivning i tjänsteskrivelsen. 

 

 

 

 

Roger Granat Anna-Lena Lundin 

Socialchef Administratör 

Skickas till 

 



    

 

Socialnämndens ärendebalanslista 2023 
 

Initierats Fråga Kommentar 
 

 
2023-01-18 § 19 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Stefan Skoglund (S) önskar information 
om förebyggande sektionens arbete. 
 
 

 
Mars nämnden 
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