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Sammanträde Barn och utbildningsnämnden
  
Plats och tid Sammanträdesrum Bäve, torsdagen den 24 september 2020 kl. 08:30
  
Ordförande Roger Ekeroos
  
Sekreterare Pernilla Gustafsson
 
 
 

Föredragningslista Föredragande 

1.  Upprop och val av justerande samt bestämmande av tid för justering 
Dnr BUN 295540  
 
I tur att justera: Veronica Vendel (S) 
Beräknad tid för justering: onsdagen den 30 september 2020

 

2.  Information till nämnd 2020-09-24 
Dnr BUN 2020/00013  
 

1. Resultatdialog SKA  
 
 
 

 
2. Delårsrapport T2 augusti 2020 

   
 

3. Tillsynsrapport vårterminen 2020 
 
 

4. Information om gymnasielagens konsekvenser  
 

 
 
 
08:30-11:30 
Förvaltningschef  
Verksamhetschefer 
SKA-grupp  
 
11:30-12:10 
Controller  
 
13:00-13:20 
Utredare  
 
13:20-13:40 
Förvaltningschef  
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Föredragningslista Föredragande 

3.  Information - Förvaltningschef 2020-09-24 
Dnr BUN 2020/00014  
 

1. Lokalfrågor  
– Ljungskileprojekten  

 
2. Information om arbetet med förändrad struktur inom grundskolan 

 
 

3. Förvaltningschefen informerar 
- Information om utredning gällande fördjupat samarbete mellan 

gymnasieskolan och vuxenutbildningen 
- Information om status för försteläraruppdraget 
 
4. Inspektionsärenden  

 
 

5. Barnomsorgskön presenteras digitalt 

 
 
 
14:10-14:40 
Enhetschef SBF 
 
15:00-15:20 
Enhetschef BoU 
 
15:20-15:45 
Förvaltningschef  
 
 
 
15:45-16:00 
Administrativ chef  

4.  Information - Ordförande 2020-09-24 
Dnr BUN 2020/00015  
 

1. Ordföranden informerar  
 

Beslutsärenden kl. 13:40-14:10 

 
 
 
16:00-16:15 

5.  Tillsynsrapport vårterminen 2020 
Dnr BUN 2020/00812  

Utredare  

6.  Uddevalla gymnasieskolas preliminära utbud 2021/2022 
Dnr BUN 2020/00928  

Verksamhetschef 
gymnasiet 

7.  Val av representanter till kommunala rådet för äldre och kommunala 
rådet för personer med funktionsnedsättning  
Dnr BUN 2020/00929  

Nämndsekreterare  

8.  Barn och utbildningsnämndens sammanträdesdagar 2021 
Dnr BUN 2020/00916  

Nämndsekreterare 

9.  Kommunstyrelsens remiss Övergripande plan integration 2030, 
Uppdrag i kommunfullmäktiges flerårsplan 2020-2022 
Dnr BUN 2020/00835  

Enhetschef  
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Föredragningslista Föredragande 

10.  Samrådsremiss från samhällsbyggnadsnämnden rörande detaljplan; 
Ljungs-Kärr 1:8 mfl. (Tuvullsvägen) 
Dnr BUN 2020/00973  

Lokalplanerare  

11.  Tidiga samordnade insatser - team med mobilt arbetssätt 
Dnr BUN 2020/00614  

Verksamhetschef 
grundskola 

12.  Elever som studerar med stöd av gymnasielagen  
Dnr BUN 2020/00613  

Förvaltningschef  

13.  Barn och utbildningsnämndens resultatdialog september 2020 
Dnr BUN 2020/00981  

Nämndsekreterare 

14.  Samhällsbyggnadsnämndens granskningshandlingar rörande 
detaljplan Berga 2:2 mfl.  
Dnr BUN 2020/00231  

Lokalplanerare  

15.  Anmälningsärenden 2020-09-24 
Dnr BUN 2020/00012  

Nämndsekreterare 

16.  Anmälan av beslut fattade å nämndens vägnar 2020-09-24 
Dnr BUN 2020/00002  

Nämndsekreterare 

17.  Anmälan till huvudman enligt 6 kap 10 § Skollagen - barn/elev som 
känner sig kränkt 2020-09-24 
Dnr BUN 2020/00034  

Nämndsekreterare 

18.  Anmälan till huvudman enligt 7 kap 19a § Skollagen - utredning om 
frånvaro i förskoleklass, grundskola och grundsärskola 2020-09-24 
Dnr BUN 2020/00063  

Nämndsekreterare 

19.  Övriga frågor 
Dnr BUN 266962  

 

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

 



 

 

 

 
Protokollsförslag 
Barn och utbildningsnämnden 

 

2020-09-24 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 123 Dnr BUN 295540   1 

Upprop och val av justerande samt bestämmande av tid för 
justering 

Sammanfattning 

Upprop förrättas, justerande väljs och tid för justering bestäms. I tur att justera är 

Veronica Vendel (S). Beräknad tid för justering är onsdagen den 30 september 2020  

 

Beslut 

Barn och utbildningsnämndens beslutar 

  

att välja Veronica Vendel (S) till justerande samt  

  

att justering äger rum onsdagen den 30 september 2020 

 



 

 

 

 
Protokollsförslag 
Barn och utbildningsnämnden 

 

2020-09-24 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 124 Dnr BUN 2020/00013  2 

Information till nämnd 2020-09-24 

 

1. Resultatdialog SKA  

 

2. Delårsrapport T2 augusti 2020    

 

3. Tillsynsrapport vårterminen 2020  

 

4. Information om gymnasielagens konsekvenser  

  

  

 

 



 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
Barn och utbildning 

1(1) 

2020-09-01 Dnr BUN 2020/00013 

  

 

Handläggare 

Förvaltningssekreterare Pernilla Gustafsson 

Telefon 0522-69 70 02 
pernilla.gustafsson@uddevalla.se 

 

Information till nämnd 2020-09-24 

 

1. Resultatdialog SKA  

 

2. Delårsrapport T2 augusti 2020   

 

3. Tillsynsrapport vårterminen 2020 

 

4. Information om gymnasielagens konsekvenser  

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

 
Protokollsförslag 
Barn och utbildningsnämnden 

 

2020-09-24 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 125 Dnr BUN 2020/00014  3 

Information - Förvaltningschef 2020-09-24 

 

1. Lokalfrågor  

- Ljungskileprojekten  

  

2. Information om arbetet med förändrad struktur inom grundskolan  

  

3. Förvaltningschefen informerar  

- Information om utredning gällande fördjupat samarbete mellan gymnasieskolan 

och vuxenutbildningen  

- Information om status för försteläraruppdraget  

  

4. Inspektionsärenden  

  

5. Barnomsorgskön presenteras digitalt  
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Handläggare 

Förvaltningssekreterare Pernilla Gustafsson 

Telefon 0522-69 70 02 
pernilla.gustafsson@uddevalla.se 

 

Information - Förvaltningschef 2020-09-24 

 

1. Lokalfrågor  

– Ljungskileprojekten  

 

2. Information om arbetet med förändrad struktur inom grundskolan 

 

3. Förvaltningschefen informerar 

- Information om utredning gällande fördjupat samarbete mellan gymnasieskolan 

och vuxenutbildningen 

- Information om status för försteläraruppdraget 

 

4. Inspektionsärenden  

 

5. Barnomsorgskön presenteras digitalt  

 

 

 
 



 

 

 

 
Protokollsförslag 
Barn och utbildningsnämnden 

 

2020-09-24 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 126 Dnr BUN 2020/00015  4 

Information - Ordförande 2020-09-24 

 

1. Ordföranden informerar  
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Barn och utbildning 
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2020-09-01 Dnr BUN 2020/00015 

  

 

Handläggare 

Förvaltningssekreterare Pernilla Gustafsson 

Telefon 0522-69 70 02 
pernilla.gustafsson@uddevalla.se 

 

Information - Ordförande 2020-09-24 

 

1. Ordförande informerar  
 



 

 

 

 
Protokollsförslag 
Barn och utbildningsnämnden 

 

2020-09-24 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 127 Dnr BUN 2020/00812  5 

Tillsynsrapport vårterminen 2020 

Sammanfattning 

Uppdrag 

Enligt 26 kap. 4 § skollagen (2010:800) har kommunen tillsyn över förskola och 

fritidshem vars huvudman kommunen har godkänt samt över pedagogisk omsorg vars 

huvudman kommunen har förklarat ha rätt till bidrag.  

 

Syftet med tillsynen är enligt 2 § att genom en självständig granskning kontrollera att en 

verksamhet uppfyller kraven i lagar och andra föreskrifter. Om tillsynsmyndigheten 

upptäcker brister vid tillsynen ska myndigheten fatta beslut om åtgärder som kan be-

hövas för att huvudmannen ska rätta till fel som upptäckts vid granskningen.  

  

Av 26 kap. 9 § följer att tillsynsmyndigheten inom ramen för sin tillsyn ska lämna råd 

och vägledning. Eftersom tillsynens främsta uppgift är att verka i förebyggande syfte 

bör tillsynsmyndigheten normalt ge råd och vägledning med stöd av de regler som styr 

verksamheten för att ge huvudmannen möjlighet att frivilligt avhjälpa brister. 

 

Under våren 2020 har tillsynsenheten genomfört regelbunden tillsyn hos några 

huvudmän och tidigare fattade tillsynsbeslut har följts upp. Omfattande arbete har skett 

vad gäller ägar- och ledningsprövning. Av rapporten samt bilaga framgår vad som 

framkommit vid tillsynen samt den ärendehantering som skett.  

Beslutsunderlag 

Barn och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-06-15 samt Bilaga 

tillsynsrapport våren 2020. 

Beslut 

Barn och utbildningsnämnden beslutar 

 

att godkänna tillsynsenhetens rapport för våren 2020 i enlighet med förvaltningens 

tjänsteskrivelse samt Bilaga tillsynsrapport våren 2020, daterad 2020-06-15. 
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Handläggare 

Utredare Anders Bengtsson 

Telefon 0522-69 80 74 
anders.bengtsson@uddevalla.se 

 

Tillsynsrapport vårterminen 2020 

Sammanfattning 

Uppdrag 

Enligt 26 kap. 4 § skollagen (2010:800) har kommunen tillsyn över förskola och 

fritidshem vars huvudman kommunen har godkänt samt över pedagogisk omsorg vars 

huvudman kommunen har förklarat ha rätt till bidrag.  

 

Syftet med tillsynen är enligt 2 § att genom en självständig granskning kontrollera att en 

verksamhet uppfyller kraven i lagar och andra föreskrifter. Om tillsynsmyndigheten 

upptäcker brister vid tillsynen ska myndigheten fatta beslut om åtgärder som kan be-

hövas för att huvudmannen ska rätta till fel som upptäckts vid granskningen.  

  

Av 26 kap. 9 § följer att tillsynsmyndigheten inom ramen för sin tillsyn ska lämna råd 

och vägledning. Eftersom tillsynens främsta uppgift är att verka i förebyggande syfte 

bör tillsynsmyndigheten normalt ge råd och vägledning med stöd av de regler som styr 

verksamheten för att ge huvudmannen möjlighet att frivilligt avhjälpa brister. 

 

Under våren 2020 har tillsynsenheten genomfört regelbunden tillsyn hos några 

huvudmän och tidigare fattade tillsynsbeslut har följts upp. Omfattande arbete har skett 

vad gäller ägar- och ledningsprövning. Av rapporten samt bilaga framgår vad som 

framkommit vid tillsynen samt den ärendehantering som skett.  

 

Beslutsunderlag 

Barn och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-06-15 samt Bilaga 

tillsynsrapport våren 2020. 

Förslag till beslut  

Barn och utbildningsnämnden beslutar 

 

att godkänna tillsynsenhetens rapport för våren 2020 i enlighet med förvaltningens 

tjänsteskrivelse samt Bilaga tillsynsrapport våren 2020, daterad 2020-06-15. 

 

Ärendebeskrivning 

Lagstiftning 

Enligt 26 kap. 4 § skollagen (2010:800) har kommunen tillsyn över förskola och 

fritidshem vars huvudman kommunen har godkänt samt över pedagogisk omsorg vars 

huvudman kommunen har förklarat ha rätt till bidrag.  
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Syftet med tillsynen är enligt 2 § att genom en självständig granskning kontrollera att en 

verksamhet uppfyller kraven i lagar och andra föreskrifter. Om tillsynsmyndigheten 

upptäcker brister vid tillsynen ska myndigheten fatta beslut om åtgärder som kan be-

hövas för att huvudmannen ska rätta till fel som upptäckts vid granskningen.  

  

Av 26 kap. 9 § följer att tillsynsmyndigheten inom ramen för sin tillsyn ska lämna råd 

och vägledning. Eftersom tillsynens främsta uppgift är att verka i förebyggande syfte 

bör tillsynsmyndigheten normalt ge råd och vägledning med stöd av de regler som styr 

verksamheten för att ge huvudmannen möjlighet att frivilligt avhjälpa brister. 

 

Tillsynsarbetet våren 2020 

Tillsynsenheten har genomfört regelbunden tillsyn i följande verksamheter; 

 Dagbarnvårdarna Solstrålarna Herrestad AB 

 Hagvidson Väst AB, Förskolan Hagvidson Frideborg 

 Stiftelsen Uddevalla Kristna Skola, Stenbackeskolans förskola 

 Svenska kyrkan Uddevalla Pastorat, Förskolan Diamanten 

 

Under slutet av våren 2020 påverkades tillsynsenhetens arbete av restriktioner i spåren 

av Covid-19 vilket resulterade i att tillsynsbesöken av Ströms Slott AB samt Svenska 

kyrkan Ljungskile församling, Hemgårdens fritidshem och Prästgårdens förskola 

flyttades fram till hösten 2020.   

 

Tillsynsenhetens har under våren arbetat med uppföljning av tidigare tillsynsbeslut i 

följande verksamheter; 

 Christella barnomsorg 

 Ulna AB, Fritidshemmet Mareld 

 Ekolek Barnomsorg AB, avdelning IH 

 Ströms Slott AB, avdelning SA 

 Föräldrakooperativet Klostergårdens förskola Ekonomiska förening 

Klostergårdens förskola 

 Förskolan Lustträdgården på Åh Ekonomisk förening, Förskolan Lustträdgården 

 Förskolan Fisken Ekonomisk förening, Förskolan Fisken 

 Smultronplantans Ekonomiska förening, Smultronplantans förskola 

 Montessoriförskolan Kaprifolen Ekonomisk förening, Montessoriförskolan 

Kaprifolen 

 

Ägar- och ledningsprövning 

Tillsynsenheten har under våren 2020 begärt in en redovisning av ägar- och 

ledningskretsen och utdrag ifrån belastningsregistret för varje huvudman som bedriver 

enskild förskola eller enskilt fritidshem med godkännande av Uddevalla kommun. 

Tillsynsenheten har genomfört en kreditupplysning av samtliga personer som tillhör 

ägar- och ledningskretsen hos de berörda huvudmännen och därefter fattat beslut om 
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ägar- och ledningskretsens lämplighet. För Stiftelsen Uddevalla Kristna Skola och 

Föräldrakooperativet Klostergårdens förskola Ekonomiska förening har även beslut om 

förändring av ägar- och ledningskretsen fattats.  

 

Pedagogisk omsorg 

 Almanara pedagogisk omsorg AB meddelade tillsynsenheten att verksamheten 

upphör 2020-07-31.  

 Ekolek Barnomsorg AB meddelade tillsynsenheten i januari 2020 att sex 

dagbarnvårdare slutar i deras verksamhet i Uddevalla under våren 2020.  

 En person har skickat in en ansökan om att starta pedagogisk omsorg men har 

meddelat tillsynsenheten att hon inte längre vill starta verksamheten.  

 Legolas Barnomsorg AB har skickat in en ansökan om att starta pedagogisk 

omsorg men har meddelat att de har återtagit sin ansökan. 

 Uddevalla världens pedagogverksamhet AB har skickat in en ansökan om att 

starta pedagogisk omsorg men har meddelat att de har återtagit sin ansökan. 

 

 

Sammanställning brister efter regelbunden tillsyn våren 2020 (Se Bilaga 

tillsynsrapport våren 2020 för utförligare beskrivningar av brister) 

Huvudman 

/verksamhet 

Besök Brister i upprättat beslut Redovisning 

Dagbarnvårdarna 

Solstrålarna Herrestad 

AB 

2020-02-25 

I den 

pedagogiska 

omsorgens 

lokaler. 

• Barnkonsekvensanalyser 

• Särskilt stöd   

• Lokaler 

• Personal 

• Uppföljning och utvärdering 

• Rutiner för klagomål 

Senast  

2020-08-14. 

Hagvidson Väst AB, 

Förskolan Hagvidson 

Frideborg 

2020-03-03 

i förskolans 

lokaler.  

• Barnkonsekvensanalys 

• Systematiskt kvalitetsarbete 

på huvudmannanivå  

• Rutiner för klagomål 

Senast  

2020-08-21. 

Stiftelsen Uddevalla 

Kristina Skola, 

Stenbackeskolans 

förskola 

2020-03-05 

I förskolans 

lokaler. 

• Utvecklingssamtal 

• Systematiskt kvalitetsarbete 

på huvudmannanivå  

• Rutiner för klagomål 

Senast  

2020-09-18. 

Svenska kyrkan 

Uddevalla Pastorat, 

Förskolan Diamanten   

2020-03-12 

I förskolans 

lokaler. 

• Systematiskt kvalitetsarbete 

på huvudmannanivå  

 

Senast  

2020-09-18. 

 

Sammanställning av uppföljning av tidigare tillsynsbeslut (Se Bilaga tillsynsrapport 

våren 2020 för utförligare beskrivningar av brister) 

Huvudman 

/verksamhet 

Beslut efter 

uppföljning 

Kvarstående brister Redovisning 
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Christella barnomsorg BUN:s beslut 

om återkallande 

av tillstånd att 

bedriva 

pedagogisk 

omsorg är 

överklagat till 

Förvaltnings- 

rätten av 

huvudmannen. 

Förvaltnings- 

rätten har inte 

gjort någon 

bedömning av 

ärendet ännu. 

• Uppföljning och 

utvärdering 

• Barngruppens 

samansättning och storlek 

• Särskilt stöd 

 

Ekolek Barnomsorg 

AB, avdelning IH  

2020-06-22 Inga kvarstående brister 

eftersom anställningen av 

dagbarnvårdaren har 

upphört.   

- 

Ulna AB, 

Fritidshemmet Mareld 

2020-04-07 • Värdegrund och uppdrag 

• Övergripande mål och 

riktlinjer 

• Fritidshemmets centrala 

innehåll 

• Fritidshemmets 

komplement till 

utbildningen i 

förskoleklassen och 

grundskolan 

• Elevernas utveckling och 

lärande 

• Meningsfull fritid och 

rekreation 

• Helhetssyn på eleven och 

elevens behov  

• Systematiskt 

kvalitetsarbete på 

enhetsnivå och på 

huvudmannanivå 

Senast 

2020-10-01 

Ströms Slott AB, 

avdelning SA  

2020-03-05 Inga kvarstående brister.  - 

Föräldrakooperativet 

Klostergårdens förskola 

2020-05-05 • Systematiskt 

kvalitetsarbete på 

Senast 

2020-09-10 
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Ekonomiska förening/ 

Klostergårdens förskola 

huvudmannanivå  

 

Förskolan 

Lustträdgården på Åh 

Ekonomisk förening,   

Förskolan 

Lustträdgården 

2020-04-24 Inga kvarstående brister. - 

Förskolan Fisken 

Ekonomisk förening, 

Förskolan Fisken 

2020-05-04 Inga kvarstående brister.  - 

Smultronplantans 

Ekonomiska förening  

Smultronplantans 

förskola 

2020-05-05 • Systematiskt 

kvalitetsarbete på 

enhetsnivå och på 

huvudmannanivå 

Senast 

2020-09-10 

Montessoriförskolan 

Kaprifolen Ekonomisk 

förening,   

Montessoriförskolan 

Kaprifolen 

2020-03-30 Inga kvarstående brister. - 

 

Sammanställning av beslut om ägar- och ledningskretsen samt beslut om förändring 

av ägar- och ledningskretsen för enskilda fritididshem och förskolor i Uddevalla 

kommun våren 2020. (Se Bilaga tillsynsrapport våren 2020 för utförligare 

beskrivningar av besluten) 

Huvudman/verksamhet Beslut ägar- och 

ledningskretsen 

Brister i upprättat 

beslut 

Redovisning 

Svenska kyrkan Ljungskile 

församling, Hemgårdens 

fritidshem och Prästgårdens 

förskola 

2020-06-24 Inga brister. - 

Förskolan Lustträdgården på Åh 

Ekonomisk förening,   

Förskolan Lustträdgården 

2020-06-24 Inga brister. - 

Förskolan Fisken Ekonomisk 

förening, 

Förskolan Fisken 

2020-06-24 Inga brister.  - 

Smultronplantans Ekonomiska 

förening  

Smultronplantans förskola 

2020-06-24 Inga brister.  - 

Montessoriförskolan Kaprifolen 

Ekonomisk förening,   

Montessoriförskolan Kaprifolen 

2020-06-24 Inga brister. - 

Hagvidson Väst AB, Förskolan 2020-06-24 Inga brister. - 
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Hagvidson Frideborg 

Ströms Slott AB; Snäckans 

Förskola  

2020-06-24 Inga brister. - 

Fridaskolorna AB, Frida 

Förskola 

2020-06-24 Inga brister. - 

Svenska kyrkan Uddevalla 

Pastorat, Förskolan Diamanten   

2020-06-24 Inga brister. - 

Stiftelsen Uddevalla Kristina 

Skola, Stenbackeskolans 

förskola 

2020-06-25 Inga brister. - 

Föräldrakooperativet 

Klostergårdens förskola 

Ekonomiska förening/ 

Klostergårdens förskola 

2020-06-25 Inga brister. - 

Föräldrakooperativet 

Klostergårdens förskola 

Ekonomiska förening/ 

Klostergårdens förskola 

2020-06-25 

beslut om 

förändring av 

ägar- och 

ledningskretsen 

Inga brister. - 

Stiftelsen Uddevalla Kristina 

Skola, Stenbackeskolans 

förskola 

2020-06-26 

beslut om 

förändring av 

ägar- och 

ledningskretsen 

Inga brister. - 

 

Pedagogisk omsorg 

 Almanara pedagogisk omsorg AB meddelade tillsynsenheten att verksamheten 

upphör helt 2020-07-31 i samband med att det tillfälliga bygglovet för lokalerna 

går ut vilket framgår i huvudmannens tillstånd att bedriva pedagogisk omsorg.  

 

 Ekolek Barnomsorg AB meddelade tillsynsenheten i januari 2020 att sex 

dagbarnvårdare slutar i deras verksamhet i Uddevalla under våren 2020. 

Huvudmannen avser däremot att fortsätta bedriva sin verksamhet i kommunen 

med andra dagbarnvårdare.  

 

 En person har skickat in en ansökan om att starta pedagogisk omsorg men har 

meddelat tillsynsenheten att hon inte längre vill starta verksamheten eftersom 

hon istället blivit anställd som dagbarnvårdare hos en annan huvudman.   

 

 Legolas Barnomsorg AB har skickat in en ansökan att starta pedagogisk omsorg 

men huvudmannen har återtagit sin ansökan på grund av fokus på etablering i 

andra kommuner. 
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 Uddevalla världens pedagogverksamhet AB har skickat in en ansökan att starta 

pedagogisk omsorg men har återtagit sin ansökan på grund av att de inte hittat 

lämplig lokal. 

 

 
 

Staffan Lindroos Anders Bengtsson 

Förvaltningschef Utredare 

Skickas till 
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Bedömningsområden regelbunden tillsyn enskild förskola 
Följande bedömningsområden ingår i den regelbundna tillsynen av enskild förskola; 

Förutsättningar för utbildningen i förskolan 

 Rektorns utbildning och erfarenhet 

 Förskolans personal  

 Barngruppens sammansättning och storlek 

 Erbjudande av plats 

 Utvecklingssamtal 

 Utveckling och trygghet 

 Näringsriktiga måltider, fysisk aktivitet, vila och hälsosam livsstil  

 Personalens kompetensutveckling  

 Förskollärarens särskilda ansvar  

 Barnkonsekvensanalys  

 Vårdnadshavares inflytande och samverkan med hemmen 

 Samverkan med förskoleklassen, skolan och fritidshemmet  

Utveckling av utbildningen i förskolan  

 Systematiskt kvalitetsarbete  

 Normer och värden 

 Barns inflytande 

 Modersmål  

 Särskilt stöd  

 Rutiner för klagomål 

 Konfessionell inriktning  

 

I kap 26. 4 § skollagen står det att kommunens tillsyn enligt första stycket inte omfattar 

tillsyn över bestämmelserna i 6 kap skollagen (Åtgärder mot kränkande behandling) 

följs. 

 

Tillsynsenheten väljer trots det, att inom ramen för råd och vägledning, ge 

rekommendationer till huvudmannen kring arbetet mot diskriminering och kränkande 

behandling utifrån den information som framkommit vid tillsynen. När det gäller 

förslag på åtgärder kring diskriminering och kränkande behandling ska dessa ses som 

förslag och vägledning som inte innefattas av krav på genomförande från huvudmannen 

eller åtgärder som kommer att följas upp av tillsynsenheten. 
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Bedömningsområden för regelbunden tillsyn enskilt fritidshem 

Förutsättningar för utbildningen i fritidshemmet 

 Rektorns utbildning och erfarenhet 

 Värdegrund och uppdrag 

 Övergripande mål och riktlinjer 

 Fritidshemmets centrala innehåll 

 Fritidshemmets komplement till utbildningen i förskoleklassen och skolan 

 Meningsfull fritid och rekreation 

 Helhetssyn på eleven och elevens behov 

 Allsidiga kontakter och social gemenskap 

 Erbjudande av plats 

 Fritidshemmets personal  

 Elevgruppens sammansättning och storlek 

Utveckling av utbildningen i fritidshemmet  

 Elevernas utveckling och lärande 

 Barnkonsekvensanalys  

 Elevers inflytande 

 Vårdnadshavares inflytande och samverkan med hemmen 

 Personalens kompetensutveckling 

 Systematiskt kvalitetsarbete 

 Modersmål  

 Särskilt stöd 

 Rutiner för klagomål 

 Konfessionell inriktning  

 

I kap 26. 4 § skollagen står det att kommunens tillsyn enligt första stycket inte omfattar 

tillsyn över bestämmelserna i 6 kap skollagen (Åtgärder mot kränkande behandling) 

följs. 

 

Tillsynsenheten väljer trots det, att inom ramen för råd och vägledning, ge 

rekommendationer till huvudmannen kring arbetet mot diskriminering och kränkande 

behandling utifrån den information som framkommit vid tillsynen. När det gäller 

förslag på åtgärder kring diskriminering och kränkande behandling ska dessa ses som 

förslag och vägledning som inte innefattas av krav på genomförande från huvudmannen 

eller åtgärder som kommer att följas upp av tillsynsenheten. 
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Bedömningsområden regelbunden tillsyn enskild pedagogisk 

omsorg, 
Följande bedömningsområden ingår i den regelbundna tillsynen av pedagogisk omsorg: 

 Övergripande krav på verksamheten 

 Utveckling och lärande  

 Barnkonsekvensanalyser 

 Särskilt stöd 

 Lokaler 

 Barngruppens sammansättning och storlek 

 Personal 

 Uppföljning och utvärdering 

 Rutiner för klagomål 

Utgångspunkter vid bedömning och uppföljning 

Bedömningen har gjorts av i vilken utsträckning verksamheterna vid det aktuella 

granskningstillfället avviker från de krav och förväntningar som uttrycks i för-

fattningarna. Bedömningarna har grundats på de dokument som huvudmannen och 

verksamheten skickat in och de intervjuer som genomförts med representanter för 

huvudmannen, rektorer och personal samt genom observationer i verksamheterna.  

 

Pågående tillsyn  
En pågående tillsyn har till syfte att följa upp huruvida huvudmannen har avhjälpt 

påtalade brister och vilka åtgärder som vidtagits med anledning av ingripanden.  

 

Riktad tillsyn avseende nystartad verksamhet, så kallad förstagångstillsyn  
Riktad tillsyn har till syfte att kontrollera att huvudmannen och verksamheten arbetar 

utifrån de planer som beslut om rätt till bidrag bygger på, samt att huvudmannen ska 

kunna få råd och vägledning tidigt i uppbyggnaden av verksamheten. 

 

Riktad tillsyn 

Syftet med den riktade tillsynen är kontroll av att huvudmannen säkerställt att 

nyanställda dagbarnvårdarna har förutsättningar att arbeta enligt författningarnas krav. 

Riktad tillsyn kan även användas om tillsynsenheten gör bedömningen att ett besök 

behöver göras i en specifik verksamhet på förekommen anledning.  

 

I kap 26. 4 § skollagen står det att kommunens tillsyn enligt första stycket inte omfattar 

tillsyn över bestämmelserna i 6 kap skollagen (Åtgärder mot kränkande behandling) 

följs. Tillsynsenheten väljer trots det, att inom ramen för råd och vägledning, ge 

rekommendationer till huvudmannen kring arbetet mot diskriminering och kränkande 

behandling utifrån den information som framkommit vid tillsynen. När det gäller 

förslag på åtgärder kring diskriminering och kränkande behandling ska dessa ses som 

förslag och vägledning som inte innefattas av krav på genomförande från huvudmannen 

eller åtgärder som kommer att följas upp av tillsynsenheten. 
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Bedömningsområden ägar- och ledningskretsen 

Den 1 januari 2019 skärptes kraven för godkännande av enskilda förskolor och enskilda 

fritidshem. Ändringarna innebär vidare att kommunen får ta ut en avgift för nya 

ansökningar om godkännande av enskilda förskolor och enskilda fritidshem som 

innefattas av kommunens tillstånds- och tillsynsansvar.     

De skärpta kraven innebär att Uddevalla kommun ska genomföra vad som kallas en 

ägar- och ledningsprövning av de huvudmän som ansökt om eller har fått tillstånd av 

Uddevalla kommun tidigare att bedriva enskild förskola och enskilt fritidshem.  

Beskrivning av ägar- och ledningskretsen 

1. Erfarenhet eller på annat sätt förvärvad insikt  

 

Rättslig reglering  
Huvudmannens ägar- och ledningskrets har genom erfarenhet eller på annat sätt 

förvärvat insikt i skolförfattningarna för att bedriva skolverksamhet enligt 

författningarnas krav (2 kap. 5 § andra stycket 1 och 2 kap. 5 a§ skollagen) 

 

1.1 Kunskap om skollagstiftning 
 

1.2 Arbetsrättslig och arbetsmiljörättslig kompetens 

 

1.3 Ekonomisk kompetens 

 

2. Lämplighet  

Rättslig reglering  
Huvudmannens ägar- och ledningskrets är lämplig utifrån personliga och ekonomiska 

förhållanden för att bedriva skolverksamhet. (2 kap. 5 § tredje stycket och 2 kap. 5 a § 

skollagen) 

 

Personernas lämplighet utreds av tillsynsenheten genom kontroll; 

 

- Om någon/några av personerna i den redovisade ägar- och ledningskretsen hos 

huvudmannen varit inblandade i tidigare vitesförelägganden och/eller 

återkallanden från Skolinspektionen eller annan inspektionsmyndighet de 

senaste tre åren bedöms de som olämpliga.   

 

- Om någon/några av personerna i den redovisade ägar- och ledningskretsen hos 

huvudmannen förekommer i belastningsregistret avseende arbete inom förskola 

eller skola. 
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- Om någon/några av personerna i den redovisade ägar- och ledningskretsen hos 

huvudmannen har olämpliga uppgifter att uppvisa i genomförd kreditupplysning. 

 

Tillsynsenheten fattar därefter beslut om huvudmannens ägar- och ledningskrets.  

 

I samband med att huvudmannens ägar- och ledningskrets är huvudmannen skyldig att 

skicka in en uppdatering av ägar- och ledningskretsen till Uddevalla kommun och 

tillsynsenheten. Tillsynsenhetens genomför då en ny bedömning av den/de nya 

medlemmarna i ägar- och ledningskretsen på samma sätt som ovan och sedan upprättas 

ett beslut om förändring av ägar- och ledningskretsen.   

 

Resultat regelbunden tillsyn enskilda förskolor och enskild 

pedagogisk omsorg våren 2020 

Beslut efter regelbunden tillsyn av enskild pedagogisk omsorg som bedrivs av 

huvudmannen Dagbarnvårdarna Solstrålarna Herrestad AB 

Bakgrund  

Huvudmannen Dagbarnvårdarna Solstrålarna Herrestad AB bedriver enskild pedagogisk 

omsorg i området Herrestad i Uddevalla kommun. Den pedagogiska omsorgen har totalt 

15 barn inskrivna i en barngrupp. Det finns inget barn som har annat modersmål än 

svenska i verksamheten, vid tiden för tillsynen. Huvudmän tillika verksamhetschefer för 

den pedagogiska omsorgen är Gunilla Dahlquist och Inger Berntsson som arbetar 

tillsammans i verksamheten. Huvudmännen har erfarenhet från att ha arbetat som 

dagbarnvårdare i kommunal verksamhet mellan åren 1987 och 2008 och i egen regi 

ifrån 2008. Ingen av huvudmännen har barnskötarutbildning eller annan motsvarande 

pedagogisk utbildning med inriktning emot barn. 

 

Dagbarnvårdarna Solstrålarna Herrestad AB har bedrivit verksamhet i egen regi sedan 

2008 då Uddevalla kommun fattade beslut om verksamhetens rätt till bidrag för att 

bedriva fristående pedagogisk omsorg. Den regelbundna tillsynen i detta fall avser att 

kontrollera om den pedagogiska omsorgen bedrivs enligt de riktlinjer som föreskrivs i 

styrdokumenten för pedagogisk omsorg. 

 

Tillsynen  

Tillsynsenheten har genomfört en regelbunden tillsyn av den enskilda pedagogiska om-

sorgen som huvudmannen Dagbarnvårdarna Solstrålarna Herrestad AB bedriver i 

Uddevalla. Inför den regelbundna tillsynen av den pedagogiska omsorgen och huvud-

mannen har tillsynsenheten tagit del av huvudmannens beskrivning av sin verksamhet 

via inskickade dokument. Tisdagen den 25 februari 2020 besökte tillsynsenheten 

verksamheten och genomförde intervju med huvudmannen tillika den ena 

verksamhetschefen Gunilla Dahlquist i verksamhetens lokaler i Herrestad, Uddevalla. 

Efter genomfört besök kommunicerades en sammanfattning av intervjun i ett protokoll 
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som huvudmannen sedan har haft möjlighet att bemöta med eventuella synpunkter inför 

upprättandet av detta beslut.  

 

Bedömning  

Tillsynsenhetens regelbundna tillsyn av huvudmannen Dagbarnvårdarna Solstrålarna 

Herrestad AB och den enskilda pedagogiska omsorg som huvudmannen bedriver 

redovisas nedan.  

 

Inom bedömningsområdena; 3. Barnkonsekvensanalyser, 4. Särskilt stöd, 5. Lokaler, 7. 

Personal, 8. Uppföljning och utvärdering och 9. Rutiner för klagomål bedömer 

tillsynsenheten att det finns brister som huvudmannen behöver vidta åtgärder för. 

 

Inom bedömningsområdet 3. Barnkonsekvensanalyser bedömer tillsynsenheten att 

huvudmannen inte har säkerställt att barnets bästa alltid tas i beaktande när beslut fattas av 

huvudmannen. Huvudmannen uppger i intervju att inga skriftliga barnkonsekvensanalyser 

genomförts i verksamheten hittills och att det är svårt att hinna med att dokumentera allt 

arbete som genomförs i verksamheten. En förutsättning för att säkerställa att barnets bästa 

alltid tas i beaktande är att huvudmannen kartlägger och dokumenterar barnets inställning 

och ger möjligheten till barnet att få uttrycka sina åsikter i alla frågor som rör barnet innan 

beslut fattas. Tillsynsenhetens utredning visar att huvudmannen visserligen uttrycker att 

inga barn får stå tillbaka och att huvudmannen genomför barnintervjuer i verksamheten 

samt försöker lägga upp verksamheten utifrån dessa. Det finns däremot ingen samman-

ställning eller dokumentation som beskriver vad som framkommit vid dessa barn-

intervjuer. Vidare saknas det dokumenterade exempel från verksamheten kring specifika 

frågor eller områden som beskriver att huvudmannen använt sig av skriftliga barn-

konsekvensanalyser, där barnen blivit tillfrågade innan beslut om förändringar fattats och 

där huvudmannen analyserar vilka konsekvenser den aktuella förändringen får för en-

skilda barn och barngruppen som helhet i verksamheten. Avsaknaden av dokumenterade 

barnkonsekvensanalyser försvårar huvudmannens arbete med att säkerställa att barnets 

bästa alltid tas i beaktade innan beslut fattas, vilket strider emot skollagens krav. 

 

Inom bedömningsområdet 4. Särskilt stöd bedömer tillsynsenheten att huvudmannen inte 

i tillräcklig omfattning säkerställt att barnens behov av särskilt stöd ges i den pedagogiska 

omsorgen. Enligt skollagens krav ska barn ges särskilt stöd i sin utveckling om behovet 

finns vilket förutsätter att huvudmannen kartlägger barnens behov av särskilt stöd. 

Tillsynsenhetens utredning visar däremot att huvudmannen inte har genomfört någon 

kartläggning av barnens behov av särskilt stöd i verksamheten. Vidare framgår det av 

utredningen att det saknas skriftliga rutiner för arbetet med att upptäcka och kartlägga 

barnens behov av särskilt stöd i den pedagogiska omsorgen. Det framgår också att 

huvudmannen saknar tillgång till specialpedagogisk kompetens som kan göra en 

bedömning av barnens behov av särskilt stöd i den pedagogiska omsorgen. Avsaknaden 

av en kartläggning och rutiner för särskilt stöd samt specialpedagogisk kompetens i 

verksamheten medför att huvudmannens arbete inte uppfyller skollagens krav. 
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Inom bedömningsområdet 5. Lokaler bedömer tillsynsenheten att huvudmannens 

lokaler som den pedagogiska omsorgen bedrivs i till största är del är ändamålsenliga för 

den verksamhet som bedrivs. Huvudmannen genomför regelbundet säkerhetsgenom-

gångar i verksamheten och åtgärdar det som uppmärksammas, men som inte 

dokumenteras. Vid tillsynsbesöket upptäcktes däremot att det saknas barnskydd för 

spisen på andra våning i verksamhetens kök, vilket måste åtgärdas av huvudmannen 

tillsammans med framtagande av skriftliga rutiner för säkerhetskontroller samt skriftliga 

rutiner för att åtgärdande av brister. 

 

Inom bedömningsområdet 7. Personal bedömer tillsynsenheten att personalens förut-

sättningar att bedriva pedagogisk omsorg finns, men att huvudmannen brister i arbetet 

med personalens kompetensutveckling. Utredningen visar att huvudmannen, vid tiden 

för tillsynen, inte genomför någon dokumenterad kartläggning av personalens behov av 

kompetensutveckling och inte heller fattar beslut om personalens kompetensutveckling 

med utgångpunkt ifrån en sådan kartläggning. Det framgår exempelvis i intervju att 

huvudmannen uppmärksammat att det finns ett utvecklingsbehov för personalen kring 

att lära sig att dokumentera verksamhetens arbete. Trots det har huvudmannen inte tagit 

fram någon plan eller fattat något beslut om kompetensutveckling för hur personalen 

ska utveckla sina kunskaper i dokumentation. Avsaknaden av en dokumenterad kart-

läggning av personalens behov av kompetensutveckling försvårar för huvudmannen att 

fatta rätt beslut om personalens kompetensutveckling vilket i sin tur kan få en negativ 

inverkan på den pedagogiska verksamheten och barnets behov av omsorg som barnen 

enligt skollagen har rätt till.    

 

Inom bedömningsområdet 8. Uppföljning och utvärdering bedömer tillsynsenheten att 

det finns brister i huvudmannens arbete. Av utredningen framgår att huvudmannen inte 

har något dokumenterat systematiskt kvalitetsarbete på huvudmannanivå för den peda-

gogiska omsorgen. Huvudmannen har inte heller beslutat om några specifika ut-

vecklingsåtgärder eller årsmål för sin verksamhet och att det vid tiden för tillsynen 

saknas en skriftlig uppföljning av verksamhetens resultat. Vidare framgår det av ut-

redningen att huvudmannen inte alltid utvärderar de olika aktiviteterna som genomförs i 

verksamheten. Huvudmannen har inte utvärderat vardagsaktiviteterna men har däremot 

utvärderat teman muntligt tillsammans med barnen tidigare. Trots att huvudmannen i 

sina inskickade synpunkter på tillsynsenhetens protokoll hävdar att ”Vi gör många 

utvärderingar och dokumenterar vad vi har gjort som vi sedan kan återkomma till” har 

tillsynsenheten inte fått tillgång till några dokument eller sammanställningar som visar 

på att huvudmannen har utvärderat aktiviteter eller följt upp resultat och analyserat 

dessa. Avsaknaden av ett dokumenterat systematiskt kvalitetsarbete på huvudmannanivå 

och ett dokumenterat utvärderingsarbete försvårar huvudmannens möjligheter att fatta 

rätt beslut för att utveckla den pedagogiska omsorgens verksamhet och fördela huvud-

mannens resurser efter de faktiska behov som finns i verksamheten, vilket strider emot 

skollagens krav.   
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Slutligen inom bedömningsområdet 9. Rutiner för klagomål bedömer tillsynsenheten att 

det finns brister i huvudmannens arbete kring rutiner för klagomål. Utredningen visar att 

det saknas skriftliga rutiner för klagomål som beskriver hur huvudmannen tar emot, 

utreder och vidtar åtgärder för inkommande klagomål. Vidare är vårdnadshavare inte 

medvetna om att de kan vända sig till Uddevalla kommun om de är missnöjda med 

huvudmannens vidtagna åtgärder i händelse av ett klagomål. Det framgår också av 

utredningen att det saknas en skriftlig blankett för anmälan om klagomål på 

verksamheten. Avsaknaden av en skriftlig anmälningsblankett och tydliga 

klagomålsrutiner för hur huvudmannen tar emot, utreder och vidtar åtgärder för 

inkommande klagomål strider emot skollagens krav.  

 

Tillsynsenheten redovisar även bedömningsområdet Diskriminering och kränkande 

behandling trots att detta inte innefattas i kommunens tillsynsansvar och inte heller 

kommer att följas upp. Tillsynsenheten ger huvudmannen förslag på tänkbara lösningar 

inom ramen för råd och vägledning inom detta bedömningsområde.  

 

Beslut 

Tillsynsenheten förelägger med stöd av 26 kap.10 § skollagen (2010:800) huvudmannen 

att senast 2020-08-14 vidta åtgärder för att avhjälpa påtalade brister och senast samma 

dag inkomma med skriftlig redovisning av åtgärder. 

 

Beslut efter regelbunden tillsyn av enskilda Förskolan Hagvidson Frideborg och 

huvudmannen Hagvidson Väst AB 

Bakgrund  

Förskolan Hagvidson Frideborg är en enskild förskola som är belägen i centrum på 

Kungsgatan i Uddevalla kommun. Ansvarig huvudman för verksamheten är Hagvidson 

Väst AB med sitt säte i Örebro. Förskolan Hagvidson Frideborg har totalt 52 inskrivna 

barn fördelat på tre avdelningar, Upptäckarna (16 barn), Höjdarna (19 barn) och 

Äventyrarna (17 barn). Det finns 34 barn som har annat modersmål än svenska på 

förskolan, vid tiden för tillsynen. Förskolan Hagvidson Frideborg leds av en rektor som 

vid tiden för tillsynen arbetar ca 100 procent som rektor och vid behov i barngrupp. 

Personalen på förskolan består av en legitimerad förskollärare och en olegitimerad 

förskollärare, tre barnskötare, en personal med annan kompetens samt fem personal utan 

pedagogisk utbildning.       

 

Hagvidson Väst AB har bedrivit verksamhet sedan 2016 då Uddevalla kommun fattade 

beslut om verksamhetens rätt till bidrag för att bedriva enskild förskola.      

 

Den regelbundna tillsynen i detta fall avser att kontrollera om verksamheten som 

huvudmannen Hagvidson Väst AB bedriver i Förskolan Hagvidson Frideborg följer de 

riktlinjer som föreskrivs i styrdokumenten för förskolan.  
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Tillsynen  

Tillsynsenheten har genomfört en regelbunden tillsyn av den enskilda Förskolan 

Hagvidson Frideborg som huvudmannen Hagvidson Väst AB bedriver i Uddevalla 

kommun. Inför den regelbundna tillsynen av förskolan och huvudmannen har tillsyns-

enheten tagit del av huvudmannens beskrivning av sin verksamhet via inskickade 

dokument. Tisdagen den 3 mars 2020 besökte tillsynsenheten verksamheten och 

genomförde intervjuer med personal, rektor Tina Svensson och huvudmannens 

representanter, verksamhetsutvecklare och specialpedagog Malin Spjuth samt 

kvalitetsutvecklare Daniel Gissberg, i verksamhetens lokaler på Kungsgatan i 

Uddevalla. Efter genomfört besök kommunicerades en sammanfattning av intervjuerna i 

ett protokoll som huvudmannen sedan har haft möjlighet att bemöta med eventuella 

synpunkter inför upprättandet av detta beslut.    

 

Bedömning  

Tillsynsenhetens regelbundna tillsyn av huvudmannen Hagvidson Väst AB och 

Förskolan Hagvidson Frideborg redovisas nedan.  

 

Inom bedömningsområdena; Barnkonsekvensanalys, Systematiskt kvalitetsarbete och 

Rutiner för klagomål bedömer tillsynsenheten att det finns brister som huvudmannen 

behöver vidta åtgärder för. 

 

Inom bedömningsområdet Barnkonsekvensanalys finns det brister eftersom tillsyns-

enheten bedömer att huvudmannen inte har säkerställt att barnets bästa alltid tas i 

beaktande inför att beslut fattas av rektor och huvudmannen. En förutsättning för att detta 

arbete ska kunna genomföras är att huvudmannen kartlägger barnets inställning och ger 

möjligheten till barnet/barnen att få uttrycka sina åsikter i alla frågor som rör 

barnet/barnen innan beslut fattas. Utredningen visar att det, enligt rektorn, hittills inte har 

funnits någon tydlig arbetsgång på förskolan kring arbetet med barnkonsekvensanalyser. 

Enligt huvudmannens representanter är arbetet med barnkonsekvensanalyser ett ut-

vecklingsområde för både huvudmannen och förskolan. Utredningen visar vidare att 

huvudmannen har tagit fram dokument som ska användas för arbetet med barn-

konsekvensanalyser på olika nivåer i verksamheten framöver som huvudmannen kommer 

visa för rektorsgruppen under april månad. Tillsynsenhetens utredning visar sammantaget 

att huvudmannens och rektorns arbete med att kartlägga, ta reda på barnets bästa och 

barnets åsikter samt därefter genomföra dokumenterade barnkonsekvensanalyser inför att 

beslut fattats inte uppfyller skollagens krav. 

 

Inom bedömningsområdet Systematiskt kvalitetsarbete bedömer tillsynsenheten att 

förskolans dokumenterade systematiska kvalitetsarbete uppfyller skollagens krav, men 

att huvudmannen inte bedriver ett tillräckligt dokumenterat systematiskt kvalitetsarbete 

på huvudmannanivå.  

 

Utredningen visar visserligen att huvudmannen bedriver ett dokumenterat systematiskt 

kvalitetsarbete genom att samla in information om förskolan via vårdnadshavarenkäter, 
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trygghetsmätningar, självskattning genom BRUK-mätningar, enheternas kvalitets-

rapporter, uppföljning av arbetet med läroplansmålen och barnens progression som alla 

uppges ligga till grund för huvudmannens dokumenterade kvalitetsrapport. Tillsyns-

enheten har däremot inte mottagit en dokumenterad sammanställning eller kvalitets-

rapport på huvudmannanivå där huvudmannen summerarar resultatet och sedan 

analyserar varför resultatet ser ut som det gör för att i nästa steg fatta beslut om 

utvecklingsåtgärder som grundar sig på en analys av helheten och förskolans arbete med 

läroplanens mål och måluppfyllelse av det insamlade materialet från förskolan.  

 

Vidare framgår det av utredningen att huvudmannen inte har fattat beslut om, planerat 

för och genomfört huvudmannamål som grundar sig på en uppföljning och analys av 

förskolans resultat ifrån arbetet med läroplansmålen och måluppfyllelsen. Det framgår 

istället att huvudmannens framtagna mål för verksamhetsåret 2019–2020 utgår helt ifrån 

utfallet av den enkätundersökning som vårdnadshavare fyllt i om sina upplevelser över 

barnets situation i förskolan. Vidare framgår det inte i huvudmannens uppsatta mål vad 

respektive mål innehåller, en motivering till varför att målen har prioriterats med 

hänvisning till huvudmannens uppföljning av förskolans resultat och analys av arbetet 

med läroplanens mål. Det framgår inte heller hur arbetet ska gå till, vad som ska följas 

upp eftersom huvudmannen inte tagit ansvar för att skapa förutsättningar och planera för 

genomförandet av huvudmannens mål på det sätt som skollagen kräver. Rektor står som 

helhetsansvarig för majoriteten av huvudmannens uppsatta mål och förväntas planera, 

genomföra, följa upp och analysera även huvudmannens uppsatta mål på samma sätt 

som rektorn arbetar på enhetsnivå. Rektor förväntas även ta fram en egen arbetsplan för 

arbetet med huvudmannens mål som sedan ska redovisas till huvudmannen.    

 

Avsaknaden av ett fungerande systematiskt kvalitetsarbete på huvudmannanivå där 

huvudmannen gör en egen uppföljning och analys som dokumenteras försvårar 

huvudmannens möjligheter att fatta rätt beslut för att utveckla förskolans verksamhet 

och fördela huvudmannens resurser efter de faktiska behov som finns i förskolan, vilket 

strider mot skollagens krav.  

 

Slutligen visar utredningen inom bedömningsområdet Rutiner för klagomål att det finns 

rutiner för klagomål mot utbildningen, men tillsynsenheten bedömer att det finns brister 

i hanteringen av inkomna klagomål. Utredningen visar att rektorn inte alltid skickar 

vidare inkomna klagomål till huvudmannen utan löser dem på egen hand. Vidare visar 

utredningen att huvudmannens representanter inte kände till att inte alla klagomål som 

inkommer skickas vidare till huvudmannen av rektorn. Det framgår också av 

utredningen att vårdnadshavare inte känner till att de kan vända sig till Uddevalla 

kommun om de är missnöjda med huvudmannens vidtagna åtgärder vid klagomål. 

Sammantaget uppfyller huvudmannens arbete kring klagomål inte skollagens krav.  

Tillsynsenheten redovisar även bedömningsområdet Diskriminering och kränkande 

behandling trots att detta inte innefattas i kommunens tillsynsansvar och inte heller 
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kommer följas upp. Tillsynsenheten ger huvudmannen förslag på tänkbara lösningar 

inom ramen för råd och vägledning inom detta bedömningsområde.  

 

Beslut 

Tillsynsenheten förelägger med stöd av 26 kap. 10 § skollagen (2010:800) 

huvudmannen att senast 2020-08-21 vidta åtgärder för att avhjälpa påtalade brister och 

senast samma dag inkomma med skriftlig redovisning av åtgärder. 

 

Beslut efter regelbunden tillsyn av Stiftelsen Uddevalla Kristna Skola och 

Stenbackeskolans Förskola 

Bakgrund  
Stenbackeskolans Förskola är en enskild förskola som är belägen i östra delen i 

Uddevalla kommun. Ansvarig huvudman för verksamheten är Stiftelsen Uddevalla 

Kristna Skola. Stenbackeskolans Förskola har totalt 40 inskrivna barn fördelat på tre 

avdelningar, Sparvarna (12 barn), Ugglorna (13 barn) och Flyttfåglarna (15 barn). Det 

finns 17 barn som har annat modersmål än svenska på förskolan, vid tiden för tillsynen.  

 

Stenbackeskolans Förskola leds av en rektor som vid tiden för tillsynen även är tillför-

ordnad rektor för Stenbackeskolan. I normala fall arbetar rektorn ca 40 procent av sin 

tid som förskollärare i barngrupp. Personalen på förskolan består av en legitimerad 

förskollärare, två barnskötare, en sjuksköterska, två socialpedagoger, en behandlings-

assistent och en personal som ansvarar för kök och städ.      

 

Stiftelsen Uddevalla Kristna Skola har bedrivit verksamhet sedan 2013 då Uddevalla 

kommun fattade beslut om verksamhetens rätt till bidrag för att bedriva enskild 

förskola.      

 

Den regelbundna tillsynen avser att kontrollera om verksamheten som huvudmannen 

Stiftelsen Uddevalla Kristna Skola bedriver i Stenbackeskolans Förskola följer de 

riktlinjer som föreskrivs i styrdokumenten för förskolan.  

 

Tillsynen  

Inför den regelbundna tillsynen av Stenbackeskolans Förskola med ansvarig huvudman 

Stiftelsen Uddevalla Kristna Skola har tillsynsenheten tagit del av huvudmannens och 

förskoleenhetens beskrivning av sin verksamhet via inskickade dokument. Den 5 mars 

2020 besökte tillsynsenheten verksamheten och genomförde intervjuer med förskolans 

personal, rektor tillika förskolläraren, Samuel Almestål samt huvudmannens represen-

tant tillika ordförande i Stiftelsen Uddevalla Kristna Skola, Thomas Hagel. Efter 

genomfört besök kommunicerade tillsynsenheten en sammanfattning av intervjuerna i 

ett protokoll som huvudmannen sedan har haft möjlighet att bemöta med eventuella 

synpunkter inför upprättandet av detta beslut.  
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Bedömning  

Tillsynsenhetens regelbundna tillsyn av huvudmannen Stiftelsen Uddevalla Kristna 

Skola och Stenbackeskolans Förskola redovisas nedan.  

 

Inom bedömningsområdena Utvecklingssamtal, Systematiskt kvalitetsarbete och Rutiner 

för klagomål bedömer tillsynsenheten att det finns brister som huvudmannen behöver 

vidta åtgärder för. 

 

Inom bedömningsområdet ”Utvecklingssamtal” bedömer tillsynsenheten att det finns 

brister i förskolans arbete och rutiner med att informera vårdnadshavare om barnets 

utveckling och lärande. Det framgår av utredningen att förskolan visserligen genomför 

såväl föräldrasamtal samt har dialoger om förskolans verksamhet tillsammans med 

vårdnadshavare. Däremot är fokus vid dessa föräldrasamtal inte på barnets utveckling 

och lärande utan istället ligger fokus på förskolans verksamhet. Vidare framgår det att 

vårdnadshavare inte får del eller får liten del av den dokumentation som finns om 

barnets utveckling och lärande på förskolan. 

 

Inom bedömningsområdet Systematiskt kvalitetsarbete bedömer tillsynsenheten att för-

skolans dokumenterade systematiska kvalitetsarbete uppfyller skollagens krav, men att 

huvudmannen inte bedriver ett tillräckligt dokumenterat systematiskt kvalitetsarbete på 

huvudmannanivå.  

 

Utredningen visar visserligen att huvudmannen, genom skolchefen, följer upp för-

skolans resultat i förhållande till kraven i skollagen och förskolans läroplan. Det fram-

går däremot att huvudmannen inte genomför någon övergripande analys av resultaten i 

förskolan. Vidare saknas prioriterade utvecklingsområden/mål som huvudmannen fattat 

beslut och planerat för utifrån vad som framkommit i uppföljningen och analysen av 

förskolans resultat. 

 

Slutligen visar utredningen inom bedömningsområdet Rutiner för klagomål att det finns 

rutiner för klagomål mot utbildningen, men tillsynsenheten bedömer att huvudmannen 

behöver tydliggöra rutinerna för anmälan och utredning av inkomna klagomål. Tillsyns-

enhetens utredning visar att det är oklart hur huvudmannen tar emot, utreder och fattar 

beslut om inkomna klagomål. Enligt huvudmannens inskickade komplettering får huvud-

mannen via rektorn information via mail eller telefon om inkomna klagomål, men det 

framgår inte i den framtagna klagomålsrutinen eller anmälningsblanketten för klagomål. 

Förskolans personal är inte medvetna om att det finns en skriftlig blankett eller att in-

komna klagomål ska rapporteras vidare till huvudmannen. Vidare framgår det inte i den 

framtagna rutinen för anmälan om klagomål att vårdnadshavare kan vända sig till Udde-

valla kommun om de är missnöjda med huvudmannens vidtagna åtgärder vid klagomål i 

förskolan. Huvudmannens rutiner för klagomål uppfyller inte skollagens krav.  

 

Tillsynsenheten redovisar även bedömningsområdet diskriminering och kränkande 

behandling trots att detta inte innefattas i kommunens tillsynsansvar och inte heller 
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kommer att följas upp. Tillsynsenheten ger huvudmannen förslag på tänkbara lösningar 

inom ramen för råd och vägledning inom detta bedömningsområde.  

 

Beslut 

Tillsynsenheten förelägger med stöd av 26 kap. 10 § skollagen (2010:800) huvud-

mannen att senast 2020-09-18 vidta åtgärder för att avhjälpa påtalade brister och senast 

samma dag inkomma med skriftlig redovisning av åtgärder. 

 

Beslut efter regelbunden tillsyn av Förskolan Diamanten och huvudmannens 

Svenska kyrkan, Uddevalla Pastorat 

Bakgrund  

Förskolan Diamanten är en enskild förskola som är belägen området Dalaberg i 

Uddevalla kommun. Ansvarig huvudman för verksamheten är Svenska kyrkan, 

Uddevalla Pastorat. Förskolan Diamanten har totalt 17 inskrivna barn på en avdelning. 

Det finns 11 barn som har annat modersmål än svenska på förskolan, vid tiden för 

tillsynen. Förskolan Diamanten leds av en rektor som vid tiden för tillsynen arbetar ca 

50 procent som rektor på förskolan. Personalen på förskolan består av två legitimerade 

förskollärare och en utbildad barnskötare.  

Svenska kyrkan, Uddevalla Pastorat har bedrivit verksamhet sedan 2015 då Uddevalla 

kommun fattade beslut om verksamhetens rätt till bidrag för att bedriva enskild 

förskola.      

 

Tillsynen  

Inför den regelbundna tillsynen av Förskolan Diamanten med ansvarig huvudman 

Svenska kyrkan, Uddevalla Pastorat har tillsynsenheten tagit del av huvudmannens och 

förskoleenhetens beskrivning av sin verksamhet via inskickade dokument. Den 12 mars 

2020 besökte tillsynsenheten verksamheten och genomförde intervjuer med förskolans 

personal, rektor, Petra Strand samt huvudmannens representant tillika ordförande i 

kyrkorådet för Uddevalla Pastorat, Christian Persson. Efter genomfört besök 

kommunicerade tillsynsenheten en sammanfattning av intervjuerna i ett protokoll som 

huvudmannen sedan har haft möjlighet att bemöta med eventuella synpunkter och 

kompletterande dokument inför upprättandet av detta beslut.  

 

Bedömning  
Tillsynsenhetens regelbundna tillsyn av huvudmannen Svenska kyrkan, Uddevalla 

Pastorat och Förskolan Diamanten redovisas nedan.  

 

Inom bedömningsområdet Systematiskt kvalitetsarbete bedömer tillsynsenheten att för-

skolans dokumenterade systematiska kvalitetsarbete uppfyller skollagens krav, men att 

det saknas ett dokumenterat systematiskt kvalitetsarbete på huvudmannanivå. 
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Tillsynsenheten redovisar även bedömningsområdet diskriminering och kränkande 

behandling trots att detta inte innefattas i kommunens tillsynsansvar och inte heller 

kommer att följas upp. Tillsynsenheten ger huvudmannen förslag på tänkbara lösningar 

inom ramen för råd och vägledning inom detta bedömningsområde.  

 

Beslut 

Tillsynsenheten förelägger med stöd av 26 kap. 10 § skollagen (2010:800) huvud-

mannen att senast 2020-09-18 vidta åtgärder för att avhjälpa påtalade brister och senast 

samma dag inkomma med skriftlig redovisning av åtgärder. 

 

Resultat efter uppföljning regelbunden tillsyn enskilda förskolor 

och enskilda fritidshem våren 2020 

Uppföljningsbeslut efter regelbunden tillsyn av fritidshemmet Mareld med huvudman 

Ulna AB  

Tillsynsenheten genomförde en regelbunden tillsyn av huvudmannen Matildaskolan AB 

och fritidshemmet Mareld under våren 2019. Tillsynsenheten fattade den 11 juni 2019 

beslut efter den regelbundna tillsynen av huvudmannens verksamhet. I beslutet 

konstaterades att fritidshemmet inte arbetade efter Läroplan för grundskola samt för 

förskoleklassen och fritidshemmet (Lgr 11), reviderad 2016, del 1, 2 och 4 och att det 

fanns brister inom bedömningsområdena;  

 

1. Värdegrund och uppdrag 

2. Övergripande mål och riktlinjer 

3. Fritidshemmets centrala innehåll 

4. Fritidshemmets komplement till utbildningen i förskoleklassen och grundskolan 

5. Elevernas utveckling och lärande. 

6. Meningsfull fritid och rekreation  

7. Helhetssyn på eleven och elevens behov 

8. Allsidiga kontakter och social gemenskap  

9. Systematiskt kvalitetsarbete  

10. Plan mot diskriminering och kränkande behandling 

 

Under hösten 2019 tog Ulna AB över som ansvarig huvudman för Matildaskolans 

verksamheter där fritidshemmet Mareld ingår. Tillsynsenheten har nu genomfört en 

uppföljning av de brister som framkom i beslutet den 11 juni 2019. Uppföljningen 

bygger på en redovisning av vidtagna åtgärder som huvudmannen Ulna AB inkom med 

den 19 november 2019, tillsynsenhetens uppföljningsbesök den 11 februari 2020 samt 

inskickade kompletteringar.   
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Uppföljningsbesök i fritidshemmet Mareld 

Inför uppföljningsbesöket i fritidshemmet Mareld med ansvarig huvudman Ulna AB har 

tillsynsenheten tagit del av huvudmannens inskickade redovisning av vidtagna åtgärder, 

daterat 2019-11-19. Tisdagen den 11 februari 2020 genomförde tillsynsenheten ett upp-

följningsbesök i fritidshemmet Mareld och i samband med det intervjuades elev-

representanter, personal i fritidshemmet, rektor för fritidshemmet Anna Trossö samt 

huvudmannens representant Hanna Olofsson, verksamhetschef Ulna AB. Efter upp-

följningsbesöket kommunicerade tillsynsenheten en sammanfattning av intervjuerna i 

ett protokoll som huvudmannen sedan har haft möjlighet att bemöta med eventuella 

synpunkter inför upprättandet av detta beslut.  

 

Bedömning  

Tillsynsenhetens uppföljning av regelbunden tillsyn av huvudmannen och fritids-

hemmet Mareld redovisas nedan.  

 

Inom bedömningsområdena; Värdegrund och uppdrag, Övergripande mål och 

riktlinjer, Fritidshemmets centrala innehåll, Fritidshemmets komplement till 

utbildningen i förskoleklassen och grundskolan, Elevernas utveckling och lärande, 

Meningsfull fritid och rekreation, Helhetssyn på eleven och elevens behov och 

Systematiskt kvalitetsarbete bedömer tillsynsenheten att det finns kvarstående brister 

som huvudmannen behöver vidta åtgärder för.   

 

Tillsynsenhetens bedömning är att huvudmannen för fritidshemmet Mareld fortfarande 

inte visat att verksamheten uppfyller de krav som skollagen kräver för fritidshemmet. 

Ulna AB har visserligen påbörjat ett arbete med att åtgärda de beskrivna bristerna, men 

har fortfarande inte vidtagit tillräckliga åtgärder för att bristerna kan bedömas som 

avhjälpta.   

 

Beslut 

Tillsynsenheten förelägger med stöd av 26 kap.10 § skollagen (2010:800) huvudmannen 

att senast 2020-10-01 vidta åtgärder för att avhjälpa påtalade brister och senast samma 

dag inkomma med skriftlig redovisning av åtgärder 

 

Uppföljningsbeslut efter regelbunden tillsyn av Klostergårdens förskola och 

huvudmannen Föräldrakooperativet Klostergårdens förskola Ekonomiska förening 

Tillsynsenheten genomförde en riktad tillsyn av huvudmannen Föräldrakooperativet 

Klostergårdens förskola Ekonomiska förening och Klostergårdens förskola under hösten 

2019. Tillsynsenheten fattade den 20 november 2019 beslut efter den regelbundna till-

synen av huvudmannens verksamhet. I beslutet konstaterades brister inom bedömnings-

områdena; personalens kompetensutveckling, barnkonsekvensanalys, systematiskt 

kvalitetsarbete, särskilt stöd och rutiner för klagomål. Tillsynsenheten har nu gjort en 

uppföljning av de brister som framkom i beslutet den 20 november 2019. Uppföljningen 

bygger på en redovisning av vidtagna åtgärder som Föräldrakooperativet Klostergårdens 



 
 

Bilaga tillsynsrapport våren 2020 

 
16(39) 

2020-06-15 Dnr BUN 2020/00812 

 

 

förskola Ekonomiska förening inkom med den 16 mars 2020 och komplettering som 

inkom den 26 mars 2020. 

 

Bedömning 

Tillsynsenhetens uppföljning av den regelbundna tillsynen av huvudmannen Föräldra-

kooperativet Klostergårdens förskola Ekonomiska förening och Klostergårdens förskola 

redovisas nedan.  

 

Inom bedömningsområdet; Systematiskt kvalitetsarbete bedömer tillsynsenheten att det 

finns fortsatta brister på huvudmannanivå som huvudmannen behöver vidta åtgärder för. 

På huvudmannanivå saknas fortfarande huvudmannens uppföljning och analys av 

förskolans resultat och måluppfyllelse. Huvudmannens prioriterade mål för 2020 utgår 

därför inte ifrån en uppföljning och analys av förskolans resultat och måluppfyllelse av 

huvudmannen. Huvudmannen behöver även utveckla och dokumentera planeringen för 

prioriterade mål i detalj, hur målen ska genomföras, följas upp och analyseras för att 

sedan kunna bedöma om avsedd effekt uppnåtts.  

 

Beslut 

Tillsynsenheten förelägger med stöd av 26 kap. 10 § skollagen (2010:800) 

huvudmannen att senast 2020-09-10 vidta åtgärder för att avhjälpa påtalade brister och 

senast samma dag inkomma med skriftlig redovisning av åtgärder. 

 

Uppföljningsbeslut efter regelbunden tillsyn av huvudmannen Förskolan 

Lustträdgården på Åh Ekonomisk förening och Förskolan Lustträdgården 

Tillsynsenheten genomförde en riktad tillsyn av huvudmannen Förskolan Lustträd-

gården på Åh Ekonomisk förening och Förskolan Lustträdgården under hösten 2019. 

Tillsynsenheten fattade den 3 december 2019 beslut efter den regelbundna tillsynen av 

huvudmannens verksamhet. I beslutet konstaterades brister inom bedömningsområdena; 

Barnkonsekvensanalys, Systematiskt kvalitetsarbete och Rutiner för klagomål.  

 

Tillsynsenheten har nu gjort en uppföljning av de brister som framkom i beslutet den 3 

december 2019. Uppföljningen bygger på en redovisning av vidtagna åtgärder För-

skolan Lustträdgården på Åh Ekonomisk förening inkom med den 30 mars 2020. 

 

Beslut  

Vid uppföljning av tidigare beslut konstaterar tillsynsenheten att huvudmannen avhjälpt 

påtalade brister.  

 

Tillsynsenheten avslutar den regelbundna tillsynen avseende huvudmannen Förskolan 

Lustträdgården på Åh Ekonomisk förening och Förskolan Lustträdgården. 
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Bedömning av avhjälpta brister i verksamheten 

Tillsynsenheten bedömer att det vid uppföljningen av den regelbundna tillsynen inte har 

framkommit annat än att Förskolan Lustträdgården på Åh Ekonomisk förening avhjälpt 

dessa brister. Tillsynsenhetens bedömning görs utifrån huvudmannens skriftliga redo-

visning som inkom till tillsynsenheten den 30 mars 2020. 

 

Uppföljningsbeslut efter regelbunden tillsyn av Förskolan Fisken och huvudmannen 

Förskolan Fisken Ekonomisk förening 

Tillsynsenheten genomförde en riktad tillsyn av huvudmannen Förskolan Fisken 

Ekonomisk förening och Förskolan Fisken under hösten 2019. Tillsynsenheten fattade 

den 5 december 2019 beslut efter den regelbundna tillsynen av huvudmannens verksam-

het. I beslutet konstaterades brister inom bedömningsområdena; barnkonsekvensanalys, 

systematiskt kvalitetsarbete och konfessionell inriktning.  

 

Tillsynsenheten har nu gjort en uppföljning av de brister som framkom i beslutet den 5 

december 2019. Uppföljningen bygger på en redovisning av vidtagna åtgärder som För-

skolan Fisken Ekonomisk förening inkom med den 31 mars 2020. 

 

Beslut  

Vid uppföljning av tidigare beslut konstaterar tillsynsenheten att huvudmannen avhjälpt 

påtalade brister. Tillsynsenheten avslutar den regelbundna tillsynen avseende 

huvudmannen Förskolan Fisken Ekonomisk förening och Förskolan Fisken. 

 

Bedömning av avhjälpta brister i verksamheten 

Tillsynsenheten bedömer att det vid uppföljningen av den regelbundna tillsynen inte har 

framkommit annat än att Förskolan Fisken Ekonomisk förening avhjälpt dessa brister. 

Tillsynsenhetens bedömning görs utifrån huvudmannens skriftliga redovisning som 

inkom till tillsynsenheten den 31 mars 2020. 

 

Uppföljningsbeslut efter regelbunden tillsyn av Smultronplantans Förskola och 

huvudmannen Smultronplantans Ekonomiska förening 

Tillsynsenheten genomförde en riktad tillsyn av huvudmannen Smultronplantans 

Ekonomiska förening och Smultronplantans Förskola under hösten 2019.  

 

Tillsynsenheten fattade den 10 december 2019 beslut efter den regelbundna tillsynen av 

huvudmannens verksamhet. I beslutet konstaterades brister inom bedömningsområdena; 

Barnkonsekvensanalys, Systematiskt kvalitetsarbete och Rutiner för klagomål. Tillsyn-

senheten har nu gjort en uppföljning av de brister som framkom i beslutet den 10 

december 2019. Uppföljningen bygger på en redovisning av vidtagna åtgärder 

Smultronplantans Ekonomiska förening inkom med den 9 april 2020. 
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Bedömning 

Tillsynsenhetens uppföljning av den regelbundna tillsynen av huvudmannen Smultron-

plantans Ekonomiska förening och Smultronplantans Förskola redovisas nedan.  

 

Inom bedömningsområdet; Systematiskt kvalitetsarbete bedömer tillsynsenheten att det 

finns fortsatta brister på både enhetsnivå och på huvudmannanivå som huvudmannen 

behöver vidta åtgärder för. Huvudmannen har tagit fram flera dokument som kommer 

att användas i den kommande uppföljningen av förskolan på såväl enhetsnivå som på 

huvudmannanivå. Trots det saknas fortfarande huvudmannens och förskolans 

dokumenterade uppföljningar av förskolans resultat, analys, beslut om utvecklings-

åtgärder och planering för dessa i förhållande till de nationella målen.  

 

Beslut  

Tillsynsenheten förelägger med stöd av 26 kap. 10 § skollagen (2010:800) huvud-

mannen att senast 2020-09-10 vidta åtgärder för att avhjälpa påtalade brister och senast 

samma dag inkomma med skriftlig redovisning av åtgärder. 

 

Uppföljningsbeslut efter regelbunden tillsyn av huvudmannen Montessoriförskolan 

Kaprifolen Ekonomisk förening och Montessoriförskolan Kaprifolen 

Tillsynsenheten genomförde en riktad tillsyn av huvudmannen Montessoriförskolan 

Kaprifolen Ekonomisk förening och Montessoriförskolan Kaprifolen under hösten 

2019. Tillsynsenheten fattade den 19 december 2019 beslut efter den regelbundna 

tillsynen av huvudmannens verksamhet. I beslutet konstaterades brister inom 

bedömningsområdet rutiner för klagomål. Tillsynsenheten har nu gjort en uppföljning 

av de brister som framkom i beslutet den 19 december 2019. Uppföljningen bygger på 

en redovisning av vidtagna åtgärder som Montessoriförskolan Ekonomisk förening 

inkom med den 3 mars 2020. 

Beslut  

Vid uppföljning av tidigare beslut konstaterar tillsynsenheten att huvudmannen avhjälpt 

påtalade brister.  

 

Tillsynsenheten avslutar den regelbundna tillsynen avseende huvudmannen 

Montessoriförskolan Kaprifolen Ekonomisk förening och Montessoriförskolan 

Kaprifolen. 

 

Bedömning av avhjälpta brister i verksamheten 

Tillsynsenheten bedömer att det vid uppföljningen av den regelbundna tillsynen inte har 

framkommit annat än att Montessoriförskolan Kaprifolen Ekonomisk förening avhjälpt 

dessa brister. Tillsynsenhetens bedömning görs utifrån huvudmannens skriftliga 

redovisning som inkom till tillsynsenheten den 3 mars 2020. 
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Resultat efter uppföljning regelbunden och riktad tillsyn av 

enskild pedagogisk omsorg våren 2020 

Tillsynsärende Dnr BUN 2020/00253 

Sammanfattning 

Christella barnomsorg, 969690-9788, driver pedagogisk omsorg i Uddevalla kommun. 

Bolaget (huvudmannen) har för närvarande två dagbarnvårdare anställda med samman-

lagt 12 inskrivna barn, folkbokförda i Uddevalla kommun. Vid den tillsyn som för-

valtningen genomfört har brister konstaterats. Huvudmannen har förelagts vid vite och 

att det ska vidtas åtgärder för att komma till rätta med bristerna. Åtgärder har redovisats, 

men förvaltningen bedömer att bristerna kvarstår.   

Beslutsunderlag 

Barn och utbildnings tjänsteskrivelse 2020-02-20 

Tillsynsenhetens föreläggande vid vite 2019-09-23 

Huvudmannens inskickade redovisning av vidtagna åtgärder 2019-12-18 

Tillsynsenhetens protokoll efter uppföljningsintervjuer 2020-02-06 

Synpunkter på protokoll efter tillsynsmöte 2020-02-15  

Beslut 

Barn och utbildningsnämnden beslutar 

  
att återkalla beslut om rätt till bidrag för Christella barnomsorg, 969690-9788, samt 

  

att beslutet gäller från och med 2020-05-01  

 

BUN:s beslut om återkallande av tillstånd att bedriva pedagogisk omsorg är överklagat 

till Förvaltningsrätten av huvudmannen. Förvaltningsrätten har inte gjort någon 

bedömning av ärendet ännu. 

Uppföljningsbeslut efter riktad tillsyn av avdelning IH hos Ekolek barnomsorg AB 

Tillsynsenheten genomförde en riktad tillsyn av huvudmannen Ekolek barnomsorg AB 

under hösten 2019. Tillsynsenheten fattade den 16 oktober 2019 beslut efter riktad 

tillsyn av avdelningen IH. I beslutet konstaterades brister inom bedömningsområdena 

övergripande krav på verksamheten, utveckling och lärande, särskilt stöd, lokaler, 

personal samt uppföljning och utvärdering. Huvudmannen förelades att senast den 31 

januari 2020 vidta åtgärder för att avhjälpa påtalade brister och senast samma dag 

inkomma med skriftlig redovisning av åtgärder.  

 

Huvudmannen meddelade tillsynsenheten den 7 januari 2020 att dagbarnvårdaren och 

avdelningen IH upphör med sin verksamhet hos huvudmannen den 31 januari 2020.  
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Beslut  

Med hänvisning till huvudmannens inskickade uppgifter gällande förändringar av 

verksamheten som inkom till tillsynsenheten den 7 januari 2020 där det framgår att 

dagbarnvårdaren och avdelning IH upphör med sin verksamhet hos huvudmannen den 

31 januari 2020 avstår tillsynsenheten från ingripande.  

 

Tillsynsenheten förutsätter att huvudmannen fortsättningsvis ger tillräckligt med stöd 

till anställda dagbarnvårdare i form av kompetensutveckling samt säkerställer att 

anställda dagbarnvårdare har kunskap om övergripande krav, barns utveckling och 

lärande, särskilt stöd. Vidare att huvudmannen följer upp och utvärderar det faktiska 

arbetet hos varje anställd dagbarnvårdare i det systematiska kvalitetsarbetet.     

 

Tillsynsenheten avslutar därmed den riktade tillsynen avseende Ekolek Barnomsorg AB 

och avdelningen IH. 

 

Uppföljningsbeslut efter riktad tillsyn av avdelningen S.A hos huvudmannen Ströms 

Slott AB 

Tillsynsenheten genomförde en riktad tillsyn av huvudmannen Ströms Slott AB under 

hösten 2019. Tillsynsenheten fattade den 4 november 2019 beslut efter riktad tillsyn av 

avdelningen S.A. I beslutet konstaterades brister inom bedömningsområdena 

övergripande krav på verksamheten, utveckling och lärande, särskilt stöd, personal samt 

uppföljning och utvärdering. Tillsynsenheten har nu gjort en uppföljning av de brister 

som framkom i beslutet den 4 november 2019. Uppföljningen bygger på en redovisning 

av vidtagna åtgärder som Ströms Slott AB inkom med den 3 februari 2020. 

 

Beslut  

Vid uppföljning av tidigare beslut konstaterar tillsynsenheten att huvudmannen avhjälpt 

påtalade brister.  

 

Tillsynsenheten avslutar den riktade tillsynen avseende Ströms Slott AB och 

avdelningen S.A. 

 

Bedömning av avhjälpta brister i verksamheten 

Tillsynsenheten bedömer att det vid uppföljningen av den riktade tillsynen inte har 

framkommit annat än att Ströms Slott AB avhjälpt dessa brister. Tillsynsenhetens 

bedömning görs utifrån huvudmannens skriftliga redovisning som inkom till 

tillsynsenheten den 3 februari 2020. 
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Resultat efter ägar- och ledningsprövning  

Beslut om ägar- och ledningskretsen för huvudmannen Svenska kyrkan Ljungskile 

församling, Prästgårdens förskola och Hemgårdens fritidshem 

Beskrivning av ägar- och ledningskretsen  

Trossamfundet Svenska kyrkan Ljungskile församling  

 

Kyrkofullmäktige 

Kyrkofullmäktige är församlingens högsta beslutande organ och beslutar i ärenden av 

principiell och övergripande natur. Fullmäktige fastställer mål och riktlinjer för 

församlingens verksamheter. Kyrkofullmäktige beslutar även om ansvarsfrihet för 

kyrkorådets förvaltning. Vidare utser kyrkofullmäktige kyrkoråd, revisorer, valnämnd 

samt förtroendevalda revisorer. Kyrkofullmäktige består av 25 ordinarie ledamöter samt 

ersättare och har två ordinarie sammanträden per år.   

 

Kyrkoråd  

Kyrkorådet har gemensamt med kyrkoherden ansvar för församlingens grundläggande 

uppgifter blir utförda. Kyrkorådet bereder ärenden som handläggs av Kyrkofullmäktige, 

samt ansvarar för verkställande av kyrkofullmäktiges beslut. Kyrkorådet består av 6 

ordinarie ledamöter och 6 ersättare, valda av kyrkofullmäktige samt kyrkoherden som är 

självskriven ledamot. 

 

Revision 

Församlingen har två förtroendevalda revisorer samt ersättare för dessa, samt en 

auktoriserad revisor.     

 

I ägar- och ledningskretsen för huvudmannen Svenska kyrkan Ljungskile församling, 

Prästgårdens förskola och hemgårdens fritidshem ingår följande personer; 

 

Irene Leonardsson, ordförande kyrkoråd. 

Kristin Egestål, Vice ordförande kyrkoråd. 

Karin Coxner, Kyrkoherde. 

Lars Bengtsson, Ledamot kyrkoråd. 

Ulrika Lagerlöf Nilsson, Ledamot kyrkoråd. 

Lars-Magnus Olovson, Ledamot kyrkoråd.  

Jennie Majberger Wiedel, Ledamot kyrkoråd.  

Lars Abrahamsson, Ersättare kyrkoråd.  

Åke Carnerö, Ersättare kyrkoråd. 

Ingemar Falk, Ersättare kyrkoråd. 

Jan Hedberg, Ersättare kyrkoråd. 

Lisa Malmros, Ersättare kyrkoråd. 

Kjell Svenungsson, Ersättare kyrkoråd.    
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Svenska kyrkan, Ljungskile församling har bedrivit verksamhet sedan 2007 då 

Uddevalla kommun fattade beslut om verksamhetens rätt till bidrag för att bedriva 

enskild förskola och enskilt fritidshem.  

 

Tillsynen  

Inför tillsynen av ägar- och ledningskretsen för huvudmannen Svenska kyrkan 

Ljungskile församling, Prästgårdens förskola och Hemgårdens fritidshem har 

tillsynsenheten tagit del av en inskickad redovisning av ägar- och ledningskretsen. I den 

inskickade redovisningen har huvudmannen beskrivit hur ägar- och ledningskretsen ser 

ut, vilka personer som ingår samt vilken kunskap personerna har om skollagstiftning, 

arbetsrättslig och arbetsmiljörättslig kompetens samt ekonomisk kompetens.  

 

Huvudmannen har också fått redovisa om någon/några av personerna som tillhöra ägar- 

och ledningskretsen varit inblandade i tidigare vitesförelägganden och/eller 

återkallanden från Skolinspektionen eller annan inspektionsmyndighet de senaste tre 

åren.  

 

Huvudmannen har bifogat registerutdrag ur belastningsregistret avseende förmögenhets, 

vålds- och sexualbrott för den/de personer som ägar- och ledningskretsen avser.  

 

Tillsynsenheten har även genomfört en kreditupplysning som underlag till bedömningen 

av huvudmannens ägar- och ledningskrets lämplighet att utifrån personliga och 

ekonomiska förhållanden bedriva skolverksamhet.  

 

Bedömning  

Det har vid tillsynen av ägar- och ledningskretsen för huvudmannen Svenska kyrkan 

Ljungskile församling inte framkommit annat än att huvudmannen uppfyller 

författningarnas krav. Tillsynsenhetens bedömning görs utifrån huvudmannens 

skriftliga redovisning som inkom till tillsynsenheten 2020-02-24 och komplettering 

2020-05-07 samt tillsynsenhetens kreditupplysning som genomfördes 2020-06-24. 

 

Beslut  

Vid tillsynen konstaterar tillsynsenheten att ägar- och ledningskretsen för Svenska 

kyrkan Ljungskile församling, Prästgårdens förskola och Hemgårdens fritidshem 

uppfyller skollagens krav. 

 

Tillsynsenheten avslutar därmed tillsynen av ägar- och ledningskretsen för 

huvudmannen Svenska kyrkan Ljungskile församling, Prästgårdens förskola och 

Hemgårdens fritidshem i Uddevalla kommun.   
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Beslut om ägar- och ledningskretsen för huvudmannen Förskolan Lustträdgården på 

Åh Ekonomisk förening och den enskilda Förskolan Lustträdgården i Uddevalla 

kommun 

Beskrivning av ägar- och ledningskretsen  

Ansvarig huvudman Förskolan Lustträdgården på Åh Ekonomisk förening drivs som ett 

personalkooperativ med nio medlemmar som alla är anställda i förskolan. Styrelsen 

består av en ordförande och två ledamöter som är utsedda av personalkooperativets 

medlemmar.  

 

I styrelsen ingår följande personer;  

Anna-Lena Lundström ordförande, 

Ulrika Furufors, styrelseledamot tillika förskollärare,  

Martina Aronsson, styrelseledamot tillika förskollärare  

Maria Arvidsson, adjungerad till styrelse, rektor tillika förskollärare  

 

Följande personer har genom ett direkt ägande i personalkooperativet och har ett 

väsentligt inflytande över verksamheten;  

Karin Lundström, medlem i personalkooperativet tillika ateljerista.   

Lisa Petrén, medlem i personalkooperativet tillika leg. Förskollärare och pedagogista 

Marcus Aronsson, medlem i personalkooperativet tillika ateljerista och teaterpedagog 

Carina Nordqvist, medlem i personalkooperativet tillika leg. Förskollärare 

Margareta Esposito Danielsson, medlem i personalkooperativet tillika leg. 

Förskollärare 

Jenny Olausson, medlem i personalkooperativet tillika barnskötare. 

 

Förskolan Lustträdgården på Åh Ekonomisk förening har bedrivit verksamhet sedan 

2003 då Uddevalla kommun fattade beslut om verksamhetens rätt till bidrag för att 

bedriva enskild förskola.    

 

Tillsynen  

Inför tillsynen av ägar- och ledningskretsen för huvudmannen Förskolan Lustträdgården 

på Åh Ekonomisk förening och Förskolan Lustträdgården har tillsynsenheten tagit del 

av en inskickad redovisning av ägar- och ledningskretsen. I den inskickade 

redovisningen har huvudmannen beskrivit hur ägar- och ledningskretsen ser ut, vilka 

personer som ingår samt vilken kunskap personerna har om skollagstiftning, 

arbetsrättslig och arbetsmiljörättslig kompetens samt ekonomisk kompetens.  

 

Huvudmannen har också fått redovisa om någon/några av personerna som tillhöra ägar- 

och ledningskretsen varit inblandade i tidigare vitesförelägganden och/eller 

återkallanden från Skolinspektionen eller annan inspektionsmyndighet de senaste tre 

åren.  

 

Huvudmannen har bifogat registerutdrag ur belastningsregistret avseende förmögenhets, 

vålds- och sexualbrott för den/de personer som ägar- och ledningskretsen avser.  
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Tillsynsenheten har även genomfört en kreditupplysning som underlag till bedömningen 

av huvudmannens ägar- och ledningskrets lämplighet att utifrån personliga och 

ekonomiska förhållanden bedriva skolverksamhet.  

 

Bedömning  

Det har vid tillsynen av ägar- och ledningskretsen för huvudmannen Förskolan 

Lustträdgården på Åh Ekonomisk förening inte framkommit annat än att huvudmannen 

uppfyller författningarnas krav. Tillsynsenhetens bedömning görs utifrån 

huvudmannens skriftliga redovisning som inkom till tillsynsenheten 2020-02-11 och 

komplettering 2020-05-14 samt tillsynsenhetens kreditupplysning som genomfördes 

2020-06-23. 

 

Beslut  

Vid tillsynen konstaterar tillsynsenheten att ägar- och ledningskretsen för huvudmannen 

Förskolan Lustträdgården på Åh Ekonomisk förening och Förskolan Lustträdgården 

uppfyller skollagens krav. 

 

Tillsynsenheten avslutar därmed tillsynen av ägar- och ledningskretsen för 

huvudmannen Förskolan Lustträdgården på Åh Ekonomisk förening och Förskolan 

Lustträdgården i Uddevalla kommun.   

 

 

Beslut om ägar- och ledningskretsen för huvudmannen Förskolan Fisken Ekonomisk 

förening och Förskolan Fisken i Uddevalla kommun 

Beskrivning av ägar- och ledningskretsen  

Elisabet Sääf, ordförande tillika rektor, Carinas Rojas, kassör och Emelie Åberg, 

sekreterare ingår i ägar- och ledningskretsen för huvudmannen Förskolan Fisken 

Ekonomisk förening och Förskolan Fisken i Uddevalla kommun. 

 

Förskolan Fisken Ekonomisk förening har bedrivit verksamhet sedan 2007 då 

Uddevalla kommun fattade beslut om verksamhetens rätt till bidrag för att bedriva 

fristående förskola. 

 

Tillsynen  

Inför tillsynen av ägar- och ledningskretsen för huvudmannen Förskolan Fisken 

Ekonomisk förening och Förskolan Fisken har tillsynsenheten tagit del av en inskickad 

redovisning av ägar- och ledningskretsen. I den inskickade redovisningen har 

huvudmannen beskrivit hur ägar- och ledningskretsen ser ut, vilka personer som ingår 

samt vilken kunskap personerna har om skollagstiftning, arbetsrättslig och 

arbetsmiljörättslig kompetens samt ekonomisk kompetens.  

 

Huvudmannen har också fått redovisa om någon/några av personerna som tillhöra ägar- 

och ledningskretsen varit inblandade i tidigare vitesförelägganden och/eller 
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återkallanden från Skolinspektionen eller annan inspektionsmyndighet de senaste tre 

åren.  

 

Huvudmannen har bifogat registerutdrag ur belastningsregistret avseende förmögenhets, 

vålds- och sexualbrott för den/de personer som ägar- och ledningskretsen avser.  

 

Tillsynsenheten har även genomfört en kreditupplysning som underlag till bedömningen 

av huvudmannens ägar- och ledningskrets lämplighet att utifrån personliga och 

ekonomiska förhållanden bedriva skolverksamhet. 

 

Bedömning  

Det har vid tillsynen av ägar- och ledningskretsen för huvudmannen Förskolan Fisken 

Ekonomisk förening inte framkommit annat än att huvudmannen uppfyller 

författningarnas krav. Tillsynsenhetens bedömning görs utifrån huvudmannens 

skriftliga redovisning som inkom till tillsynsenheten 2020-02-17 samt tillsynsenhetens 

kreditupplysning som genomfördes 2020-06-23. 

 

Beslut  

Vid tillsynen konstaterar tillsynsenheten att ägar- och ledningskretsen för huvudmannen 

Förskolan Fisken Ekonomisk förening och Förskolan Fisken uppfyller skollagens krav. 

 

Tillsynsenheten avslutar därmed tillsynen av ägar- och ledningskretsen för 

huvudmannen Förskolan Fisken Ekonomisk förening och Förskolan Fisken i Uddevalla 

kommun.   

 

 

Beslut om ägar- och ledningskretsen för huvudmannen Smultronplantans 

Ekonomiska förening och Smultronplantans förskola i Uddevalla kommun 

Beskrivning av ägar- och ledningskretsen  

Maja Wessman, ordförande tillika rektor och förskollärare, Lena Hjortskog, sekreterare 

tillika barnskötare och Anette Hjelm kassör tillika barnskötare ingår i ägar- och 

ledningskretsen för huvudmannen Smultronplantans Ekonomiska förening och 

Smultronplantans förskola i Uddevalla kommun. 

 

Smultronplantans Ekonomiska förening har bedrivit verksamhet sedan 2001 då 

Uddevalla kommun fattade beslut om verksamhetens rätt till bidrag för att bedriva 

enskild förskola. 

 

Tillsynen  

Inför tillsynen av ägar- och ledningskretsen för huvudmannen Smultronplantans 

Ekonomiska förening och Smultronplantans förskola har tillsynsenheten tagit del av en 

inskickad redovisning av ägar- och ledningskretsen. I den inskickade redovisningen har 

huvudmannen beskrivit hur ägar- och ledningskretsen ser ut, vilka personer som ingår 
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samt vilken kunskap personerna har om skollagstiftning, arbetsrättslig och 

arbetsmiljörättslig kompetens samt ekonomisk kompetens.  

 

Huvudmannen har också fått redovisa om någon/några av personerna som tillhöra ägar- 

och ledningskretsen varit inblandade i tidigare vitesförelägganden och/eller 

återkallanden från Skolinspektionen eller annan inspektionsmyndighet de senaste tre 

åren.  

 

Huvudmannen har bifogat registerutdrag ur belastningsregistret avseende förmögenhets, 

vålds- och sexualbrott för den/de personer som ägar- och ledningskretsen avser.  

 

Tillsynsenheten har även genomfört en kreditupplysning som underlag till bedömningen 

av huvudmannens ägar- och ledningskrets lämplighet att utifrån personliga och 

ekonomiska förhållanden bedriva skolverksamhet. 

 

Bedömning  

Det har vid tillsynen av ägar- och ledningskretsen för huvudmannen Smultronplantans 

Ekonomiska förening inte framkommit annat än att huvudmannen uppfyller 

författningarnas krav. Tillsynsenhetens bedömning görs utifrån huvudmannens 

skriftliga redovisning som inkom till tillsynsenheten 2020-02-17 och komplettering 

2020-05-14 samt tillsynsenhetens kreditupplysning som genomfördes 2020-06-23. 

 

Beslut  

Vid tillsynen konstaterar tillsynsenheten att ägar- och ledningskretsen för huvudmannen 

Smultronplantans Ekonomiska förening och Smultronplantans förskola uppfyller 

skollagens krav. 

 

Tillsynsenheten avslutar därmed tillsynen av ägar- och ledningskretsen för 

huvudmannen Smultronplantans Ekonomiska förening och Smultronplantans förskola i 

Uddevalla kommun.  

 

 

Beslut om ägar- och ledningskretsen för huvudmannen Montessoriförskolan 

Kaprifolen Ekonomisk förening och Montessoriförskolan Kaprifolen i Uddevalla 

kommun 

Beskrivning av ägar- och ledningskretsen  

Carina Hammar, ordförande tillika rektor och förskollärare, Emelie Bäckman, 

sekreterare tillika förskollärare och montessoripedagog och Kim Blomqvist Storm, 

kassör tillika förskollärare och montessoripedagog ingår i ägar- och ledningskretsen för 

huvudmannen Montessoriförskolan Kaprifolen Ekonomisk förening och 

Montessoriförskolan Kaprifolen i Uddevalla kommun. 

 

Montessoriförskolan Kaprifolen Ekonomisk förening har bedrivit verksamhet sedan 

1992 då Uddevalla kommun fattade beslut om verksamhetens rätt till bidrag för att 
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bedriva fristående förskola. 2016 skedde en förändring på så sätt att verksamheten 

ändrades från ett föräldrakooperativ till ett personalkooperativ.        

 

Tillsynen  

Inför tillsynen av ägar- och ledningskretsen för huvudmannen Montessoriförskolan 

Kaprifolen Ekonomisk förening och Montessoriförskolan Kaprifolen har tillsynsenheten 

tagit del av en inskickad redovisning av ägar- och ledningskretsen. I den inskickade 

redovisningen har huvudmannen beskrivit hur ägar- och ledningskretsen ser ut, vilka 

personer som ingår samt vilken kunskap personerna har om skollagstiftning, 

arbetsrättslig och arbetsmiljörättslig kompetens samt ekonomisk kompetens.  

 

Huvudmannen har också fått redovisa om någon/några av personerna som tillhöra ägar- 

och ledningskretsen varit inblandade i tidigare vitesförelägganden och/eller 

återkallanden från Skolinspektionen eller annan inspektionsmyndighet de senaste tre 

åren.  

 

Huvudmannen har bifogat registerutdrag ur belastningsregistret avseende förmögenhets, 

vålds- och sexualbrott för den/de personer som ägar- och ledningskretsen avser.  

 

Tillsynsenheten har även genomfört en kreditupplysning som underlag till bedömningen 

av huvudmannens ägar- och ledningskrets lämplighet att utifrån personliga och 

ekonomiska förhållanden bedriva skolverksamhet. 

 

Bedömning  

Det har vid tillsynen av ägar- och ledningskretsen för huvudmannen 

Montessoriförskolan Kaprifolen Ekonomisk förening inte framkommit annat än att 

huvudmannen uppfyller författningarnas krav. Tillsynsenhetens bedömning görs utifrån 

huvudmannens skriftliga redovisning som inkom till tillsynsenheten 2020-02-11 samt 

tillsynsenhetens kreditupplysning som genomfördes 2020-06-23. 

 

Beslut  

Vid tillsynen konstaterar tillsynsenheten att ägar- och ledningskretsen för huvudmannen 

Montessoriförskolan Kaprifolen Ekonomisk förening och Montessoriförskolan 

Kaprifolen uppfyller skollagens krav. 

 

Tillsynsenheten avslutar därmed tillsynen av ägar- och ledningskretsen för 

huvudmannen Montessoriförskolan Kaprifolen Ekonomisk förening och 

Montessoriförskolan Kaprifolen i Uddevalla kommun.   
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Beslut om ägar- och ledningskretsen för huvudmannen Hagvidson Väst AB och den 

enskilda förskolan Hagvidson Frideborg i Uddevalla kommun 
 

Beskrivning av ägar- och ledningskretsen  

Michael Enghag, VD/styrelseledamot tillika skolchef, Niclas Ekevid, ekonomiansvarig 

tillika styrelseledamot och Mattias Peterson, HR-ansvarig tillika styrelseordförande 

ingår i ägar- och ledningskretsen för Hagvidson Väst AB och den enskilda förskolan 

Hagvidson Frideborg i Uddevalla kommun.  

 

Hagvidson Väst AB ägs till 100 procent av M.N.M Holding AB. Mattias Peterson, 

Michel Enghag och Niclas Ekevid äger lika delar av bolaget.   

 

Hagvidson Väst AB har bedrivit verksamhet i den enskilda förskolan Hagvidson 

Frideborg sedan 2016 då Uddevalla kommun fattade beslut om verksamhetens rätt till 

bidrag för att bedriva enskild förskola.      

 

Tillsynen  

Inför tillsynen av ägar- och ledningskretsen för huvudmannen Hagvidson Väst AB och 

den enskilda förskolan Hagvidson Frideborg har tillsynsenheten tagit del av en in-

skickad redovisning av ägar- och ledningskretsen. I den inskickade redovisningen har 

huvudmannen beskrivit hur ägar- och ledningskretsen ser ut, vilka personer som ingår 

samt vilken kunskap personerna har om skollagstiftning, arbetsrättslig och arbetsmiljö-

rättslig kompetens samt ekonomisk kompetens.  

 

Huvudmannen har också fått redovisa om någon/några av personerna som tillhöra ägar- 

och ledningskretsen varit inblandade i tidigare vitesförelägganden och/eller åter-

kallanden från Skolinspektionen eller annan inspektionsmyndighet de senaste tre åren.  

 

Huvudmannen har bifogat registerutdrag ur belastningsregistret avseende förmögen-

hets- vålds- och sexualbrott för den/de personer som ägar- och ledningskretsen avser. 

Tillsynsenheten har även genomfört en kreditupplysning som underlag till bedömningen 

av huvudmannens ägar- och ledningskrets lämplighet att utifrån personliga och 

ekonomiska förhållanden bedriva skolverksamhet.  

 

Bedömning  

Det har vid tillsynen av ägar- och ledningskretsen för huvudmannen Hagvidson Väst 

AB inte framkommit annat än att huvudmannen uppfyller författningarnas krav. 

Tillsynsenhetens bedömning görs utifrån huvudmannens skriftliga redovisning som 

inkom till tillsynsenheten 2020-01-21 samt tillsynsenhetens kreditupplysning som 

genomfördes den 2020-06-23. 

 

Beslut  

Vid tillsynen konstaterar tillsynsenheten att ägar- och ledningskretsen för huvudmannen 

Hagvidson Väst AB och den enskilda förskolan Hagvidson Frideborg uppfyller 

skollagens krav. 
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Tillsynsenheten avslutar därmed tillsynen av ägar- och ledningskretsen för 

huvudmannen Hagvidson Väst AB och den enskilda förskolan Hagvidson Frideborg i 

Uddevalla kommun.   

 

 

Beslut om ägar- och ledningskretsen för huvudmannen Ströms Slott AB och 

Snäckans förskola i Uddevalla kommun 

Beskrivning av ägar- och ledningskretsen  

Magnus Olsson, VD och ledamot och Maria Olsson, Vice VD och suppleant äger 

tillsammans och tillhör ägar- och ledningskretsen för Ströms Slott AB och Snäckans 

förskola i Uddevalla kommun.     

 

Ströms Slott AB har bedrivit verksamhet sedan 2012 då Uddevalla kommun fattade 

beslut om verksamhetens rätt till bidrag för att bedriva enskild förskola. 

 

Tillsynen  
Inför tillsynen av ägar- och ledningskretsen för huvudmannen Ströms Slott AB och 

Snäckans förskola har tillsynsenheten tagit del av en inskickad redovisning av ägar- och 

ledningskretsen. I den inskickade redovisningen har huvudmannen beskrivit hur ägar- 

och ledningskretsen ser ut, vilka personer som ingår samt vilken kunskap personerna 

har om skollagstiftning, arbetsrättslig och arbetsmiljörättslig kompetens samt 

ekonomisk kompetens.  

 

Huvudmannen har också fått redovisa om någon/några av personerna som tillhöra ägar- 

och ledningskretsen varit inblandade i tidigare vitesförelägganden och/eller 

återkallanden från Skolinspektionen eller annan inspektionsmyndighet de senaste tre 

åren.  

 

Huvudmannen har bifogat registerutdrag ur belastningsregistret avseende förmögenhets, 

vålds- och sexualbrott för den/de personer som ägar- och ledningskretsen avser.  

 

Tillsynsenheten har även genomfört en kreditupplysning som underlag till bedömningen 

av huvudmannens ägar- och ledningskrets lämplighet att utifrån personliga och 

ekonomiska förhållanden bedriva skolverksamhet. 

 

Bedömning  
Det har vid tillsynen av ägar- och ledningskretsen för huvudmannen Ströms Slott AB 

inte framkommit annat än att huvudmannen uppfyller författningarnas krav. 

Tillsynsenhetens bedömning görs utifrån huvudmannens skriftliga redovisning som 

inkom till tillsynsenheten 2020-02-26 och komplettering 2020-04-29 samt 

tillsynsenhetens kreditupplysning som genomfördes 2020-06-23. 
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Beslut  

Vid tillsynen konstaterar tillsynsenheten att ägar- och ledningskretsen för huvudmannen 

Ströms Slott AB och Snäckans förskola uppfyller skollagens krav. 

 

Tillsynsenheten avslutar därmed tillsynen av ägar- och ledningskretsen för 

huvudmannen Ströms Slott AB och Snäckans förskola i Uddevalla kommun.   

 

 

Beslut om ägar- och ledningskretsen för huvudmannen Fridaskolorna AB och Frida 

förskola i Uddevalla kommun 

Beskrivning av ägar- och ledningskretsen  

Ägar- och ledningskretsen består av styrelse i moderbolaget Frida Utbildning AB och i 

det helägda dotterbolaget Fridaskolorna AB samt medlemmar i koncernledning.  

 

Följande medlemmar ingår i ägar- och ledningskretsen; 

 

Malin Stjernman, Koncernchef, VD, Styrelseledamot i Frida Utbildning AB och 

Fridaskolorna AB samt medlem i koncernledning. 

 

Birgitta Arosenius, Ekonomichef, styrelseledamot i Fridaskolorna AB samt medlem i 

koncernledning.  

 

Håkan Johansson, Styrelseordföranden i Frida Utbildning AB och Fridaskolorna AB.  

 

Mikael Alexandersson, Styrelseledamot i Frida Utbildning AB.  

Kristoffer Karlsson, Ekonomistrateg samt medlem i koncernledningen. 

 

Tomas Borgvall, Utbildningschef samt medlem i koncernledningen.  

 

Följande personer har genom ett direkt ägande i personalkooperativet och har ett 

väsentligt inflytande över verksamheten;  

 

Malin Stjernman, Koncernchef, VD, Styrelseledamot i Frida Utbildning AB och 

Fridaskolorna AB samt medlem i koncernledning. 

 

Birgitta Arosenius, Ekonomichef, styrelseledamot i Fridaskolorna AB samt medlem i 

koncernledning.  

 

Fridaskolorna AB har bedrivit verksamhet sedan 2007 efter att Uddevalla kommun 

fattade beslut om verksamhetens rätt till bidrag för att bedriva fristående förskola. 

 

Tillsynen  

Inför tillsynen av ägar- och ledningskretsen för huvudmannen Fridaskolorna AB och 

Frida förskola har tillsynsenheten tagit del av en inskickad redovisning av ägar- och 



 
 

Bilaga tillsynsrapport våren 2020 

 
31(39) 

2020-06-15 Dnr BUN 2020/00812 

 

 

ledningskretsen. I den inskickade redovisningen har huvudmannen beskrivit hur ägar- 

och ledningskretsen ser ut, vilka personer som ingår samt vilken kunskap personerna 

har om skollagstiftning, arbetsrättslig och arbetsmiljörättslig kompetens samt 

ekonomisk kompetens.  

 

Huvudmannen har också fått redovisa om någon/några av personerna som tillhöra ägar- 

och ledningskretsen varit inblandade i tidigare vitesförelägganden och/eller 

återkallanden från Skolinspektionen eller annan inspektionsmyndighet de senaste tre 

åren.  

 

Huvudmannen har bifogat registerutdrag ur belastningsregistret avseende förmögenhets, 

vålds- och sexualbrott för den/de personer som ägar- och ledningskretsen avser.  

 

Tillsynsenheten har även genomfört en kreditupplysning som underlag till bedömningen 

av huvudmannens ägar- och ledningskrets lämplighet att utifrån personliga och 

ekonomiska förhållanden bedriva skolverksamhet. 

 

Bedömning  

Det har vid tillsynen av ägar- och ledningskretsen för huvudmannen Fridaskolorna AB 

inte framkommit annat än att huvudmannen uppfyller författningarnas krav. 

Tillsynsenhetens bedömning görs utifrån huvudmannens skriftliga redovisning som 

inkom till tillsynsenheten 2020-02-07 och komplettering 2020-03-11 samt 

tillsynsenhetens kreditupplysning som genomfördes 2020-06.23. 

 

Beslut  

Vid tillsynen konstaterar tillsynsenheten att ägar- och ledningskretsen för huvudmannen 

Fridaskolorna AB och Frida förskola uppfyller skollagens krav. 

 

Tillsynsenheten avslutar därmed tillsynen av ägar- och ledningskretsen för 

huvudmannen Fridaskolorna AB och Frida förskola i Uddevalla kommun.   

 

 

Beslut om ägar- och ledningskretsen för huvudmannen Svenska kyrkan Uddevalla 

Pastorat och den enskilda förskolan Diamanten i Uddevalla kommun 
Beskrivning av ägar- och ledningskretsen  

Christian Persson, ordförande i kyrkorådet, Gertrud Malmberg kyrkoherde samt Petra 

Strand rektor på förskolan Diamanten ingår i ägar- och ledningskretsen för 

huvudmannen Svenska kyrkan Uddevalla Pastorat och den enskilda förskolan 

Diamanten i Uddevalla kommun.  

 

Svenska kyrkan, Uddevalla Pastorat har bedrivit verksamhet sedan 2015 då Uddevalla 

kommun fattade beslut om verksamhetens rätt till bidrag för att bedriva enskild 

förskola.  
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Tillsynen  

Inför tillsynen av ägar- och ledningskretsen för huvudmannen Svenska kyrkan 

Uddevalla Pastorat och den enskilda förskolan Diamanten har tillsynsenheten tagit del 

av en inskickad redovisning av ägar- och ledningskretsen. I den inskickade 

redovisningen har huvudmannen beskrivit hur ägar- och ledningskretsen ser ut, vilka 

personer som ingår samt vilken kunskap personerna har om skollagstiftning, 

arbetsrättslig och arbetsmiljörättslig kompetens samt ekonomisk kompetens.  

 

Huvudmannen har också fått redovisa om någon/några av personerna som tillhöra ägar- 

och ledningskretsen varit inblandade i tidigare vitesförelägganden och/eller 

återkallanden från Skolinspektionen eller annan inspektionsmyndighet de senaste tre 

åren.  

 

Huvudmannen har bifogat registerutdrag ur belastningsregistret avseende förmögenhets, 

vålds- och sexualbrott för den/de personer som ägar- och ledningskretsen avser.  

 

Tillsynsenheten har även genomfört en kreditupplysning som underlag till bedömningen 

av huvudmannens ägar- och ledningskrets lämplighet att utifrån personliga och 

ekonomiska förhållanden bedriva skolverksamhet.  

 

Bedömning  

Det har vid tillsynen av ägar- och ledningskretsen för huvudmannen Svenska kyrkan 

Uddevalla Pastorat inte framkommit annat än att huvudmannen uppfyller 

författningarnas krav. Tillsynsenhetens bedömning görs utifrån huvudmannens 

skriftliga redovisning som inkom till tillsynsenheten 2020-02-17 samt tillsynsenhetens 

kreditupplysning som genomfördes 2020-06-23. 

 

Beslut  

Vid tillsynen konstaterar tillsynsenheten att ägar- och ledningskretsen för Svenska 

kyrkan Uddevalla Pastorat och Förskolan Diamanten uppfyller skollagens krav. 

 

Tillsynsenheten avslutar därmed tillsynen av ägar- och ledningskretsen för 

huvudmannen Svenska kyrkan Uddevalla Pastorat och Förskolan Diamanten i 

Uddevalla kommun.   

 

 

Beslut om ägar- och ledningskretsen för huvudmannen Stiftelsen Uddevalla Kristna 

Skola och Stenbackeskolans Förskola i Uddevalla kommun 

Beskrivning av ägar- och ledningskretsen  

Styrelsen för Stiftelsen Uddevalla Kristna Skola består av ordförande Thomas Hagel 

samt ledamöterna Håkan Gniste, Janne Sääf och Joel Schwarz. I februari 2020 när 

ärendet initierades ingick rektor Sven-Erik Berg i ägar- och ledningskretsen i egenskap 

av rektor och firmatecknare.  
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Huvudmannen har med anledning av att rektor Sven-Erik Berg även har varit rektor för 

Safirskolan i Göteborg, som fick sitt tillstånd indraget av Skolinspektionen i december 

2019, genomfört en utredning och därmed arbetsbefriat Sven-Erik Berg under denna tid. 

Samuel Almestål rektor för förskolan var tillförordnad rektor för övrig verksamhet 

under tiden. Stiftelsen Uddevalla Kristna Skola meddelade tillsynsenheten 2020-04-14 

att Sven-Erik Berg inte längre är rektor hos huvudmannen och att Berg därmed upphör 

vara en person med särskilt inflytande över verksamheten. Ny tillförordnad rektor är 

istället David Karlsson som övertar rätten att teckna firma ifrån Berg, enligt 

huvudmannens beskrivning.   

 

Stiftelsen Uddevalla Kristna Skola har bedrivit verksamhet sedan 2013 då Uddevalla 

kommun fattade beslut om verksamhetens rätt till bidrag för att bedriva enskild 

förskola.    

 

Tillsynen  

Inför tillsynen av ägar- och ledningskretsen för huvudmannen Stiftelsen Uddevalla 

Kristna Skola och Stenbackeskolans Förskola har tillsynsenheten tagit del av en 

inskickad redovisning av ägar- och ledningskretsen. I den inskickade redovisningen har 

huvudmannen beskrivit hur ägar- och ledningskretsen ser ut, vilka personer som ingår 

samt vilken kunskap personerna har om skollagstiftning, arbetsrättslig och 

arbetsmiljörättslig kompetens samt ekonomisk kompetens.  

 

Huvudmannen har också fått redovisa om någon/några av personerna som tillhöra ägar- 

och ledningskretsen varit inblandade i tidigare vitesförelägganden och/eller 

återkallanden från Skolinspektionen eller annan inspektionsmyndighet de senaste tre 

åren.  

 

Huvudmannen har bifogat registerutdrag ur belastningsregistret avseende förmögenhets, 

vålds- och sexualbrott för den/de personer som ägar- och ledningskretsen avser.  

 

Tillsynsenheten har även genomfört en kreditupplysning som underlag till bedömningen 

av huvudmannens ägar- och ledningskrets lämplighet att utifrån personliga och 

ekonomiska förhållanden bedriva skolverksamhet.  

 

Bedömning  

Det har vid tillsynen av ägar- och ledningskretsen för huvudmannen Stiftelsen 

Uddevalla Kristna Skola inte framkommit annat än att huvudmannen uppfyller 

författningarnas krav efter att huvudmannen utsett ny rektor efter utredningen av Berg. 

Tillsynsenhetens bedömning görs utifrån huvudmannens skriftliga redovisning som 

inkom till tillsynsenheten 2020-02-17 och kompletteringar 2020-03-03, 2020-03-10, 20-

03-24 och 20-04-14 samt tillsynsenhetens kreditupplysning som genomfördes 2020-06-

25. 
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Beslut  

Vid tillsynen konstaterar tillsynsenheten att ägar- och ledningskretsen för huvudmannen 

Stiftelsen Uddevalla Kristna Skola och Stenbackeskolans Förskola uppfyller skollagens 

krav. 

 

Tillsynsenheten avslutar därmed tillsynen av ägar- och ledningskretsen för 

huvudmannen Stiftelsen Uddevalla Kristna Skola och Stenbackeskolans Förskola i 

Uddevalla kommun.   

 

 

Beslut om ägar- och ledningskretsen för huvudmannen Föräldrakooperativet 

Klostergårdens förskola Ekonomiska förening och Klostergårdens förskola i 

Uddevalla kommun 

Beskrivning av ägar- och ledningskretsen  

Klostergårdens förskola är en enskild förskola belägen i Dragsmark i Bokenäsområdet i 

Uddevalla kommun. Ansvarig huvudman för verksamheten är Föräldrakooperativet 

Klostergårdens förskola Ekonomiska förening. Styrelsen leds av en ordförande samt en 

vice ordförande. Samtliga ledamöter i styrelsen är vårdnadshavare till barn som går på 

förskolan.   

 

Följande personer ingår i ägar- och ledningskretsen hos huvudmannen; 

Christina Lees, rektor i förskolan 

Kjell Arvidsson, ordförande  

Cecilia Segerstedt, vice ordförande 

Liselott Hjälmäng, ledamot, personaladministration 

Sandra Karlsson, ledamot, kassör 

Sofia Hedberg, ledamot, sekreterare 

Sofie Adolfsson, suppleant har avgått, ingår inte längre ägar- och ledningskretsen. 

Bertil Hjalmarsson, suppleant 

Christian Karlsson, medlem har avgått, ingår inte längre ägar- och ledningskretsen. 

Henrik Johansson, suppleant 

Anna Larsson, suppleant  

Joel Larsson, suppleant 

Jakob Rappner har avgått ingår, inte längre ägar- och ledningskretsen. 

 

Föräldrakooperativet Klostergårdens förskola Ekonomiska förening har bedrivit 

verksamhet sedan 1994 då Uddevalla kommun fattade beslut om verksamhetens rätt till 

bidrag för att bedriva enskild förskola.    

 

Tillsynen  

Inför tillsynen av ägar- och ledningskretsen för huvudmannen Föräldrakooperativet 

Klostergårdens förskola Ekonomiska förening och Klostergårdens förskola har 

tillsynsenheten tagit del av en inskickad redovisning av ägar- och ledningskretsen. I den 

inskickade redovisningen har huvudmannen beskrivit hur ägar- och ledningskretsen ser 
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ut, vilka personer som ingår samt vilken kunskap personerna har om skollagstiftning, 

arbetsrättslig och arbetsmiljörättslig kompetens samt ekonomisk kompetens.  

 

Huvudmannen har också fått redovisa om någon/några av personerna som tillhöra ägar- 

och ledningskretsen varit inblandade i tidigare vitesförelägganden och/eller 

återkallanden från Skolinspektionen eller annan inspektionsmyndighet de senaste tre 

åren.  

 

Huvudmannen har bifogat registerutdrag ur belastningsregistret avseende förmögenhets, 

vålds- och sexualbrott för den/de personer som ägar- och ledningskretsen avser.  

 

Tillsynsenheten har även genomfört en kreditupplysning som underlag till bedömningen 

av huvudmannens ägar- och ledningskrets lämplighet att utifrån personliga och 

ekonomiska förhållanden bedriva skolverksamhet.  

 

Bedömning  

Det har vid tillsynen av ägar- och ledningskretsen för huvudmannen 

Föräldrakooperativet Klostergårdens förskola Ekonomiska förening inte framkommit 

annat än att huvudmannen uppfyller författningarnas krav. Tillsynsenhetens bedömning 

görs utifrån huvudmannens skriftliga redovisning som inkom till tillsynsenheten 2020-

02-17 och kompletteringar 2020-02-28, 2020-03-06, 20-03-12 och 20-04-07 samt 

tillsynsenhetens kreditupplysning som genomfördes 2020-06-25. 

 

Beslut  

Vid tillsynen konstaterar tillsynsenheten att ägar- och ledningskretsen för huvudmannen 

Föräldrakooperativet Klostergårdens förskola Ekonomiska förening och Klostergårdens 

förskola uppfyller skollagens krav. 

 

Tillsynsenheten avslutar därmed tillsynen av ägar- och ledningskretsen för 

huvudmannen Föräldrakooperativet Klostergårdens förskola Ekonomiska förening och 

Klostergårdens förskola i Uddevalla kommun.   

 

Beslut om förändring av ägar- och ledningskretsen för huvudmannen 

Föräldrakooperativet Klostergårdens förskola Ekonomiska förening och 

Klostergårdens förskola i Uddevalla kommun 

Beskrivning av ägar- och ledningskretsen  

Klostergårdens förskola är en enskild förskola belägen i Dragsmark i Bokenäsområdet i 

Uddevalla kommun. Ansvarig huvudman för verksamheten är Föräldrakooperativet 

Klostergårdens förskola Ekonomiska förening. Styrelsen leds av en ordförande samt en 

vice ordförande. Samtliga ledamöter i styrelsen är vårdnadshavare till barn som går på 

förskolan.   
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Huvudmannen har skickat in en anmälan om förändring av ägar- och ledningskretsen 

2020-04-24 där det framgår att Sofie Adolfsson, Christian Karlsson och Jakob Rappner 

inte längre tillhör huvudmannens ägar- och ledningskrets längre. Huvudmannen 

meddelar vidare att Therese Karlsson är ny medlem i ägar- och ledningskretsen samt att 

några personer har bytt arbetsuppgifter/funktioner.   

 

Följande personer ingår i ägar- och ledningskretsen hos huvudmannen; 

Christina Lees, rektor i förskolan 

Kjell Arvidsson, ordförande  

Cecilia Segerstedt, vice ordförande 

Liselott Hjälmäng, ledamot, personaladministration 

Sandra Karlsson, ledamot, kassör 

Sofia Hedberg, ledamot 

Bertil Hjalmarsson, suppleant, sekreterare 

Henrik Johansson, suppleant 

Anna Larsson, suppleant  

Joel Larsson, suppleant 

Therese Karlsson, Ny medlem, suppleant 

 

Föräldrakooperativet Klostergårdens förskola Ekonomiska förening har bedrivit 

verksamhet sedan 1994 då Uddevalla kommun fattade beslut om verksamhetens rätt till 

bidrag för att bedriva enskild förskola.    

 

Tillsynen  

Inför tillsynen av ägar- och ledningskretsen för huvudmannen Föräldrakooperativet 

Klostergårdens förskola Ekonomiska förening och Klostergårdens förskola har 

tillsynsenheten tagit del av en inskickad redovisning av ägar- och ledningskretsen. I den 

inskickade redovisningen har huvudmannen beskrivit hur ägar- och ledningskretsen ser 

ut, vilka personer som ingår samt vilken kunskap personerna har om skollagstiftning, 

arbetsrättslig och arbetsmiljörättslig kompetens samt ekonomisk kompetens.  

 

Huvudmannen har också fått redovisa om någon/några av personerna som tillhöra ägar- 

och ledningskretsen varit inblandade i tidigare vitesförelägganden och/eller 

återkallanden från Skolinspektionen eller annan inspektionsmyndighet de senaste tre 

åren.  

 

Huvudmannen har bifogat registerutdrag ur belastningsregistret avseende förmögenhets, 

vålds- och sexualbrott för den/de personer som ägar- och ledningskretsen avser.  

 

Tillsynsenheten har även genomfört en kreditupplysning som underlag till bedömningen 

av huvudmannens ägar- och ledningskrets lämplighet att utifrån personliga och 

ekonomiska förhållanden bedriva skolverksamhet.  
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Bedömning  

Det har vid tillsynen av ägar- och ledningskretsen för huvudmannen 

Föräldrakooperativet Klostergårdens förskola Ekonomiska förening inte framkommit 

annat än att huvudmannen uppfyller författningarnas krav. Tillsynsenhetens bedömning 

görs utifrån huvudmannens skriftliga redovisning som inkom till tillsynsenheten 2020-

02-17 och kompletteringar 2020-02-28, 2020-03-06, 20-03-12, 20-04-07 och 2020-04-

24 samt tillsynsenhetens kreditupplysning som genomfördes 2020-06-25. 

 

Beslut  

Vid tillsynen konstaterar tillsynsenheten att ägar- och ledningskretsen för huvudmannen 

Föräldrakooperativet Klostergårdens förskola Ekonomiska förening och Klostergårdens 

förskola uppfyller skollagens krav. 

 

Tillsynsenheten avslutar därmed tillsynen av ägar- och ledningskretsen för 

huvudmannen Föräldrakooperativet Klostergårdens förskola Ekonomiska förening och 

Klostergårdens förskola i Uddevalla kommun.   

 

 

Beslut om förändring av ägar- och ledningskretsen för huvudmannen Stiftelsen 

Uddevalla Kristna Skola och Stenbackeskolans Förskola i Uddevalla kommun 

Beskrivning av ägar- och ledningskretsen  

Tillsynsenheten fick 2020-05-11 en inskickad anmälan om förändring av ägar- och 

ledningskretsen för Stiftelsen Uddevalla Kristna Skola. I denna anmälan framgår att 

Sven-Erik Berg har slutat sin tjänst som rektor och att David Karlsson är TF rektor. I 

samband med denna förändring har även en anmälan till Länsstyrelsen i Västra 

Götaland genomförts om att Sven-Erik Berg upphör som firmatecknare och att rätten att 

teckna firma övergår till David Karlsson.   

 

Den nya ägar- och ledningskretsen för Stiftelsen Uddevalla Kristna Skola består av 

följande personer; ordförande Thomas Hagel samt ledamöterna Håkan Gniste, Janne 

Sääf, Joel Schwarz, rektor David Karlsson och rektor för förskolan Samuel Almestål.  

 

Stiftelsen Uddevalla Kristna Skola har bedrivit verksamhet sedan 2013 då Uddevalla 

kommun fattade beslut om verksamhetens rätt till bidrag för att bedriva enskild 

förskola.    

 

Tillsynen  

Inför tillsynen av den nya ägar- och ledningskretsen för huvudmannen Stiftelsen 

Uddevalla Kristna Skola och Stenbackeskolans Förskola har tillsynsenheten tagit del av 

en inskickad redovisning av ägar- och ledningskretsen. I den inskickade redovisningen 

har huvudmannen beskrivit hur ägar- och ledningskretsen ser ut, vilka personer som 

ingår samt vilken kunskap personerna har om skollagstiftning, arbetsrättslig och 

arbetsmiljörättslig kompetens samt ekonomisk kompetens.  
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Huvudmannen har också fått redovisa om någon/några av personerna som tillhöra ägar- 

och ledningskretsen varit inblandade i tidigare vitesförelägganden och/eller 

återkallanden från Skolinspektionen eller annan inspektionsmyndighet de senaste tre 

åren.  

 

Huvudmannen har bifogat registerutdrag ur belastningsregistret avseende förmögenhets, 

vålds- och sexualbrott för den/de personer som ägar- och ledningskretsen avser.  

 

Tillsynsenheten har även genomfört en kreditupplysning som underlag till bedömningen 

av huvudmannens ägar- och ledningskrets lämplighet att utifrån personliga och 

ekonomiska förhållanden bedriva skolverksamhet.  

 

Bedömning  

Det har vid tillsynen av den nya ägar- och ledningskretsen för huvudmannen Stiftelsen 

Uddevalla Kristna Skola inte framkommit annat än att huvudmannen uppfyller 

författningarnas krav efter att huvudmannen utsett ny rektor David Karlsson som 

ersätter Berg. Tillsynsenhetens bedömning görs utifrån huvudmannens skriftliga 

redovisning som inkom till tillsynsenheten 2020-02-17 och kompletteringar 2020-03-

03, 2020-03-10, 20-03-24, 20-04-14, 20-05-11 och 20-06-09 samt tillsynsenhetens 

kreditupplysning som genomfördes 2020-06-25. 

 

Beslut  

Vid tillsynen konstaterar tillsynsenheten att den nya ägar- och ledningskretsen för 

huvudmannen Stiftelsen Uddevalla Kristna Skola och Stenbackeskolans Förskola 

uppfyller skollagens krav. 

 

Tillsynsenheten avslutar därmed tillsynen av den nya ägar- och ledningskretsen för 

huvudmannen Stiftelsen Uddevalla Kristna Skola och Stenbackeskolans Förskola i 

Uddevalla kommun.   

 

Pedagogisk omsorg 

 Almanara pedagogisk omsorg AB meddelade tillsynsenheten att verksamheten 

upphör helt 2020-07-31 i samband med att det tillfälliga bygglovet för lokalerna 

går ut vilket framgår i huvudmannens tillstånd att bedriva pedagogisk omsorg.  

 

 Ekolek Barnomsorg AB meddelade tillsynsenheten i januari 2020 att sex 

dagbarnvårdare slutar i deras verksamhet i Uddevalla under våren 2020. 

Huvudmannen avser däremot att fortsätta bedriva sin verksamhet i kommunen 

med andra dagbarnvårdare.  
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 En person har skickat in en ansökan om att starta pedagogisk omsorg men har 

meddelat tillsynsenheten att hon inte längre vill starta verksamheten eftersom 

hon istället blivit anställd som dagbarnvårdare hos en annan huvudman.   

 

 Legolas Barnomsorg AB har skickat in en ansökan att starta pedagogisk omsorg 

men huvudmannen har återtagit sin ansökan på grund av fokus på etablering i 

andra kommuner. 

 

 Uddevalla världens pedagogverksamhet AB har skickat in en ansökan att starta 

pedagogisk omsorg men har återtagit sin ansökan på grund av att de inte hittat 

lämplig lokal. 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 128 Dnr BUN 2020/00928  6 

Uddevalla gymnasieskolas preliminära utbud 2021/2022 

Sammanfattning 

Gymnasieskolan gör årligen vissa anpassningar av sitt utbud av utbildningar till 

ungdomar i Fyrbodal. Hänsyn tas till förändringar i elevvolymer och elevernas 

önskemål. Förslaget till utbud underställs nämnden för beslut innan det publiceras. Inför 

läsåret 2021/2022 bibehålls nuvarande breda utbud av nationella program utifrån att det 

bedöms anpassat för kommande läsår. 

Beslutsunderlag 

Barn och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-08-31 

Bilaga - Uddevalla gymnasieskolas utbildningsutbud läsåret 2021-2022 

Beslut 

Barn och utbildningsnämnden beslutar 

  

att fastställa gymnasieskolans preliminära utbud enligt förvaltningens tjänsteskrivelse 

  

 



 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
Barn och utbildning 

1(1) 

2020-08-31 Dnr BUN 2020/00928 

  

 

Handläggare 

Förvaltningschef Staffan Lindroos 

Telefon 0522-69 70 94 
staffan.lindroos@uddevalla.se 

 

Uddevalla gymnasieskolas preliminära utbud 2021/2022 

Sammanfattning 

Gymnasieskolan gör årligen vissa anpassningar av sitt utbud av utbildningar till 

ungdomar i Fyrbodal. Hänsyn tas till förändringar i elevvolymer och elevernas 

önskemål. Förslaget till utbud underställs nämnden för beslut innan det publiceras. Inför 

läsåret 2021/2022 bibehålls nuvarande breda utbud av nationella program utifrån att det 

bedöms anpassat för kommande läsår. 

Beslutsunderlag 

Barn och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-08-31 

Bilaga - Uddevalla gymnasieskolas utbildningsutbud läsåret 2021-2022 

Förslag till beslut  

Barn och utbildningsnämnden beslutar 

 

att fastställa gymnasieskolans preliminära utbud enligt förvaltningens tjänsteskrivelse 

 

 

 

 

 

 

 

Staffan Lindroos Stefan Einarsson 

Förvaltningschef Verksamhetschef Uddevalla  

 Gymnasieskola  

Expediera till 

Uddevalla Gymnasieskola  

 



Program Inriktning Profil/ Yrkesutgång Skolhus Rektor
Preparandutbildning Margretegärde Gunnar Axelsson

Språkintroduktion Margretegärde Gunnar Axelsson

Individuellt alternativ Margretegärde Gunnar Axelsson

Yrkesintroduktion UG Rektor yrkesprogram

Yrkesintroduktion Margretegärde Gunnar Axelsson

Programinriktat ind.val (IMV)

Agneberg, 

Östrabo 1, Östrabo Y Rektor yrkesprogram

Anläggningsfordon 
Gräv - Maskin Östrabo Y

Ulf Sjöstrand

Skolförlagt

Husbyggnad 
Snickare och Byggnadsarbetare 

Östrabo Y

Agnberg

Ulf Sjöstrand

Björn Wärnberg
Skolförlagt

Lärling

Mark och anläggning 
Individuella lösningar

Måleri 

Måleri  

Östrabo Y

Agneberg

Ulf Sjöstrand

Björn Wärnberg
Skolförlagt

Lärling

Plåtslageri Östrabo Y

Agneberg

Ulf Sjöstrand

Björn Wärnberg
Skolförlagt

Lärling

Fritid och hälsa Personlig tränare- idrottsprofil
Agneberg

Björn Wärnberg
Skolförlagt

Lärling

Pedagogiskt arbete Förskola, skola och fritidshem
Agneberg Björn Wärnberg Skolförlagt

Lärling

Socialt arbete 
Människor i behov av stöd

Assistent LSS, mm

Agneberg

Björn Wärnberg
Skolförlagt

Lärling

EE  El- och energi-programmet Elteknik Elektriker Östrabo Y Thomas Edlund Skolförlagt Lärling

Juridik Juridik och mänskliga rättigheter Agneberg Fredrik Ekstedt Skolförlagt

Ekonomi Ekonomi och entreprenörskap Agneberg Fredrik Ekstedt Skolförlagt

Ekonomi SPINT- Engelska och Internationalisering Agneberg Christina Bergstrand Skolförlagt

Uddevalla Gymnasieskolas utbildningsutbud läsåret 2021-2022

Finns som

IM

Introduktionsprogrammen

BA

Bygg- och anläggningsprogrammet 

EK

Ekonomiprogrammet 

BF

Barn- och fritids-programmet

Senast ändrat 2020-09-03
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Bild och formgivning Inredningsdesign Sinclair Klas Gerle Skolförlagt

Bild och formgivning Modedesign Sinclair Klas Gerle Skolförlagt

Bild och formgivning Konst och Design Sinclair Klas Gerle Skolförlagt

Bild och formgivning Form och Design Sinclair Klas Gerle Skolförlagt

Dans Dans Sinclair Klas Gerle Skolförlagt

Estetik och media Foto Sinclair Klas Gerle Skolförlagt

Estetik och media Film och radio Sinclair Klas Gerle Skolförlagt

Musik Musiker/Artist Sinclair Klas Gerle Skolförlagt

Musik Musikproduktion Sinclair Klas Gerle Skolförlagt

Teater Teater/Skådespelare Sinclair Klas Gerle Skolförlagt

Transportteknik Chaufför och transportteknik Östrabo Y Maria Rudquist Skolförlagt

Karosseri och lackering Agneberg Björn Wärnberg Lärling

Personbil Bilmekaniker
Östrabo Y

Agneberg

Maria Rudquist

Björn Wärnberg
Skolförlagt

Lärling

Lastbil och mobila maskiner Lastbilsmekaniker/Maskinmekaniker
Östrabo Y

Agneberg

Maria Rudquist

Björn Wärnberg
Skolförlagt

Lärling

Administrativ service Kommunikation och organisation
Agneberg Fredrik Ekstedt

Björn Wärnberg
Skolförlagt

Lärling

Handel och service Handel och entreprenörskap
Agneberg Fredrik Ekstedt

Björn Wärnberg
Skolförlagt

Lärling

Hotell och konferens Hotell och Event Agneberg Björn Wärnberg Lärling

Turism och resor Turism - Reseledare - Guide Agneberg Björn Wärnberg Lärling

ES

Estetiska programmet

HA

Handels- och administrations-

programmet 

HT

Hotell- och turism-programmet 

FT

Fordons- och transportprogrammet 

Senast ändrat 2020-09-03
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HV 

Hantverksprogrammet 
Finsnickeri

Inredningssnickare och 

Möbelsnickare Östrabo Y Thomas Edlund skolförlagt Lärling

Båtbyggare Båtbyggare Östrabo Y Thomas Edlund Skolförlagt Lärling

Florist Florist och Trädgård Östrabo Y Thomas Edlund skolförlagt Lärling

Frisör Frisör Östrabo Y Thomas Edlund Skolförlagt Lärling

Textil design Östrabo Y Thomas Edlund Skolförlagt Lärling

Övriga hantverk Hår och Makeupstylist Östrabo Y Thomas Edlund Skolförlagt Lärling

Övriga hantverk Övriga hantverksyrken (ind. lösningar)
Östrabo Y Thomas Edlund Lärling

Produkt och maskinteknik 
Robotteknik och datorstyrda maskiner Östrabo Y Tomas Ländström Skolförlagt Lärling

Driftsäkerhet och underhåll Östrabo Y Tomas Ländström Skolförlagt
Svetsteknik Svetstekniker och Stålbyggare Östrabo Y Tomas Ländström Skolförlagt

Lärling

Naturvetenskap Naturvetenskap  Nordens ark Östrabo 1 Linda Lehtinen Skolförlagt

Naturvetenskap och samhälle Natur och Samhällsvetenskap Östrabo 1 Linda Lehtinen Skolförlagt

Naturvetenskap Naturvetenskap Östrabo 1 Linda Lehtinen Skolförlagt

Djur Djurskötare Agneberg Björn Wärnberg Lärling

Häst Hästskötare Agneberg Björn Wärnberg Lärling

Bageri och konditori Bageri-Konditori-Cafe Agneberg Björn Wärnberg Skolförlagt Lärling

Färskvaror, delikatess och catering 
Mat i butik och catering Agneberg Björn Wärnberg Lärling

Kök och servering Kock - Servering Agneberg Björn Wärnberg Skolförlagt Lärling

Samhällsvetenskap Människan och Världen Agneberg Christina Bergstrand Skolförlagt

Beteendevetenskap Psykologi och Ledarskap Agneberg Christina Bergstrand Skolförlagt

Samhällsvetenskap SPINT-Engelska och Internationalisering Agneberg Christina Bergstrand Skolförlagt

IN

Industritekniska programmet 

NB

Naturbruksprogrammet 

RL

Restaurang- och 

livsmedelsprogrammet 

SA

Samhällsprogrammet

NA

Naturvetenskapsprogrammet 

Senast ändrat 2020-09-03
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Design och produktutveckling Östrabo 1 Tomas Ländström Skolförlagt

Informations- och medieteknik Östrabo 1 Tomas Ländström Skolförlagt

Produktionsteknik Östrabo 1 Tomas Ländström Skolförlagt

Samhällsbyggande och miljö Östrabo 1 Tomas Ländström Skolförlagt

Teknikvetenskap Östrabo 1 Tomas Ländström Skolförlagt

TE påbyggnad till 4 år Samtliga inriktningar Östrabo 1 Tomas Ländström Skolförlagt Företag
VO

Vård- och omsorgsprogrammet 
Inga nationella inriktningar Undersköterska, Assistent LSS

Östrabo 1

Agneberg

Linda Lehtinen

Björn Wärnberg
Skolförlagt

Lärling

Fastighet Fastighetstekniker Agneberg Björn Wärnberg Lärling

Kyl- och värmepumpteknik Värme och kyltekniker
Agneberg Björn Wärnberg Lärling

Ventilationsteknik Agneberg Björn Wärnberg Lärling

VVS VVS-teknik
Östrabo Y

Ulf Sjöstrand Skolförlagt

Lärling

VVS- och fastighets-programmet 

TE

Teknikprogrammet 

Senast ändrat 2020-09-03



 

 

 

 
Protokollsförslag 
Barn och utbildningsnämnden 

 

2020-09-24 
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Val av representanter till kommunala rådet för äldre och 
kommunala rådet för personer med funktionsnedsättning  

Sammanfattning 

I riktlinjerna för kommunala rådet för äldre och kommunala rådet för personer med 

funktionsnedsättning står det att "Representationen från kommunen utgörs av två för-

troendevalda ledamöter från respektive nämnds presidium, en från majoriteten och en 

från oppositionen. Samma ledamöter representerar sin nämnd i båda råden.”  

 

Barn och utbildningsnämndens presidium föreslår att förste vice ordförande Camilla 

Johansson (C) och andre vice ordförande Anibal Rojas Jorquera (KD) väljs som rep-

resentanter för barn och utbildningsnämnden i rubricerade råd. 

Beslutsunderlag 

Barn och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-09-01 

Beslut 

Barn och utbildningsnämnden beslutar 

 

att välja förste vice ordförande Camilla Johansson (C) och andre vice ordförande 

Anibal Rojas Jorquera (KD) som barn och utbildningsnämndens representanter i 

kommunala rådet för äldre och i kommunala rådet för personer med 

funktionsnedsättning 

 

 



 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
Barn och utbildning 

1(1) 

2020-09-01 Dnr BUN 2020/00929 

  

 

Handläggare 

Förvaltningssekreterare Pernilla Gustafsson 

Telefon 0522-69 70 02 
pernilla.gustafsson@uddevalla.se 

 

Val av representanter till kommunala rådet för äldre och 

kommunala rådet för personer med funktionsnedsättning  

Sammanfattning 

I riktlinjerna för kommunala rådet för äldre och kommunala rådet för personer med 

funktionsnedsättning står det att "Representationen från kommunen utgörs av två för-

troendevalda ledamöter från respektive nämnds presidium, en från majoriteten och en 

från oppositionen. Samma ledamöter representerar sin nämnd i båda råden.”  

 

Barn och utbildningsnämndens presidium föreslår att förste vice ordförande Camilla 

Johansson (C) och andre vice ordförande Anibal Rojas Jorquera (KD) väljs som rep-

resentanter för barn och utbildningsnämnden i rubricerade råd. 

Beslutsunderlag 

Barn och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-09-01 

Förslag till beslut  

Barn och utbildningsnämnden beslutar 

 

att välja förste vice ordförande Camilla Johansson (C) och andre vice ordförande 

Anibal Rojas Jorquera (KD) som barn och utbildningsnämndens representanter i 

kommunala rådet för äldre och i kommunala rådet för personer med 

funktionsnedsättning 

 

 

 

 

Staffan Lindroos Pernilla Gustafsson 

Förvaltningschef Förvaltningssekreterare 

Skickas till 

Kommunstyrelsen 



 

 

 

 
Protokollsförslag 
Barn och utbildningsnämnden 

 

2020-09-24 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 130 Dnr BUN 2020/00916  8 

Barn och utbildningsnämndens sammanträdesdagar 2021 

Sammanfattning 

För barn och utbildningsnämndens ordinarie sammanträden samt dess presidium under 

2021 föreslås nedanstående sammanträdesdatum. Sammanträdet börjar kl. 08.30 och 

pågår till kl. 12.00 med information (stängd nämnd) därefter fortsätter sammanträdet kl. 

13.00 med beslutsärenden (öppen nämnd). Eventuella avvikelser framgår av kallelsen. 

  

Månad Presidium  

torsdagar kl. 09:00 

Barn och utbildningsnämnd 

torsdagar och tisdagar kl. 

08:30 

KS  

onsdagar 

Januari 7 januari 19 januari (tis) 27 januari 

Februari 4 februari  18 februari  24 februari 

Mars 11 mars 25 mars   31 mars 

April 8 april 22 april   28 april 

Maj 6 maj  20 maj  26 maj 

Juni 27 maj 11 juni (fre) 16 juni 

Juli --- --- --- 

Augusti 5 augusti 17 augusti (tis)   25 augusti 

September 9 september 23 september  29 september 

Oktober 7 oktober 21 oktober  27 oktober 

November 4 november 18 november 24 november 

December 25 november  13 dec (mån) 15 december 

 

Beslutsunderlag 

Barn och utbildnings tjänsteskrivelse 2020-08-17. 

Beslut 

Barn och utbildningsnämnden beslutar 

  

att fastställa barn och utbildningsnämndens samt presidiets sammanträdesdagar för 

2021 i enlighet med förvaltningens förslag 

 

 



 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
Barn och utbildning 

1(1) 

2020-08-17 Dnr BUN 2020/00916 

  

 

Handläggare 

Förvaltningssekreterare Pernilla Gustafsson 

Telefon 0522-69 70 02 
pernilla.gustafsson@uddevalla.se 

 

Barn och utbildningsnämndens sammanträdesdagar 2021 

Sammanfattning 

För barn och utbildningsnämndens ordinarie sammanträden samt dess presidium under 

2021 föreslås nedanstående sammanträdesdatum. Sammanträdet börjar kl. 08.30 och 

pågår till kl. 12.00 med information (stängd nämnd) därefter fortsätter sammanträdet kl. 

13.00 med beslutsärenden (öppen nämnd). Eventuella avvikelser framgår av kallelsen. 

  

Månad Presidium  

torsdagar kl. 09:00 

Barn och utbildningsnämnd 

torsdagar och tisdagar kl. 

08:30 

KS  

onsdagar 

Januari 7 januari 19 januari (tis) 27 januari 

Februari 4 februari  18 februari  24 februari 

Mars 11 mars 25 mars   31 mars 

April 8 april 22 april   28 april 

Maj 6 maj  20 maj  26 maj 

Juni 27 maj 11 juni (fre) 16 juni 

Juli --- --- --- 

Augusti 5 augusti 17 augusti (tis)   25 augusti 

September 9 september 23 september  29 september 

Oktober 7 oktober 21 oktober  27 oktober 

November 4 november 18 november 24 november 

December 25 november  13 dec (mån) 15 december 

 

Beslutsunderlag 

Barn och utbildnings tjänsteskrivelse 2020-08-17. 

Förslag till beslut  

Barn och utbildningsnämnden beslutar 

 

att fastställa barn och utbildningsnämndens samt presidiets sammanträdesdagar för 

2021 i enlighet med förvaltningens förslag 

 

 

Staffan Lindroos   Pernilla Gustafsson 

Förvaltningschef Förvaltningssekreterare 

 
Skickas till 



 

 

 

 
Protokollsförslag 
Barn och utbildningsnämnden 

 

2020-09-24 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 131 Dnr BUN 2020/00835  9 

Kommunstyrelsens remiss Övergripande plan integration 2030, 
Uppdrag i kommunfullmäktiges flerårsplan 2020-2022 

Sammanfattning 

Kommunstyrelsens ordförande har på delegation beslutat att översända Plan för 

Integration 2030 på remiss för yttrande till bland andra barn och utbildningsnämnden.  

 
Kommunstyrelsen gav kommunledningskontoret 2019-10-30 i uppdrag att, utifrån fler-

årsplan 2020–2022, ta fram den övergripande planen Integration 2030. Arbetsmarknads-

avdelningen har i samverkan med kommunstyrelsens Arbetsmarknads- och integrations-

utskott arbetat fram ett färdigt förslag. Planen ska ena över partigränser och vara ett 

strategiskt långsiktigt dokument som ska vara vägledande i arbetet för integration och 

motverkande av segregation och hedersrelaterat våld och förtryck. Planen är uppdelad i 

områdena Boende och Trygghet, Arbete och Studier samt Demokrati som innehåller 

strategiska ställningstaganden och som talar om vad Uddevalla kommun vill uppnå 

 

En bilaga som ska uppdateras varje ny mandatperiod kommer sedan att kopplas till planen. 

Bilagan ska innehålla politiska uppdrag som talar om hur arbetet sedan ska bedrivas inom 

varje strategiskt ställningstagande, utifrån dess egna profession.  

Beslutsunderlag 

Barn och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-09-03 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse Kommunstyrelsens remiss Övergripande 

plan integration 2030 

Uddevalla kommuns Plan Integration 2030, 2020-05-20 

Arbetsmarknads- och integrationsutskottets protokollsutdrag 2020-06-03 § 30 

Kommunstyrelsens remiss Övergripande plan integration 2030 

Delegationsbeslut Kommunstyrelsens remiss Övergripande plan integration 2030 

Beslut 

Barn och utbildningsnämnden beslutar 

  

att som svar på remissen framföra att nämnden inte har något att erinra över innehållet i 

Plan för Integration 2030, utan står bakom den. 

 



 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
 

1(2) 

2020-09-03 Dnr BUN 2020/00835 

  

 

Handläggare 

Enhetschef Anna Kern 

Telefon 0522-69 68 52 
anna.kern@uddevalla.se 

 

Kommunstyrelsens remiss Övergripande plan för integration 

2030, Uppdrag i kommunfullmäktiges flerårsplan 2020-2022 

Sammanfattning 

Kommunstyrelsens ordförande har på delegation beslutat att översända Plan för 

Integration 2030 på remiss för yttrande till bland andra barn och utbildningsnämnden.  

 
Kommunstyrelsen gav kommunledningskontoret 2019-10-30 i uppdrag att, utifrån fler-

årsplan 2020–2022, ta fram den övergripande planen Integration 2030. Arbetsmarknads-

avdelningen har i samverkan med kommunstyrelsens Arbetsmarknads- och integrations-

utskott arbetat fram ett färdigt förslag. Planen ska ena över partigränser och vara ett 

strategiskt långsiktigt dokument som ska vara vägledande i arbetet för integration och 

motverkande av segregation och hedersrelaterat våld och förtryck. Planen är uppdelad i 

områdena Boende och Trygghet, Arbete och Studier samt Demokrati som innehåller 

strategiska ställningstaganden och som talar om vad Uddevalla kommun vill uppnå 

 

En bilaga som ska uppdateras varje ny mandatperiod kommer sedan att kopplas till planen. 

Bilagan ska innehålla politiska uppdrag som talar om hur arbetet sedan ska bedrivas inom 

varje strategiskt ställningstagande, utifrån dess egna profession.  

Beslutsunderlag 

Barn och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-09-03 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse Kommunstyrelsens remiss Övergripande 

plan integration 2030 

Uddevalla kommuns Plan Integration 2030, 2020-05-20 

Arbetsmarknads- och integrationsutskottets protokollsutdrag 2020-06-03 § 30 

Kommunstyrelsens remiss Övergripande plan integration 2030 

Delegationsbeslut Kommunstyrelsens remiss Övergripande plan integration 2030 

Förslag till beslut  

Barn och utbildningsnämnden beslutar 

 

att som svar på remissen framföra att nämnden inte har något att erinra över innehållet i 

Plan för Integration 2030, utan står bakom den. 

 

 

Staffan Lindroos Anna Kern  

Förvaltningschef Enhetschef 

 
Skickas till 



 Tjänsteskrivelse  
 

2(2) 

2020-09-03 Dnr BUN 2020/00835 

  

 

 

 

Kommunstyrelsen  



 
 

Delegationsbeslut 
Kommunledningskontoret 

1(1) 

2020-06-09 Dnr: KS 2019/00670 

 

Handläggare 

Utvecklare Annette Jonasson 

Telefon 0522-69 60 49 

annette.jonasson@uddevalla.se 

 

 

Kommunledningskontoret 

 

 
Postadress 

451 81 Uddevalla 

 

Besöksadress 

Stadshuset Varvsvägen 1 
Telefon 

0522-69 00 00 
Fax 

0522-69 60 01 

www.uddevalla.se  E-post  
 

 
 

Delegationsbeslut enligt kommunstyrelsens delegation nr 8 

remittera ärenden, övergripande plan Integration 2030 

Sammanfattning 

Arbetsmarknads-och integrationsutskottet beslöt 2020-06-03 att föreslå 

kommunstyrelsen att sända den övergripande plan Integration 2030 på remiss. Förslaget 

är att kommunstyrelsens ordförande fattar beslut om remiss på delegation.  

Arbetsmarknads-och integrationsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att sända 

plan Integration 2030 på remiss till nämnder, kommunala bolag och stiftelser, samt 

demokratiberedningen och ungdomsfullmäktige för yttrande senast 2 oktober. 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar  

 

att sända plan Integration 2030 på remiss för yttrande senast 2 oktober till: 

Barn och utbildningsnämnden, Socialnämnden, Kultur och fritidsnämnden, 

Samhällsbyggnadsnämnden, Stiftelsen Uddevallahem och Ljungskilehem 

HSB Stiftelsen Jakobsberg, Uddevalla Omnibus AB, Uddevalla Hamnterminal AB 

Uddevalla Turism AB, Uddevalla Energi AB, Demokratiberedningen och  

Ungdomsfullmäktige 

 

 

 

 

 

Christer Hasslebäck  

Kommunstyrelsen ordförande 
 
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. 

 

 



 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
Kommunledningskontoret 

1(2) 

2020-05-20 Dnr KS 2019/00670 

  

 

Handläggare 

Utvecklare Annette Jonasson 

Telefon 0522-69 60 49 
annette.jonasson@uddevalla.se 

 

Övergripande plan Integration 2030, uppdrag i 

kommunfullmäktiges flerårsplan 2020–2022 

Sammanfattning 

Kommunstyrelsen gav kommunledningskontoret 2019-10-30 i uppdrag att utifrån 

flerårsplan 2020–2022, ta fram den övergripande planen Integration 2030.  

Arbetsmarknadsavdelningen har i samverkan med kommunstyrelsens Arbetsmarknads-

och integrationsutskott arbetat fram ett färdigt förslag. Planen är ett strategiskt 

långsiktigt dokument som ska ena över partigränser. Planen ska vara vägledande i 

arbetet för integration och motverkande av segregation och hedersrelaterat våld och 

förtryck. Planen innehåller strategiska ställningstaganden inom tre utpekade områden, 

som talar om vad vi vill uppnå: 

Område Boende och Trygghet:  

 Alla ska ha tillgång till ett rimligt boende på lika villkor, med en trygg närmiljö. 

 Kommunen ska bestå av attraktiva och likvärdiga bostadsområden med 

välkomnande offentliga miljöer.  

 Alla ska kunna känna sig trygga och kommunen siktar därför mot nolltolerans 

av kriminalitet.  

Område Arbete och Studier: 

 Stärka barn och ungas möjligheter till en bra start i livet. 

 Alla ska ges möjlighet till relevant utbildning och egen försörjning. 

 Nyanländas etableringstid ska förkortas. 

Område Demokrati: 

 Förtroendevalda politiker deltar aktivt i fler forum för utövande av demokrati 

och medinflytande på jämlika villkor. 

 Utveckla, skapa och stötta en variation av mötesplatser och tillgängliga 

offentliga miljöer.    

 Alla former av hedersrelaterat våld och förtryck ska förebyggas och bekämpas. 

 

Till detta strategiska dokument, kommer sedan en bilaga att kopplas, som uppdateras 

varje ny mandatperiod. Bilagan ska innehålla politiska uppdrag som talar om hur arbetet 

sedan ska bedrivas inom varje strategiskt ställningstagande, utifrån dess egna 

profession. Bilagan kommer att arbetas fram under hösten 2020, parallellt med att detta 

dokument är ute på remiss.  

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-05-20 

Plan Integration 2030 



 Tjänsteskrivelse  
Kommunledningskontoret 

2(2) 

2020-05-20 Dnr KS 2019/00670 

  

 

 

 

Förslag till beslut  

Arbetsmarknads-och integrationsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 

 

att sända plan Integration 2030 på remiss till nämnder, kommunala bolag och stiftelser, 

samt Demokratiberedningen och Ungdomsfullmäktige för yttrande senast 2 oktober 

 

 

 

 

 

Peter Larsson Annette Jonasson 

Kommundirektör Utvecklare 

Skickas till Markus Hurtig, Annette Jonasson 

 



 

 

 

 
Protokollsutdrag 
Arbetsmarknads- och 

integrationsutskottet 

 

2020-06-03 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 30 Dnr KS 2019/00670  

Övergripande plan Integration 2030, uppdrag i 
kommunfullmäktiges flerårsplan 2020-2022 

Sammanfattning 

Kommunstyrelsen gav kommunledningskontoret 2019-10-30 i uppdrag att utifrån 

flerårsplan 2020–2022, ta fram den övergripande planen Integration 2030.  

Arbetsmarknadsavdelningen har i samverkan med kommunstyrelsens Arbetsmarknads-

och integrationsutskott arbetat fram ett färdigt förslag. Planen är ett strategiskt 

långsiktigt dokument som ska ena över partigränser. Planen ska vara vägledande i 

arbetet för integration och motverkande av segregation och hedersrelaterat våld och 

förtryck. Planen innehåller strategiska ställningstaganden inom tre utpekade områden, 

som talar om vad vi vill uppnå: 

 

Område Boende och Trygghet:  

 Alla ska ha tillgång till ett rimligt boende på lika villkor, med en trygg 

närmiljö. 

 Kommunen ska bestå av attraktiva och likvärdiga bostadsområden med 

välkomnande offentliga miljöer.  

 Alla ska kunna känna sig trygga och kommunen siktar därför mot 

nolltolerans av kriminalitet.  

Område Arbete och Studier: 

 Stärka barn och ungas möjligheter till en bra start i livet. 

 Alla ska ges möjlighet till relevant utbildning och egen försörjning. 

 Nyanländas etableringstid ska förkortas. 

Område Demokrati: 

 Förtroendevalda politiker deltar aktivt i fler forum för utövande av 

demokrati och medinflytande på jämlika villkor. 

 Utveckla, skapa och stötta en variation av mötesplatser och tillgängliga 

offentliga miljöer.    

 Alla former av hedersrelaterat våld och förtryck ska förebyggas och 

bekämpas. 

 

Till detta strategiska dokument, kommer sedan en bilaga att kopplas, som uppdateras 

varje ny mandatperiod. Bilagan ska innehålla politiska uppdrag som talar om hur arbetet 

sedan ska bedrivas inom varje strategiskt ställningstagande, utifrån dess egna 

profession. Bilagan kommer att arbetas fram under hösten 2020, parallellt med att detta 

dokument är ute på remiss.  

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-05-20. 

Plan Integration 2030. 

Yrkanden 

Niklas Moe (M): Bifall till förslaget i handlingarna.  



 

 

 

 
Protokollsutdrag 
Arbetsmarknads- och 

integrationsutskottet 

 

2020-06-03 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Beslut 

Arbetsmarknads- och integrationsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 

 

att sända plan Integration 2030 på remiss till nämnder, kommunala bolag och stiftelser, 

samt Demokratiberedningen och Ungdomsfullmäktige för yttrande senast 2 oktober. 



 

1 

 

 

 

Uddevalla kommuns 

Plan Integration 2030 

 

2020-XX-XX  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2 
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1. Inledning och bakgrund 
Inledning 

Kommunfullmäktige gav 2019-06-13 uppdraget att ta fram en övergripande Plan Integration 

2030 under år 2020, vilket beskrivs i flerårsplanen för år 2020–2022.  

Planen ska vara vägledande i arbetet för integration och motverkande av segregation och 

hedersrelaterat våld och förtryck. 

Planen ska vara ett strategiskt långsiktigt dokument som enar över partigränser.               

Planen ska innehålla en tydlig gemensam målbild, med strategiska ställningstaganden inom 

utpekade områden.  

Hur sedan kommunens olika nämnder, bolag och stiftelser ska arbeta för att bidra till att 

uppnå kommunens gemensamma målbild kring integration, beskrivs i den bilaga som antas 

efter varje politiskt val.  

   

Bakgrund                                                                                                                               

Från det globala till det lokala                                                                                         

Sverige har skrivit under samtliga konventioner om mänskliga rättigheter och ska vara 

ledande i genomförandet av Agenda 2030 och de 17 globala målen om hållbar utveckling1. 

Genom att på alla nivåer, från det globala till det lokala, sträva mot att uppnå dessa mål 

bygger vi tillsammans en värld med hållbara samhällen där mänskliga rättigheter efterlevs och 

respekteras. Detta krävs för att alla människor, oavsett bakgrund och livsvillkor, ska ges 

möjlighet till ett tryggt och meningsfullt liv.  

Övergripande är kommunens vision bland annat att alla i Uddevalla ska känna sig välkomna, 

må bra och ha stor framtidstro. Mångfald och tolerans stimulerar till hållbar utveckling. All 

verksamhet i kommunen bygger därmed på ovan nämnda konventioner och övertygelsen om 

att det är tillsammans som vi bygger ett ekonomiskt, ekologiskt och socialt hållbart samhälle. 

Genom att ta lokalt ansvar i centrala frågor rörande hållbar utveckling, tar kommunen 

samtidigt sitt ansvar att bidra till de regionala, nationella och globala hållbarhetsmålen2. 

 

 
1 Regeringen - Handlingsplan Agenda 2030, Migrationsverket 
2 UNDP - De globala målen 
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2. Omvärldens påverkan                                                                                                               
I slutet av 2018 var 70,8 miljoner människor på flykt från krig, förföljelse och konflikt3. Det 

är den högsta siffran som UNHCR någonsin har uppmätt under sina 70 år som flyktingorgan.  

Regleringsbrev, utlännings- och medborgarskapslagen, förordningar och flera internationella 

överenskommelser och konventioner styr mottagandet av en asylsökande.  

 

Uddevalla har haft ett organiserat flyktingmottagande sedan i mitten av 80-talet. Invånare med 

en bakgrund som flykting, utgör den största andelen bland dem med utländsk bakgrund. 

(Utländsk bakgrund = utrikes född + svensk född med båda föräldrarna utrikes födda). Om 

ökningen invånare med utländsk bakgrund fortsätter i samma takt som de sista 10 åren, så 

kommer troligen ca 30 % av Uddevallas invånare att ha utländsk bakgrund år 2030.  

 

Sverige har antagit en handlingsplan för agenda 2030. Här finns målet för 

integrationspolitiken beskrivet på följande sätt: ”Lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter 

för alla, oavsett etnisk och kulturell bakgrund. Det gäller såväl kvinnor som män och uppnås 

främst genom generella åtgärder för hela samhället, vilket innefattar åtgärder inom områden 

som arbetsmarknad, utbildning, hälso- och sjukvård samt bostadsbyggande. Det kräver också 

särskilda insatser för att fler nyanlända snabbare och bättre ska komma in i arbets- och 

samhällslivet. Samhället ska möta nyanlända och erbjuda kunskap och dialog om det svenska 

samhället. Samhällets stöd, men också förväntningar byggda på normer som jämställdhet och 

jämlikhet, ska göras tydliga för att ge alla en plats i det fortsatta samhällsbygget.” 4 

 

3. Syfte och mål 
Plan integration är Uddevalla kommuns övergripande underlag gällande planering av det 

långsiktiga integrationsarbetet. Genom att peka ut den strategiska viljeriktningen är syftet att 

stödja och vägleda utformningen av de konkreta politiska uppdrag som tas fram av varje 

nämnd, bolag och stiftelse i samband med ny mandatperiod.  

Den övergripande målsättningen är att förbättra integrationen genom att minska segregationen 

och förebygga och bekämpa hedersrelaterat våld och förtryck.  
Arbetet ska ske i stor samverkan med övriga; så som myndigheter, näringsliv, organisationer 

och det civila samhället. 

 

I ett arbete kring integration måste man ta hänsyn till att världen och samhället ständigt är i 

förändring och med det följer förändrade förutsättningar. Man måste även ta hänsyn till 

frågans komplexitet och förstå att lyckad integration kan visa sig om ökad sysselsättning men 

även bättre fysisk och psykisk hälsa. Det går med andra ord inte att måla en helt färdig bild av 

lyckad integration och hur den ser ut om tio år. Man kan dock ha tydliga utgångspunkter som 

forskning och erfarenhet visar är viktiga områden att fokusera på. Det är det som är syftet med 

detta strategiska dokument; att visa åt vilken riktning som vi vill att integrationsarbetet ska 

utvecklas de kommande åren.    

 

 

 
3 UNCHR - FN:s flyktingorgan 
4 Regeringen - Handlingsplan Agenda 2030 
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3.1 Integration, Segregation och Hedersrelaterat 

våld och förtryck 

Integration: 
Integration kopplas gärna ihop med insatser som ges till nyanlända invandrare som kommit 

till landet som flyktingar. Integration är dock ett betydligt större begrepp än så. Att 

”integrera” definieras av Svenska Akademiens ordlista som att förena eller sammanföra till en 

helhet. Vi har därför valt att se integration som avsaknaden av segregation. Genom att arbeta 

för att minska segregationen och utanförskapet och arbeta med att förebygga och bekämpa 

hedersrelaterat våld och förtryck, så kommer vi att nå en bättre integration.  

Segregation: 
Segregation handlar om att människor lever och verkar separerade från varandra. Det kan 

handla om uppdelning utifrån socioekonomisk status, etnicitet eller demografi (till exempel 

ålder eller kön). Denna åtskillnad innebär att det blir koncentrationer av människor med 

liknande bakgrund till exempel på arbetsmarknaden, i bostadsområden och i skolor. 

Socioekonomisk segregation anses bäst förklara uppkomsten av segregationsmönster i 

Sverige. Socioekonomisk segregation betyder att människor som tillhör olika social-, 

inkomst- och yrkesgrupper lever sina liv skilda från varandra och därmed får olika 

förutsättningar. 

Segregationen påverkar hela samhället. Det är inte ett bostadsområde, en stadsdel eller en 

skola som är segregerad, utan hela kommuner och regioner. Det brukar kallas att 

segregationen är relationell. Att segregationen är relationell innebär också till exempel att 

utvecklingen i olika skolor och bostadsområden påverkar varandra.5 

Hedersrelaterat våld och förtryck: 
Hedersrelaterat våld och förtryck kan ta sig olika uttryck. Det kan handla om flickor som 

måste gå direkt hem efter skolan, som inte får vara med på lektionerna i alla skolämnen eller 

som inte får välja sina vänner. Det kan också rör sig om pojkar som måste bevaka sina systrar 

varje dag i skolan, eller om unga kvinnor och män som inte får ha kärleksrelationer och 

sexuella relationer. Vidare kan det handla om unga personer som förmås eller tvingas att gifta 

sig mot sin egen vilja med någon som familjen eller släkten valt ut.  

 

De som bryter mot familjens normer och värderingar riskerar att bli bestraffade. De kan bli 

utfrysta, hotade och misshandlade. För en del medför ett ställningstagande mot familjens 

normer och värderingar så stora risker att de måste lämna sina familjer och i vissa fall helt och 

hållet bryta med dem. 

 

Det hedersrelaterade våldet och förtrycket kännetecknas bland annat av att det oftast är 

kollektivt utövat eller sanktionerat, att kontrollen av flickors och kvinnors sexualitet är central 

och att valet av partner inte är individens eget val utan en angelägenhet för familjen eller hela 

släkten. Våldet och förtrycket drabbar såväl flickor och kvinnor som pojkar och män och både 

män och kvinnor kan vara förövare. Ibland är en och samma person både utsatt och förövare, 

detta gäller inte minst pojkar och unga män.6 

 
5 DELMOS - Delegationen mot segregation 
6 Länsstyrelsen Östergötland - Hedersförtryck 
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3.2 Strategiska ställningstagande och utpekade 

områden 
För att nå den övergripande målsättningen med att förbättra integrationen genom att minska 

segregationen och förebygga och bekämpa hedersrelaterat våld och förtryck, så behöver vi 

arbeta inom samma utpekade områden. Dessa områden är: 

- Boende och Trygghet 

- Arbete och Studier 

- Demokrati  

Inom varje område finns sedan antagna strategiska ställningstaganden, som ska beskriva vad 

det är som vi vill uppnå. Dessa ställningstaganden ska vara vägledande för samtliga nämnder 

och kommunala bolag och stiftelser, när de sedan ska besluta om hur de ska arbeta utifrån sin 

egen profession. Detta beskrivs sedan i den bilaga med politiska uppdrag som beslutas om 

inför varje ny mandatperiod. 

Tidigt förebyggande arbete ska genomsyra arbetet inom samtliga utpekade områden. Detta 

inkluderar även brottsförebyggande arbete, samt arbete för en större hälsa. 

 

4. Genomförande  
a. Plan Integration 2030 antas av kommunfullmäktige. Planen är ett vägledande dokument 

som beskriver bakgrund till arbetet, samt vad det är som vi vill uppnå fram till år 2030. Planen 

ska ligga till grund för hur kommunen ska arbeta med Integration, Segregation och 

Hedersrelaterat våld och förtryck. 

b. Bilaga Politiska uppdrag antas efter varje politiskt val till kommunfullmäktige. Varje 

nämnd tar fram politiska uppdrag som går i linje med dels nämndens uppdrag, dels som visar 

hur nämnden tänker jobba med nya uppdrag inom varje strategiskt ställningstagande. Här 

beskrivs en egen målbild av det egna uppdraget. Mål eller Nyckeltal ska finnas beskrivna.  

Varje uppdrag ska beskriva om insatsen görs inom ram, eller om medel kommer att begäras 

genom ordinarie budget-och planeringsdialog. Önskvärt är också att samtliga kommunala 

bolag och stiftelser antar egna politiska uppdrag inom beslutade antagna ställningstaganden.           

(Första bilagan kommer att gälla för perioden 2021 - 2022)                              

c. Uppföljning och analys. Uppföljning av uppdrag och övriga insatser som kopplas till 

planen, följs upp genom antagen Styr och ledningsmodell genom VUV-IT 

(verksamhetsutveckling IT-stöd) varje tertial. Varje nämnd, samt kommunala bolag och 

stiftelser, ansvarar för att beskriva och analysera utfallet av utfört uppdrag. Vid årsbokslut 

görs en summering av insatserna.  
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När vi arbetar med Plan Integration 2030 och våra politiska uppdrag, så finns det 

konventioner, lagar och överenskommelser som vi måste implementera i arbetet och ta hänsyn 

till. I bilden nedan finns några av dem i den ram som omger bilden.  
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Boende och Trygghet:  

 

Strategiska ställningstaganden:  

➢ Alla ska ha tillgång till ett rimligt boende på lika villkor, med en trygg närmiljö. 

➢ Kommunen ska bestå av attraktiva och likvärdiga bostadsområden med välkomnande 

offentliga miljöer.  

➢ Alla ska kunna känna sig trygga och kommunen siktar därför mot nolltolerans av 

kriminalitet.  

 

Boendet och den offentliga miljön har stor betydelse för att motverka utanförskap och 

segregation. Det är viktigt att skapa attraktiva och stimulerande livsmiljöer, både för dem som 

lever och verkar där och för besökare. Ett tryggt och bra boende är ett grundläggande behov. 

Möjligheten till egen bostad är viktigt för att kunna etablera sig i ett samhälle. Boendeformer 

som främjar kontakten mellan olika grupper underlättar integrationsprocessen.  

Segregationen och trångboddheten är tyvärr en verklighet som vi lever i idag. De 

socioekonomiska klyftorna och boendesegregationen ökar. Många invånare känner sig inte 

delaktiga i samhället. Att växa upp i ett område med stora socioekonomiska utmaningar, kan 

bidra till att framför allt ungdomar, identifierar sig med ett utanförskap. Att dras in i 

kriminalitet utgör därför en påtaglig fara. 

 

Arbete och Studier: 

  
 

Strategiska ställningstaganden:  

➢ Stärka barn och ungas möjligheter till en bra start i livet. 

➢ Alla ska ges möjlighet till relevant utbildning och egen försörjning. 

➢ Nyanländas etableringstid ska förkortas.  

 

En viktig förutsättning för ett demokratiskt och inkluderande samhälle, är att alla människor 

som kan, har ett arbete att gå till. Detta underlättar möjligheten till ett tillfredställande 

vardagsliv, vilket i sig bidrar till människors utveckling och delaktighet. 

Ett arbete med egen försörjning är centralt för individens känsla av självständighet, trygghet 

och delaktighet. Då kvinnor över lag ligger efter på arbetsmarknaden, så är det viktigt att satsa 

på jämställda insatser. 

En nära samverkan med Arbetsförmedlingen och det lokala näringslivet fyller en viktig 

funktion, liksom arbetet med det civila samhället.  

Utbildning, vare sig det gäller grundskola, gymnasium, vuxenutbildning eller språkutbildning, 

är nödvändigt för att kunna förverkliga sina personliga mål. Utvecklingen i samhället innebär 

att minst gymnasieutbildning krävs för att få ett arbete. Även högre utbildning och 

språkkunskaper har blivit allt viktigare för inträdet på arbetsmarknaden. 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. 
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Demokrati: 

 
 

Strategiska ställningstaganden:  

➢ Förtroendevalda politiker deltar aktivt i fler forum för utövande av demokrati och 

medinflytande på jämlika villkor. 

➢ Utveckla, skapa och stötta en variation av mötesplatser och tillgängliga offentliga 

miljöer.    

➢ Alla former av hedersrelaterat våld och förtryck ska förebyggas och bekämpas. 

 
Samverkan mellan kommun och civilsamhälle är viktig för att ta del av varandras kompetens 

och erfarenheter. Genom samverkan kan vi stärka demokratin och engagemanget i samhället 

samtidigt som det skapar inkludering, samt skapar en gemensam samhällsutveckling.   

Demokratipolitiken omfattar bland annat allmänna val, åtgärder för att stärka och värna 

individens möjligheter till inflytande samt åtgärder för att främja och säkerställa respekten för 

de mänskliga rättigheterna. De mänskliga rättigheterna är universella och gäller för alla och 

envar. De slår fast att alla människor, oavsett land, kultur och sammanhang, är födda fria och 

lika i värde och rättigheter.  

För att ett samhälle ska fungera harmoniskt är det också viktigt att dess invånare delar 

grundläggande normer och värderingar och att skadliga strukturer förebyggs och motverkas. 

För att nå en bra harmoni i samhället, ska utgångspunkten vara att alla invånare, oavsett 

förmåga och eventuella hinder, kan bidra och behövs till samhällsutvecklingen.  

 

5. Kommunicering av dokumentet 
Plan integration 2030 ska vara ett dokument som är väl känt i kommunen. Det är viktigt att 

samtliga chefer tar sin del i ansvaret med att kommunicera dokumentet, framför allt på sin 

arbetsplats. Dokumentet kan med fördel spridas brett till olika arbetsplatser och mötesplatser i 

kommunen. Styrande majoritet ska utgå från innehållet i dokumentet när de utformar 

mandatperiodens Strategiska plan. Kommunstyrelsen är ansvarig för att hålla dokumentet 

levande genom ansvarigt beredande utskott Arbetsmarknads-och integrationsutskottet. 

Dokumentet ska vara lätt att hitta på kommunens hemsida.  

 

6. Uppföljning och utvärdering/analys  
Uppföljning av uppdrag och övriga insatser som kopplas till planen, följs upp genom antagen 

Styr och ledningsmodell genom VUV-IT (verksamhetsutveckling IT-stöd) varje tertial. Varje 

nämnd, samt kommunalt bolag och stiftelse, ansvarar för att beskriva och analysera utfallet av 

utfört uppdrag. Vid årsbokslut görs en summering av insatserna. Vid behov kallar 

Arbetsmarknads-och integrationsutskottet övriga nämnders, bolags och stiftelsers presidier för 

dialog i ämnet. Detta för att kunna samla in ett utvecklingsbehov och för att kunna summera 

en mer beskrivande analys av arbetet. Samma sak gör tjänstepersonerna tillsammans med 

olika ledningsgrupper, referensgrupper och nätverk. 
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7. Revidering  
Revidering av detta strategiska dokument ska inte göras. Det görs enbart om innehållet av 

någon anledning inte längre är aktuell och måste uppdateras. 

 

8. Källförteckning 
 

DELMOS - delegationen mot segregation. https://www.delmos.se/ 

(hämtad 2020-03-24) 

Länsstyrelsen Östergötland – Hedersförtryck. www.hedersfortryck.se 

(hämtad 2020-03-24) 

Migrationsverket - vårt uppdrag. www.migrationsverket.se 

https://www.migrationsverket.se/Om-Migrationsverket/Vart-uppdrag.html 

(hämtad 2020-03-26) 

Regeringen - Handlingsplan Agenda 2030. www.regeringen.se 

https://www.regeringen.se/rapporter/2018/06/handlingsplan-agenda-2030/ 

(hämtad 2020-02-20) 

UNDP - De globala målen. https://www.globalamalen.se 

(hämtad 2019-11-05) 

UNHCR – FN:s flyktingorgan. https://www.unhcr.org/neu/se 

https://www.unhcr.org/neu/se/27030-antalet-manniskor-pa-flykt-nar-70-miljoner-unhcr-

uppmanar-till-solidaritet.html)  

(hämtad 2020-03-24) 
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Telefon: 0522-69 60 00 
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Samrådsremiss från samhällsbyggnadsnämnden rörande 
detaljplan; Ljungs-Kärr 1:8 mfl. (Tuvullsvägen) 

Sammanfattning 
Barn och utbildningsnämnden har getts möjlighet att lämna synpunkter på förslag till 
detaljplan för Ljungs-Kärr 1:8 mfl. (Tuvullsvägen).  Syftet med planförslaget är att 
möjliggöra för exploatering av bostäder inom fastigheten Ljungs-Kärr 1:8. Den 
tillkommande bebyggelsen föreslås utgöras av enfamiljsbostäder, radhus samt 
flerfamiljsbostäder. Planen föreslår att medge nya byggrätter för omkring 25 bostäder. 

Beslutsunderlag 
Barn och utbildnings tjänsteskrivelse 2020-09-15. 
Solstudie - samrådshandlingar rörande detaljplan; Ljungs-Kärr 1.8 mfl. 
Beslut, inriktningsförändring - samrådshandlingar rörande detaljplan; Ljungs-Kärr 1.8 
mfl. 
Tjänsteskrivelse inriktningsförändring - samrådshandlingar rörande detaljplan; Ljungs-
Kärr 1.8 mfl. 
Yttrande Miljö Länsstyrelsen - samrådshandlingar rörande detaljplan; Ljungs-Kärr 1.8 
mfl. 
Översiktskarta - samrådshandlingar rörande detaljplan; Ljungs-Kärr 1.8 mfl. 
Illustrationsplan - samrådshandlingar rörande detaljplan; Ljungs-Kärr 1.8 mfl. 
Plankarta - samrådshandlingar rörande detaljplan; Ljungs-Kärr 1.8 mfl. 
Planbeskrivning - samrådshandlingar rörande detaljplan; Ljungs-Kärr 1.8 mfl. 
Underrättelse - samrådshandlingar rörande detaljplan; Ljungs-Kärr 1.8 mfl. 

Beslut 
Barn och utbildningsnämnden beslutar 
  
att som svar på de samrådshandlingar som tagits fram rörande detaljplan för Ljungs-
Kärr 1:8 mfl. (Tuvullsvägen) Uddevalla kommun översända förvaltningens 
tjänsteskrivelse daterad 2020-09-15 
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Handläggare 

Lokalplanerare Tony Andersson 

Telefon 0522-69 70 07 
tony.andersson@uddevalla.se 

 

Samrådsremiss från samhällsbyggnadsnämnden rörande 

detaljplan; Ljungs-Kärr 1:8 mfl. (Tuvullsvägen) 

Sammanfattning 

Barn och utbildningsnämnden har getts möjlighet att lämna synpunkter på förslag till 

detaljplan för Ljungs-Kärr 1:8 mfl. (Tuvullsvägen). Syftet med planförslaget är att 

möjliggöra för exploatering av bostäder inom fastigheten Ljungs-Kärr 1:8. Den 

tillkommande bebyggelsen föreslås utgöras av enfamiljsbostäder, radhus samt 

flerfamiljsbostäder. Planen föreslår att medge nya byggrätter för omkring 25 bostäder.   

Beslutsunderlag 

Barn och utbildnings tjänsteskrivelse 2020-09-15. 

Solstudie - samrådshandlingar rörande detaljplan; Ljungs-Kärr 1.8 mfl. 

Beslut, inriktningsförändring - samrådshandlingar rörande detaljplan; Ljungs-Kärr 1.8 

mfl. 

Tjänsteskrivelse inriktningsförändring - samrådshandlingar rörande detaljplan; Ljungs-

Kärr 1.8 mfl. 

Yttrande Miljö Länsstyrelsen - samrådshandlingar rörande detaljplan; Ljungs-Kärr 1.8 

mfl. 

Översiktskarta - samrådshandlingar rörande detaljplan; Ljungs-Kärr 1.8 mfl. 

Illustrationsplan - samrådshandlingar rörande detaljplan; Ljungs-Kärr 1.8 mfl. 

Plankarta - samrådshandlingar rörande detaljplan; Ljungs-Kärr 1.8 mfl. 

Planbeskrivning - samrådshandlingar rörande detaljplan; Ljungs-Kärr 1.8 mfl. 

Underrättelse - samrådshandlingar rörande detaljplan; Ljungs-Kärr 1.8 mfl. 

 

 

Förslag till beslut  

Barn och utbildningsnämnden beslutar 

 

att som svar på de samrådshandlingar som tagits fram rörande detaljplan för Ljungs-

Kärr 1:8 mfl. (Tuvullsvägen) Uddevalla kommun översända förvaltningens 

tjänsteskrivelse daterad 2020-09-15 
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Ärendebeskrivning 

Barn och utbildningsnämnden har getts möjlighet att lämna synpunkter på förslag till 

detaljplan för Ljungs-Kärr 1:8 mfl. (Tuvullsvägen).  Syftet med planförslaget är att 

möjliggöra för exploatering av bostäder inom fastigheten Ljungs-Kärr 1:8. Den 

tillkommande bebyggelsen föreslås utgöras av enfamiljsbostäder, radhus samt 

flerfamiljsbostäder. Planen föreslår att medge nya byggrätter för omkring 25 bostäder. 

 

Vidare så föreslås i planförslaget en samlad miljöstation för renhållning. Stationen är 

tänkt för både tillkommande samt befintliga bostäder i närhet till planområdet.   

Ett genomförande av planförslaget innebär att Tuvullsvägen förlängs och möjliggör för 

ny bebyggelse på tidigare oexploaterad mark. I planförslaget så bibehålls ett betydande 

släpp av naturmark i anslutning mot Kärrbäcken, som kan nyttjas för ekosystemtjänster, 

rekreation och promenadstråk. 

 

 

Synpunkter  

Av samrådshandlingarna framgår ej vilken ökad befolkningsmängd som kan väntas 

inom området om detaljplanen ändras. Förändringen medför med all sannolikhet ökad 

efterfrågan av plats inom skola och förskola i närområdet. Om barn och utbildning ska 

kunna bedöma behovet av platser bör samrådshandlingarna innehålla uppgifter om hur 

stor befolkningsökningen, i synnerhet ökningen av förskolebarn och skolbarn, förväntas 

bli i samband med tillskapande av fler bostäder. 

 

Likaså behövs trafiksäkra vägar så att barnens skolväg blir trygg och säker.  

 

 

 

 

 

Staffan Lindroos Tony Andersson 

Förvaltningschef Lokalplanerare 

Skickas till 

 



 

 

 

 
 

 
Dnr PLAN 2015.41 
ARB NR 397 

 

 SAMHÄLLSBYGGNAD 1 (2) 

Till sakägare och berörda 

samt myndigheter enl sändlista 
 

UNDERRÄTTELSE  
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hugo.bennhage@uddevalla.se 

   

  

 

 

 

 

      

     

    

  

Tuvullsvägen Ljungskile 

Kärr Etapp 2, ny detaljplan för bostäder. 

UNDERRÄTTELSE OM SAMRÅD KRING DETALJPLAN 

Ett förslag till detaljplan för nya bostäder på fastigheten Ljungs-Kärr 1:8 m.fl är utställt för samråd 
under tiden 2020-08-31 –   2020-09-30. Planen är upprättad av Samhällsbyggnadsförvaltningen 
2020-07-14. Plansamrådet syftar till ett utbyte av information och synpunkter.  
 
Ett detaljplaneförslag för nya bostäder på Tuvullsvägen i Ljungskile håller på att upprättas. Syftet 
med planförslaget är att möjliggöra för exploatering av bostäder inom fastigheten Ljungs-Kärr 1:8.  
Den tillkommande bebyggelsen föreslås utgöras av enfamiljsbostäder, radhus samt 
flerfamiljsbostäder. Planen föreslår att medge nya byggrätter för omkring 25 bostäder. 

 
Kommunstyrelsen beslutade positivt planbesked 2009 och Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 
2016-11-21 att bedriva fortsatt planarbete, med inriktning om högre exploatering. Planen var 2009 
föremål för samråd. Berörda delar av samrådskretsen får nu åter möjlighet till utbyte av 
information samt ge synpunkter på ett reviderat förslag innan planarbetet går vidare.  
  
Till planförslaget bifogas plankarta och planbeskrivning samt utredningar. Handlingar och övrig 
information finns på kommunens utställningslokaler och hemsida  
 
https://www.uddevalla.se/bygga-bo-och-miljo/samhallsplanering/detaljplaner-
omradesbestammelser/pagaende-detaljplaner/ljungskile/tuvullsvagen-bostader-etapp-2.html  
 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2020-08-18 att ett genomförande av detaljplanen inte kan 
antas komma att medföra betydande miljöpåverkan. Länsstyrelsen delar kommunens uppfattning. 
Samhällsbyggnadsnämnden godkände även 2020-08-18 att planhandlingarna ska bli föremål för 
samråd.  

 

 

https://www.uddevalla.se/bygga-bo-och-miljo/samhallsplanering/detaljplaner-omradesbestammelser/pagaende-detaljplaner/ljungskile/tuvullsvagen-bostader-etapp-2.html
https://www.uddevalla.se/bygga-bo-och-miljo/samhallsplanering/detaljplaner-omradesbestammelser/pagaende-detaljplaner/ljungskile/tuvullsvagen-bostader-etapp-2.html
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UTSTÄLLNINGSLOKALER 

Till planförslaget bifogas plankarta och planbeskrivning samt utredningar. Handlingar och övrig 
information finns på kommunens utställningslokaler och hemsida. Handlingar översänds till 
myndigheter. Handlingar ställs ut för allmänheten på följande platser 
 

• Kontaktcenter, Rådhuset, Kungstorget, Uddevalla, måndag- fredag kl 08;00 -16:30. 

• Utställningsplats på Uddevalla Stadshus. 

• Kommunens hemsida, https://www.uddevalla.se/bygga-bo-och-
miljo/samhallsplanering/detaljplaner-omradesbestammelser/pagaende-
detaljplaner/ljungskile/tuvullsvagen-bostader-etapp-2.html  
 

På grund av rådande omständigheter genom virussmittan Covid-19 kan utställningslokaler 
revideras. Om du inte har möjlighet att ta del av samrådsförslaget i utställningslokal eller via 
digital plattform, kontakta samhällsbyggnadsförvaltningen.  
 
Den som har synpunkter på förslaget får framföra dessa skriftligen till: 
 
Uddevalla kommun, Samhällsbyggnad,  451 81 UDDEVALLA   
eller till vår e-postadress samhallsbyggnad@uddevalla.se.  
 
Senast 2020-09-30 ska synpunkterna ha inkommit.  
 
Den som inte senast under granskningstiden har lämnat någon skriftlig synpunkt på 
detaljplaneförslaget kan komma att förlora rätten att överklaga beslut att anta planen.  
 
Samhällsbyggnads svar på era eventuella synpunkter kommer att återfinnas i det så kallade 
samrådsredogörelsen som upprättas efter samrådet. Efter samråd kommer kommunen att ta 
ställning till hur planarbetet ska fortsätta.  
 
 
KONTAKTPERSON är Hugo Bennhage, 0522- 69 73 65, hugo.bennhage@uddevalla.se 
 

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN 

 

Hugo Bennhage 
planarkitekt 

                                   

https://www.uddevalla.se/bygga-bo-och-miljo/samhallsplanering/detaljplaner-omradesbestammelser/pagaende-detaljplaner/ljungskile/tuvullsvagen-bostader-etapp-2.html
https://www.uddevalla.se/bygga-bo-och-miljo/samhallsplanering/detaljplaner-omradesbestammelser/pagaende-detaljplaner/ljungskile/tuvullsvagen-bostader-etapp-2.html
https://www.uddevalla.se/bygga-bo-och-miljo/samhallsplanering/detaljplaner-omradesbestammelser/pagaende-detaljplaner/ljungskile/tuvullsvagen-bostader-etapp-2.html
mailto:samhallsbyggnad@uddevalla.se
mailto:hugo.bennhage@uddevalla.se
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Samrådshandlingar 

 

Uddevalla Kommun 

[X] Plankarta med bestämmelser 

[X] Planbeskrivning 

[X] Planprogram 

[X] Fastighetsförteckning 

[X] Illustrationskarta 

 

Utredningar samt övriga handlingar 

 
[X] Dagvattenutredning, Sweco 2013-04-17 

[X] Dagvattenutredning sammanfattning, Sweco 2015-02-04 

[X] Detaljerad översvämningskartering, Sweco 2013-12-12 

[X] Geoteknisk utredning, Bohusgeo 2011-06-23 

[X] PM Bergrasrisk, WSP 2018-01-31 

[X] Trafikbullerutredning, Soundcon 2019-10-30 

 

Bakgrund 

 

Uddevalla kommun har sedan tidigare pekat ut området längst Kärrbäcken i Ljungskile som ett 

område för bostadsbebyggelse. I ett planprogram från 2002 markeras ett område vid Utsiktsvägen, 

Kärrullsvägen och Kärrbäcken ut som framtida exploateringsområde. I fördjupning av översiktsplan 

för Ljungskile från 2008 så pekas området i närhet till Kärrbäcken ut som möjlig 

exploateringskorridor.  

Marken är sedan tidigare detaljplanelagd för bostadsändamål genom en stadsbyggnadsplan från 

1943, men avses inte att byggas ut enligt befintlig plan. Aktuellt planområde är en av de tre etapper 

som pekades ut i planprogrammet från 2002. Den första etappen i planprogrammet vann laga kraft 

2005 och är idag fullt utbyggd. 2009 påbörjades arbete med den aktuella planen, Tuvullsvägen 

Ljungskile m.fl. Planen ställdes ut för samråd 15 juni 2009, och ett informationsmöte för berörda 

sakägare ägde rum 15 september 2009. Vid tidpunkten bedömdes att de geotekniska förhållandena 

inte var tillräckligt tillfredställande och att vidare geotekniska utredningar bör göras för att 

säkerställa med hänsyn till hälsa och säkerhet.  

Efter att planen var på samråd under 2009 har arbetet varierat i intensitet. De utredningar som 

efterfrågades i plansamrådet har löpande utförts. Geotekniska åtgärder har implementerats för att 

planens lämplighet skall tillfredsställas. Vidare har den första etappen i planprogrammet exploaterats 

vilket visar på förutsättningar för en andra etapp inom området. Bedömningen har gjorts att 

föregående plansamråd från 2009 inte längre är anses aktuellt, och att nytt samråd skall utföras för 

att planens aktuella syfte, förutsättningar och konsekvenser kan samrådas med samrådskretsen. 
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Planens syfte och huvuddrag 

 

Syftet med planförslaget är att möjliggöra för exploatering av bostäder inom fastigheten  

Ljungs-Kärr 1:8. Den tillkommande bebyggelsen föreslås utgöras av enfamiljsbostäder, radhus samt 

flerfamiljsbostäder. Planen föreslår att medge nya byggrätter för omkring 25 bostäder. 

Vidare så föreslås i planförslaget en samlad miljöstation för renhållning. Stationen är tänkt för både 

tillkommande samt befintliga bostäder i närhet till planområdet.  

Ett genomförande av planförslaget innebär att Tuvullsvägen förlängs och möjliggör för ny bebyggelse 

på tidigare oexploaterad mark. I planförslaget så bibehålls ett betydande släpp av naturmark i 

anslutning mot Kärrbäcken, som kan nyttjas för ekosystemtjänster, rekreation och promenadstråk.  

 

Planförfarande 

Detaljplanen hanteras enligt reglerna i PBL kap 5 § 11-35 (PBL 2010:900). Planen handläggs med ett 

standardförfarande då den är förenlig med översiktsplanen, inte kan antas få ett betydande 

allmänintresse samt att planförslaget inte bedöms medföra en betydande miljöpåverkan. 

Allmänheten som är närmast berörd ingår i samrådskretsen för plan. 

Planen har tidigare planlagts med ett äldre reglemente av PBL samt redan genomgått 

samrådsmomentet. Då samrådet för planen genomfördes 2009 samt att större revideringar har 

gjorts av planförslaget så föreslås det därför åter vara lämpligt att samråda kring förslaget innan det 

går vidare i processen. Planförslaget föreslås också att handläggas enligt de nu rådande reglementet 

(PBL 2010:900). 

Detaljplanen ställs nu åter ut för samråd med berörd samrådskrets.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1. Skede i planprocessen  

Källa: Uddevalla kommun 
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Plandata 

 

Läge, Areal & Avgränsning 
 
Planområdet ligger cirka en kilometer 

nordöst om Ljungskile centrum. Den 

tidigare avgränsningen vid det 

samrådsförslag som upprättades 2009 

inkluderade delar av äldre bebyggelse från 

Simmersröd samt flertalet befintliga 

bostadsfastigheter i Ljungs- Kärrområdet. 

Efter omtag av planarbetet har 

avgränsningen för det aktuella 

samrådsförslaget reviderats till att i 

huvudsak inkludera del av den kommunala 

stamfastigheten Ljungs-Kärr 1:8. 

Tillfart till området sker via Kärrängsvägen. 

Marken är till större delen flack och 

avgränsas mellan Kärrbäcken i norr och en 

bergshöjd i söder. Läget för exploateringen 

är gynnsam med närhet till bland annat 

befintlig infrastruktur, lokala 

kommunikationer, offentlig- och 

kommersiellservice samt naturområden.  

 

Planområdet avgränsas i norr mot den första 

etappen från planprogrammet, där kvarter 

för förskola och bostäder har uppförts. I öster 

gränsar planen till öppen slåttermark och I väster ingår Kärrängsvägen i planen. Etapp 3 föreslås 

enligt planprogrammet öster om planområdet Planområdets areal är cirka 2,6 hektar stort.  

 

 

 

 

 

 

Figur 2. Planområdets lokalisering i Ljungskile  

Källa: Uddevalla kommun

devalla kommun 

Figur 3. Planområdets avgränsning  

Källa: Uddevalla kommun

devalla kommun 
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Markägoförhållande 

 

Uddevalla kommun äger fastigheten Ljungs-Kärr 1:8 där nytillkommande exploatering 

föreslås. Kommunen avser också att förvärva ett mindre skifte av fastigheten  

Ljungs-Kärr 1:30. Till planen angränsande bostadsfastigheter är i enskild ägo. 

 

Planförslaget innehåller  

Kvartersmark 

Bostad                         ca 9 900 kvm 

Teknisk Anläggning   ca 200 kvm 

 

Allmän platsmark 

Natur                           ca 13 600 kvm 

Gata                             ca 2 050 kvm 

  

 

Sammanfattning av planförslaget 

 
Detaljplanen syftar till att bereda möjlighet för exploatering av ett mindre antal tomter för 

enfamiljsbostäder samt möjlighet för exploatering ett tjugotal lägenheter upprättade som radhus, 

parhus eller mindre flerfamiljshus. Planen föreslår cirka 25-bostäder i varierande upplåtelseformer på 

kommunal mark. Området är idag är helt obebyggd, men det finns befintliga byggrätter inom 

planområdet.  

Det aktuella planområdet har varit under framtagande under en längre tid, men komplikationer för 

främst block- och sten nedfall samt skredrisk har behövt åtgärdas innan ytterligare arbete har kunnat 

fortskrida. Bergssäkring är nu utfört. Planförslaget behandlar även hur renhållning samt 

kommunikationer, tillfart, parkering och andra tekniska aspekter hanteras inom planområdet. 

Området har i en fördjupning av översiktsplan för Ljungskile pekats ut som korridor för 

tätortsutveckling och planens syfte är att tillgodose behovet av bostadsförsörjning. Planförslaget är 

baserat på ett detaljplaneprogram som var föremål för samråd under sommaren och hösten 2002. 

Programområdet består av tre etapper, varav den första detaljplansetappen antogs i juni 2005. 

Planförslaget gör avsteg från planprogrammet genom att inte enbart föreslå enfamiljshus, utan även 

mindre flerfamiljshus föreslås i norra delen av planområdet.  

När förslaget ställdes ut för samråd 2009 så inkluderades en betydande del av det omkringliggande 

befintliga bostadskvarteret. Avgränsningen gjordes för att bland annat skapa en vägförbindelse 

mellan förlängningen av Tuvullsvägen med Kärrullsvägen för att möjliggöra genomfart för bland 

annat renhållning och räddningstjänst. Den tidigare avgränsningen inkluderade även norra delarna av 

Simmersröd för att uppdatera den gällande detaljplanen från 1943 till befintliga förhållanden.  
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Denna större avgränsning har sin grund i det planprogram som upprättades 2002. Planens syfte är 

däremot främst att möjliggöra för nya bostäder inom fastigheten Ljungs-Kärr 1:8. Det har även 

framkommit att den förbindelse som föreslagits mellan Tuvullsvägen och Kärrullsvägen är svår 

geotekniskt att genomföra, samt skapar olägenhet för befintliga bostäder. Kärrullsvägen är idag 

planlagd som gårdsgata och dimensionerna med smal gatubredd samt små svängradier på vändzon 

samt kurvor. Sammantaget medför det att större åtgärder måste utföras för att planlägga 

Kärrullsvägen till en allmän platsmark, gata. Eftersom inga åtgärder planeras för gatan, som en större 

vändzon eller koppling till Tuvullsvägen avses inte Kärrullsvägen och befintliga fastigheter längst med 

Kärrullsvägen ingå i avgränsningen för planområdet. 

Det befintliga bostadsområdet i norra Simmersröd föreslås heller inte att inkluderas i det aktuella 

samrådsförslaget. Inom detta område finns det ett par fastigheter där befintlig plan inte 

överensstämmer med verkligheten, men en ändring ställer krav på vändzoner samt andra åtagande 

som är komplicerade att utföra. Därför har bedömningen gjorts att inte heller inkludera detta 

område i detaljplanen.  

Då problematiken för dimensionering samt vändmöjligheter på Kärrullsvägen kvarstår vilket försvårar 

för exempelvis renhållning föreslås det i detaljplanen att upprättas mark för gemensam renhållning 

vid infarten av området, i början på Ängsullsvägen. Renhållningsstationen är tänkt nyttjas av både de 

nya bostäderna på Tuvullsvägen samt befintliga fastigheter på Kärrullsvägen, Ängsullsvägen samt 

delar av Kärrängsvägen.  

Kärrbäcken kommer fortsatt att vara en viktig resurs både för dagvattenhantering, rekreation samt 

biologisk mångfald. Tillgängligheten till bäcken avses genom planförslaget att öka. Bäckens kapacitet 

för att omhänderta vatten är begränsad nedströms. Bäckens upptagningsområde är stort och 

tillflödet sker mestadels från öster om planområdet, från omkringliggande berg.  

Tillkommande exploatering i planområdet har en relativt liten påverkan på det totala flödet på 

Kärrbäcken. Uddevalla kommuns krav om lokalt omhändertagande gör att varje exploatering själv 

skall klara av att omhänderta skyfall och nederbördsmängder motsvarande 20-årsregn. Med ett 

lokalt omhändertagande blir påverkan på Kärrbäcken och passager nedströms inte negativt 

påverkade genom exploateringen.  

De utredningar som har utförts i planarbetet inkluderar den tidigare avgränsningen för 

detaljplaneområdet. Av de åtgärder som rekommenderas att utföras av utredningarna inom eller 

utanför planområdet har skred och bergssäkring redan utförts. Bedömningen är att det inte finns 

någon utredning som hindrar genomförandet av planförslaget. 
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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 före och sträva efter en god hushållning av mark. Det ska ske i enlighet 

med hänsyn till nationella intressen för bland annat natur- och kulturvård eller friluftslivet samt 

riksintressen.  

Planområdet ligger i närheten riksintresse för kommunikationer enl. MB 3:8 genom 

avståndet till Bohusbanan och E6. Planförslaget bedöms uppfylla dessa kriterier utan att 

negativt påverka riksintressen för kommunikationer.  

Detaljplanen påverkar även indirekt Havstensfjorden som är ett riksintresse. Kärrbäckens 

avrinning leds ut i viken Ljungskile, som är ett känsligt vattenområde. Ljungskile avgränsas i 

väster av ett område som kan få viss påverkan på Havstensfjorden. Aspekter som är viktiga 

är exempelvis vattenkvalitén samt artrikedom för djur och växter. Bedömningen för 

planförslaget är att det inte på ett negativt sätt kommer påverka vattenkvalitén i 

Kärrbäcken eller hindra vare sig djur- eller växtliv, i och kring vattendraget, vilket gör att 

inga negativa konsekvenser tillkommer för Havstensfjorden.  

Miljökvalitetsnormer  

 

Miljökvalitetsnormer är föreskrifter i miljöbalkens 5 kap. som behandlar miljökvalitet för mark, 

vatten, luft eller miljön i övrigt inom ett geografiskt område. Bedömningen görs att inga indikationer 

på att gällande miljökvalitetsnormer överskrids eller riskerar att överskridas inom det aktuella 

planområdet.  

 

 

Områdesskydd 

 

Planområdet berör delvis skydd enligt miljöbalkens 7 kap, vilken behandlar exempelvis Natura 2000-

områden, naturreservat, biotopskydd eller vattenskyddsområde. Havstensfjorden klassas som ett 

Natura 2000-område och berörs indirekt av planområdet genom tillrinning från Kärrbäcken samt 

bäckens potential som plats för lekande fiskar. 

 

Planområdet samt angränsande marker har betydelse för den biologiska mångfalden. Kärrbäcken 

samt omkringliggande slåttermarker är värdefulla dels för rekreation samt för ekosystemtjänster och 

biologisk mångfald. Inga övriga kända områdesskydd finns inom planområdet. 
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Bedömning görs att de områdesskydd som finns kan få viss påverkan genom detaljplanens 

genomförande men att dess påverkan inte kan antas vara av betydande karaktär. 

 

 

Behovsbedömning 

 

Enligt PBL 4 kap 34 § samt Miljöbalken (MB) SFS 1998:808 skall en miljökonsekvensbeskrivning 

utföras om planen bedöms kunna leda till betydande miljöpåverkan. Uddevalla kommun utförde 

2009-05-04 en behovsbedömning för att bedöma om planen kunde antas leda till betydande 

miljöpåverkan.  

 

Enligt ovanstående kriterier över planens förenlighet med miljöbalken bedöms den inte medföra 

betydande miljöpåverkan eller vara av en sådan grad att en miljökonsekvensbeskrivning skall 

komplettera planarbetet.  Föreslagen markanvändning bedöms ej få negativ inverkan på 

riksintressen.  

 

Planen avser ett litet område på lokal nivå och inte bedöms medföra betydande påverkan enligt 

kriterierna av MKB-förordningens bilaga 4. Planförslaget strider inte heller inte mot översiktsplanen. 

Planen bedöms heller inte innebär någon konflikt med Miljöbalkens hushållnings- eller allmänna 

bestämmelser. Miljö och Stadsbyggnad bedömer att genomförandet av detaljplanen inte kan antas 

medföra en så betydande miljöpåverkan att en miljöbedömning krävs.  

 

Detaljplanen bedöms heller inte bidra till betydande miljöpåverkan. Länsstyrelsen delade 

kommunens uppfattning enligt Länsstyrelsesamråd 2009-04-28. Då inriktningen fortsatt är 

likvärdig så gör kommunen bedömningen att detta beslut fortfarande är aktuellt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
 

10 
 

Miljömål 
 

Riksdagen har fastställt 16 övergripande miljökvalitetsmål för Sverige. Dessa ger en vägledande bild 

för Sveriges miljöpolitikiska inriktning. Dessa mål behandlar vilka kvalitéer som är viktiga i vår natur- 

och kulturmiljö samt hur vi kan arbeta för att göra en omställning av samhället för att skydda och 

utveckla dessa värden.  

Inom detaljplaneringen bejakas en hållbar samhällsutveckling. Varje detaljplan har ett unikt syfte och 

berör i olika mån av de övergripande miljökvalitetsmålen. För den aktuella detaljplanen bedöms 

nedanstående mål av särskild vikt. De nationella mål som framförallt berör den aktuella detaljplanen 

behandlas nedan. 

Begränsad klimatpåverkan 

Målet en begränsad klimatpåverkan riktar sig främst mot en hållbar samhällsutveckling där fossila 

bränslen och växthusgaser skall minska. Nya exploateringar medför i regel en klimatpåverkan, men 

också möjlighet till att gynna hållbart byggande genom mer energieffektiva energisystem samt 

förutsättningar för hållbara transporter. Dessa mål ligger i linje med syftet för planförslaget. 

Exploateringen är belägen nära befintligt väg- och VA-nät och befintliga bostadsområden, på mark 

som sedan länge varit avsedd för bebyggelse. 

 

Ett rikt odlingslandskap 

Målet om ett rikt odlingslandskap berör både matproduktion, kulturlandskap och biologisk mångfald. 

I enlighet med det nationella målet ses odlingslandskapet som en resurs som bidrar till samhället och 

naturen på flera olika sätt. För en god planering ska avväganden göras för samhällsnyttan, 

ekosystemtjänster samt livsmiljö. 

Ny bebyggelse föreslås på befintlig slåttermark. Ställningstagande har gjorts att markens tätortsnära 

läge samt relativa ringa vikt som produktiv jordbruksmark genom liten areal, hög flikighet inte gör 

marken tillgänglig för ett rationellt jordbruk. Marken har inte pekats ut av särskild vikt för biologisk 

mångfald eller habitat för djur- eller växtliv. Sammantaget görs bedömningen att planförslaget har 

viss negativ påverkan för ett rikt odlingslandskap. 

 

God bebyggd miljö 

Målet om god bebyggd miljö är ett paraplymål för hur den fysiska samhällsplaneringen kan bidra till 

ett hållbart samhälle. En planering som gynnar hållbara transporter genom att kollektivtrafik samt 

gång- och cykeltrafik prioriteras bidrar till miljömålen. Befintlig infrastruktur utnyttjas för 

samhällsekonomiska vinster samt ett effektivt hushållande av mark. 

 

Planförslaget uppfyller dessa mål till stor del och anses utifrån detta mål bidra till god bebyggd miljö. 

Planen syftar till att förbättra befintligt bebyggd miljö genom att exempelvis säkerställa de 

geotekniska förhållandena. Ny bebyggelse syftar till att komplettera befintlig bebyggelse samt att 

erbjuda variation på upplåtelseform. Närhet till kommunikationer, kollektivtrafik samt 

miljöanpassning är viktiga aspekter i det fortsatta arbetet.   
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Tidigare ställningstagande 

 

Översiktsplan 

 

För Uddevalla kommun gäller Översiktsplan 2010, antagen av kommunfullmäktige 8 september 2010. 

Översiktsplanen behandlar inte mark- och vattenanvändningen för detaljplaneområdet. Den 

redovisas istället i en fördjupning av översiktsplan för Ljungskile tätort.  

Ljungskile Översiktsplan 

 

Ljungskile Översiktsplan, en fördjupning av Uddevalla Översiktsplan 2002, antogs 2007-12-12 av 

kommunfullmäktige. En aktualitetsbedömning har gjort för Ljungskiles översiktsplan och den bedöms 

fortsatt gälla. Mark- och vattenanvändningen inom det avgränsade området berördes inte av den nya 

Översiktsplanen för Uddevalla kommun från 2010.  

 

Ljungskile översiktsplan anger det aktuella området som utvecklingskorridor för bostäder. 

Översiktsplanen anger inte några övriga restriktioner för området.  

 

Program till detaljplan 

 

 

 

Figur 4. Programkarta, Kärrområdet Ljungskile  

Källa: Uddevalla kommun 
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2002 upprättades ett planprogram där det aktuella området pekas ut för möjlig 

tätortsutveckling. Det för planen aktuella området är markerat som område A i 

programkartan. Planområde B har sedan tidigare detaljplanelagts och exploaterats med 

bostäder samt en ny förskola. Planområde C är tänkt att planläggas och exploateras i nästa 

etapp.  

I planprogrammet så föreslås planområde A att exploateras med villatomter. Genom beslut 

från samhällsbyggnadsnämnden så har inriktningen ändrats till förmån för en exploatering 

med både en- och flerfamiljshus. 

Avsteget från planprogrammet motiveras med att det är i linje med mål om god hushållning 

av mark samt god bebyggd miljö där marken får en effektiv användning.  

Detaljplaner 

 

Inom huvuddelen av planområdet gäller detaljplan, Lj 1 (14-LJU-468) fastställd av länsstyrelsen den 

26 mars 1943. Den omfattade en stor del av Ljungskile tätort, och det nu aktuella planområdet var 

avsett för enfamiljshusbebyggelse. 

Exploateringsområdet har ännu inte blivit fullt utbyggt och intentionen för utbyggnaden anses inte 

aktuell eller ta i hänsyn befintliga förutsättningar, varför en ny plan anses nödvändig.  

Inom planens norra del överlappas gällande detaljplan antagen den 15 juni 2005 med betäckningen 

Lj 129 (1485K-P2005/9). Genomförandetiden för planen varade till den 14 juli 2015. Den del av plan 

Lj 129 som berörs i det aktuella planförslaget är idag planlagd för allmän platsmark med ändamål 

Natur. Den berörda marken avses fortsatt att upprättas som naturmark.  

 

Övriga beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2016-12-08 om ändrad inriktning för detaljplanen. Beslutet 

innebar att detaljplanen ska pröva en högre exploatering med varierade boendeformer, både 

enfamiljshus och flerfamiljshus, till skillnad från att enbart exploatera villatomter i enlighet med 

planprogrammet. 

 

Genom den ändrade inriktningen för detaljplanen gjordes också bedömningen att ett nytt 

plansamråd krävs för att låta samrådskretsen se över det nya förslaget.   

 

Dagvattenhantering för Uddevalla kommun 

Ställningstagande i VA-strategin (2015-12-09) är att dagvatten skall ses som en estetisk, ekologisk och 

hydrologisk resurs vilket bland annat innebär att man ska verka för mer öppen dagvattenavledning 

och att dagvattnet skall renas och fördröjas så nära källan som möjligt för att minska belastning på 

recipient och ledningssystem. Hanteringen av dagvatten skall även planeras så att översvämning eller 

annan olägenhet inte sker för omgivningen.  
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Övergripande miljömål Uddevalla kommun 

 

Uddevalla kommun har brutit ner de 16 nationella miljömålen till 6 lokalt övergripande mål, specifika 

för att vägleda arbetet inom kommunen. En lokal miljöstrategi (2013-03-14) tillämpas för att 

samordna och vägleda miljöarbetet för att nå ett hållbart Uddevalla. Genom den lokala miljöstrategin 

har de nationella målen specificerats till kommunala miljömål och åtgärder för Uddevalla kommun.  

Uddevalla har som mål att genom samhällsplaneringen kunna skapa förutsättningar för en hållbar 

livsstil, där minskade utsläpp, hållbara transporter och användningen av hållbara energikällor är 

nyckelfrågor.  

 

Detaljplanen verkar för en effektiv markanvändning samtidigt som sociala och ekologiska aspekter 

integreras genom variation av bebyggelse, bevarande av naturmiljön kring Kärrbäcken och närhet till 

service. 

Förutsättningar, förändringar och konsekvenser 
 

Naturmiljö 

Pågående Markanvändning 

 

Förutsättning 

Planområdet består till större delen av obrukad slåtter- och ängsmark. Området har för närvarande 

EU-stöd för odlingsmark. I södra delen av planområdet finns ett bergsparti och i den norra delen 

rinner Kärrbäcken.  

Kärrbäcken och dess vegetationsridå är viktig att bevara. Bäcken är värdefull för växt- och djurlivet, 

för landskapsbilden och som vindskydd för planområdet och omkringliggande bebyggelse. Den 

föreslagna kvartersmarken är lagd på behörigt avstånd från de skyddsvärda områdena. 

Rekommendationen är att kvartersmark ska vara minst 10 meter från bäcken. Strandskyddet är 

sedan tidigare upphävt inom området och återinträder inte vid ny planläggning.  

Planområdet inkluderar även infarten till området genom Kärrängsvägen. Väster om planområdet är 

till stor del kvartersmark för bostadsändamål.   

 

Planförslag och konsekvenser 

Planförslaget föreslår i huvudsak ny kvartersmark på före detta åkermark. Planförslaget 

överensstämmer med de lokaliseringsställningstaganden som har tagits i den fördjupade 

översiktsplanen för Ljungskile tätort. Ytterligare lokaliseringsprövning för föreslagen 

bostadsbebyggelse föreslås inte att utföras i planarbetet.  

 

Kärrbäcken samt kringliggande vegetation föreslås att bevaras och utvecklas i planförslaget. 

Planförslaget ger fortsatt ett släpp för naturmark på 10 meter mellan kvartersmarken och 

Kärrbäcken. En förlängning av Tuvullsvägen kommer ske parallellt med bäcken för att sedan vika av 

sydost in i planområdet.  
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Natur och rekreation 

 

Förutsättning 

Området allra närmast Kärrbäcken har stora naturvärden och ett visst rekreationsvärde. Öster om 

planområdet finns ett varierat naturlandskap med ängsmarker samt en skogbeväxt bergknalle.  

Närhet finns till strövområden samt gång- och cykelvägar. Bergknallen söder om planområdet pekas 

ut som värdefull naturmiljö med ek- och triviallövskog med ädellövsinslag längst med 

nordsluttningen som delvis ansluter till planområdet. På norra sidan av Kärrbäcken finns det ett träd 

som är utpekat som skyddsvärt. Hotbilden mot trädet är främst om det närliggande vegetation växer 

igen ytterligare. 

 

Planförslag och konsekvenser 

Förslaget tar i anspråk slåttermarken mellan bergknallen och Kärrbäcken för bostadsexploatering. 

Tillgängligheten till bäcken är idag bristfällig och en exploatering kan möjliggöra för en bättre 

tillgänglighet av marken närmast vattendraget. Öppen ängsmark finns öster om området. Denna 

mark pekas i framtiden ut som utveckling för bostadsändamål.  

Bergknallen söder om området påverkas 

inte av planförslaget. Tillgängligheten till 

naturområdet på bergknallen är begränsad 

och förbättrande åtgärder för ökad 

tillgänglighet föreslås inte i planförslaget. 

 

Trädet som är utpekat som skyddsvärt 

kommer fortsatt att vara inom planlagt 

område för natur. Kommunen är huvudman 

och ansvara för skötsel. Intressekonflikt 

finns kring fördröjande av vatten, rekreation 

och bevarande av biotoper, likt trädet.  

 

 

Strandskydd 

 

Förutsättning 

Kärrbäcken är ett vattendrag som till vissa delar berörs av strandskydd. Öster om planområdet är 

vattendraget strandskyddat. Även i nordöstra delen av planområdet, som avses vara naturmark, 

gäller strandskyddet. Inom övriga delar av planområdet har detta strandskydd sedan tidigare 

upphävts eller troligtvis aldrig implementerats då marken sedan tidigare är planlagd. 

 

 

 

Figur 5. Lokalisering skyddsvärt träd  

Källa: Uddevalla kommun 
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Planförslag och konsekvenser 

Ingen planbestämmelse om 

upphävande av strandskydd bedöms 

behövas i detaljplanen då 

strandskyddet inte återinträder 

genom detaljplanen. Vid ytterligare 

utbyggnad av en Etapp 3 enligt 

planprogrammet, öster om det 

aktuella planområdet berörs 

strandskyddet. Ett natursläpp 

integreras i planen för att lämna 

strandkanten till Kärrbäcken 

fri för fauna, flora och 

människor.  

 

 

Kulturmiljö  

 

Arkeologi 

 

Förutsättning 

Ingen arkeologisk undersökning har utförts inom planområdet. Det finns en sedan tidigare känd 

fornlämning ungefär 100 meter väster om planområdet.  

 

Planförslag och konsekvenser 

Känd fornlämning bedöms inte påverkas av planförslaget. Marken som pekas ut för tillkommande 

exploatering har inga kända arkeologiska värden och är sedan tidigare planlagd för bostadsändamål.  

 

Kulturmiljövård 

 

Förutsättning 

Tätorten Ljungskile har behandlats i ett kulturmiljövårdsprogram. Området som pekas ut för 

kulturmiljövård tangerar planområdet delvis. Programmet behandlar boendemiljöer som är typiska 

för Ljungskile, bland annat äldre gårdsmiljöer och badortsarkitektur. 

 

Planförslag och konsekvenser 

Planområdet ligger till större delen utanför kulturmiljövårdsområdet. I planprogrammet behandlades 

den gårdsmiljö som tidigare fanns i området, som inkluderade äldre ladugårdsbyggnader samt ett 

torp. I den första etappen tog en av dessa byggnaders struktur tillvara och används idag som 

flerbostadshus. Skalan i den aktuella detaljplanen möjliggör liknande bebyggelse inom planområdet. 

Planförslaget antas inte medföra några negativa konsekvenser för övrig kulturmiljövård i Ljungskile.  

 

 

Figur 6. Strandskydd (blå) i relation till föreslag bebyggelse (gul).  

Källa: Uddevalla kommun 
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Bebyggelse  
 

Bebyggelse och stadsbild 

 

Förutsättning 

Planområdet är idag oexploaterat. Området angränsar befintlig bebyggelse, som består av äldre 

enfamiljshus uppförda i 1-2 våningar i väster samt nyare flerfamiljsbebyggelse i norr uppförda i 2-3 

våningar. Ljungs-Kärrområdet håller på att förtätats och expandera, tillkommande bebyggelse är 

varierad med både flerfamiljshus samt enfamiljshus och uppförs i huvudsak i 1-3 våningar.  

Planförslag och konsekvenser 

Planförslaget möjliggör att befintlig bebyggelse kompletteras med både en- och flerfamiljshus. 

Förslaget följer den utveckling och skala som finns i närområdet med variation på upplåtelseform och 

typ av bebyggelse. Planområdet föreslås bli något tätare och större i skala än angränsande 

enfamiljshusområde. Skalan på husen föreslås därför att vara som lägst närmast den befintliga 

enfamiljshusbebyggelsen, för att sedan vara större i östra delen av planområdet.  

En variation av bostäder föreslås inom planområdet för att skapa en dynamik och mångfald av 

bebyggelse. Bostäderna närmast Tuvullsvägen föreslås byggas med entréer mot gata. Entréer och 

byggnader placeras i närheten av gatan för att skapa ett omslutande gaturum och minska 

bullerstörningar på uteplatser.  

Närmast berget i södra delen av planområdet så föreslås komplementbyggnader och parkering att 

anläggas. Detta säkerställer tillräckliga solförhållanden för tillkommande bebyggelse. Samtidigt 

skapas en gemensam gårdsmiljö i mitten av flerfamiljshuskvarteret.  

 

Solförhållanden 

 

Förutsättning 

Planområdets solförhållanden är delvis topografiskt påverkade av den bergknalle som ligger i södra 

delen av området. Befintlig bebyggelse ligger väster om området. Tillkommande bebyggelse föreslås i 

planprogrammet att i framtiden öster om planområdet. 

 

Volymerna i solstudien är endast exempel och utformningen kan ändras i det slutgiltiga förslaget. 

Figur 8. Solförhållanden kl. 17 (Soldagjämning)  

Källa: Uddevalla kommun 

 

Källa: Uddevalla kommun 

Figur 7. Solförhållanden kl. 09 (Soldagjämning)  

Källa: Uddevalla kommun 
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Planförslag och konsekvenser 

I planförslaget så har en översiktlig solstudie tagits fram för att se hur befintlig bebyggelse påverkas 

av föreslagen bebyggelse samt hur tillkommande bebyggelse relateras till de förutsättningar som 

finns för solljus. 

I sydöstra delen av planområdet, närmast bergsknallen är solljusförhållandena mindre gynnsamma. 

Framförallt så är det under dagtid som soltimmarna minskar kraftigt. Planen föreslår därför att det 

inom detta område främst bebyggs med komplementbyggnader samt yta för parkering. Befintligt 

område väster om planområdet väntas påverkas minimalt av tillkommande bebyggelse. De bostäder 

som föreslås tillkomma i västra delen av planområdet är tänkta att vara friliggande enfamiljshus med 

liknade skala som befintliga bostäder väster om området, som inte väntas få en negativ påverkan av 

sämre solförhållanden.  

 

Gestaltning 

 

Förutsättning 

Regeringen antog 2018 nya politiska mål för gestaltad livsmiljö. Preciseringen av målen innefattar 

bland annat att arkitektur, form och design ska bidra till ett hållbart, jämlikt och mindre segregerat 

samhälle med omsorgsfullt gestaltade livsmiljöer. Detta uppnås bland annat genom att hållbarhet 

och kvalitet inte underställs kortsiktiga ekonomiska överväganden. Att miljöer gestaltas för att vara 

tillgängliga för alla. Dessutom ska estetiska, konstnärliga och kulturhistoriska värden tas till vara och 

ges möjlighet att utvecklas. 

 

Planförslag och konsekvenser 

I planområdet ges en tydlig ram för vart och hur stor exploateringen skall ske. Förslaget samspelar 

med omgivande bebyggelse i väster med en vidare utveckling av enfamiljshusområdet, för att sedan 

övergå till en tydlig kvartersbildning med möjlighet för gemensam innergård.  

Naturområdet närmast bäcken lämnas fritt från exploatering, men här ges möjlighet att rusta upp 

detta stråk för att öka tillgänglighet samt mervärden ur estetiska och kulturhistoriska värden. 

 

Gestaltningen av bebyggelsen genom exempelvis materialval eller takvinklar styrs inte i 

samrådsförslaget. Hänvisningar i planarbetet är närheten till kulturmiljövårdsområde för denna del 

av Ljungskile, som tidigare har präglats av gårdsmiljöer.  

 

 

Offentlig och kommersiell service 

Förutsättning 

Planområdet ligger inom en kilometer från Ljungskile centrum där ett brett serviceutbud finns. Precis 

norr om området finns förskolan Kärr.  

Planförslag och konsekvenser 

Inom planförslaget föreslås ingen ny offentlig eller kommersiell service att tillkomma. Närhet till 

befintlig service anses vara god. Möjlighet att ta sig till service genom att gå eller cykla anses god.  
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Geoteknik 
 

Markförhållanden 

Förutsättning 

En geoteknisk utredning har på uppdrag av Uddevalla kommun utförts av Bohusgeo (2011-06-23). I 

uppdraget har det bland annat geotekniken mot bäcken undersökts samt förutsättningarna för 

stabilitet, sättningar, påldjup och tillhörande faktorer för exploateringen av Ljung-Kärr 1:8. Dessutom 

har delar av området söder om planavgränsningen, som tidigare inkluderades i planområdet, 

undersökts.  

Marken inom exploateringsområdet utgörs av glacial lera. Sydväst och sydost om planen finns berg. I 

områden som utgörs med lera finns varierande djup från 0 till 27 meter. Närmast berg blandas 

område som utgöras av lera med berg i dagen. Markytan inom exploateringsområdet varierar mellan 

+6 och +10 meter. Kärrbäcken har ett djup på mellan 2- 2,5 meter.  

Utredningen av exploateringsområdet baserades på tidigare förslag om 10-talet enfamiljshus inom 

samma område. Bedömningen har gjorts att de resultat som ges i den geotekniska rapporten även 

beskriver förhållandet och förutsättningarna väl för den nu föreslagna byggnationen. Vidare 

kompletteringar kan behövas i projekteringsstadiet. 

Den geotekniska rapporten visar att släntstabiliteten mot Kärrbäcken är tillfredställande. Rapporten 

visar också att det finns förutsättningar för byggnation av bostäder inom föreslaget 

exploateringsområdet. Inom området så är grundläggningsförhållandena varierande och 

grundläggning skall ta hänsyn till de geotekniska förhållanden som finns. 

Söder om planområdet har förstärkningsarbeten utfört för att säkerställa stabiliteten i slänten mellan 

de två bergsknallarna. Jordskruvar har installerats vilket gör att stabiliteten anses tillfredsställande 

för befintlig situation.  

Planförslag och konsekvenser 

Markförhållandena bedöms ge förutsättningar för tänkt exploatering och klara av den last som 

tillförs utan att långtidssättningar uppkommer. På stora delar av området bedöms de generella 

rekommendationer som föreslås i den geotekniska rapporten uppnås. Rapporten visar att åtgärder 

kan behövas inom vissa delar av planområdet, och rekommenderar en detaljstudie när dessa 

exploateras.  

I rapporten så har även bakåtgripande skred utrett. Den visar att området närmast bäcken inte har 

tillfredsställande beräknad säkerhetsfaktor. Rekommendationen är att en säkerhetszon om 10 meter 

skall vara tillfredsställande för att inte framkalla bakåtgripande skred mot Kärrbäcken. Planförslaget 

föreslår att lokalgatan delvis skall gå i samma sträckning som den gjort tidigare för att sedan vika av 

sydost in mot planområdet. Vissa delar av lokalgatans sträckning kommer att vara inom 10 meter 

från bäckfåran. I projekteringen av vägen skall detta beaktas för att erforderliga åtgärder genomförs. 

I västra delen av området så föreslås en renhållningsstation, i närhet till bäckfåran. 

Renhållningsstationen kommer vara inom zonen om 10 meter från bäckfåran. Bedömningen görs att 
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stationen inte kommer tillföra en så pass stor last att ett anläggande kan antas medföra risk för 

bakåtgripande skred. Renhållningsfordon som skall serva stationen använder befintligt vägnät. 

Området söder om planområdet där förstärkningsarbeten har utförts genom bland annat jordskruvar 

har visa begränsningar av tillförande av laster samt schaktning. Slänten inom bland annat  

Ljungs-Kärr 1:44 har förstärkts med jordskruvar. Syftet med detta var att få tillfredsställande 

stabilitet för befintlig bebyggelse i och ovanför slänten, samt att det inte ska kunna gå något skred 

som skadar befintliga hus nedanför. I tidigare förslag var intentionen att antingen anlägga en 

vändzon eller en sammankoppling mellan Kärrullsvägen och Tuvullsvägen. Båda dessa åtgärder är 

möjliga, men inte optimala ur ett geotekniskt perspektiv. I denna handling har detta område utgått 

från planområdet.  

 

Bergtekniska förhållanden 

Förutsättning 

Södra delen av planområdet utgörs av en bergknall som har varit föremål för en bergtekniks 

besiktning.  Besiktningen pekade på behov av att åtgärder var brådskande för vissa delar av 

bergsknallen för att förhindra bergras samt blocknedfall.  

Dessa åtgärder utfördes sedermera och 2018-01-31 lämnade WSP in en besiktningsrapport på de 

utförda bergarbetena. Rapporten visar att det inte finns några anmärkningar på utförda arbeten och 

de bergstekniska förhållandena är tillfredställande.  

Planförslag och konsekvenser 

De bergstekniska förhållandena är i tillfredställande skick efter åtgärder. Besiktningar sker framöver 

kontinuerligt för att säkerställa bergets skick. Tillgänglighet till berget för dessa besiktningar och 

eventuella åtgärder föreslås i planförslaget ske via den vändzon som anlägg i exploateringsområdet.  

Sociala perspektiv 

 

Barnperspektiv 

 

Förutsättning 

I planläggning ska barn och ungas behov samt perspektiv lyftas fram och beaktas. 

Rekreationsmiljöer för barn och unga finns vid Kärrbäcken. Tillgängligheten till området är 

idag något bristfällig då stora delar är utgörs av slåttermarker.  

Planförslag och konsekvenser 

Nytillkommande bebyggelse som möjliggörs i planförslaget är på nära distans till befintlig 

förskola. Plats för tillskapande av lekytor finns inom kvartersmarken för flerbostadshus. 

Lekmiljö finns i naturområdet runt Kärrbäcken, öster om planområdet samt i anslutning till 

befintlig förskola.  

Trafikmiljön anses lågfrekvent och säker. Rekreationsområden finns i nära anslutning till 

platsen och möjliggör för naturlek.  

 

Förutsättningarna för att barn och unga själva skall röra sig fritt finns i området. Unga har 
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även nära tillgång till kollektiva färdmedel samt separerade cykelbanor. Andra mötesplatser 

för unga hänvisas främst till Ljungskile centrum.  

 

Jämställdhet och mångfald 

 

Förutsättning 

Uddevalla kommun har en strategi om att värna om mångfald samt social hållbarhet. 

Området anses idag vara socioekonomiskt starkt.   

Planförslag och konsekvenser 

Inom området så föreslås olika typer av boendeformer att upplåtas, vilket bidrar till 

områdets mångfald.  

Tillgängligheten för rörelsehindrade ska beaktas så långt det är möjligt. Inom respektive 

fastighet skall följa de krav som finns i boverkets byggregler.  

 

Hydrologiska förhållanden 
 

Dagvattenhantering 

 

Förutsättning 

Uddevalla kommun har gett Sweco uppdrag att göra en översvämningsutredning för Kärrbäcken 

(2015-02-04). I utredningen så har även frågor kring dagvattenhantering behandlats. Uddevalla 

kommun arbetar även med verktyget SCALGO Live för att analysera och planera åtgärder för 

dagvatten och skyfall. Därtill så har Uddevalla kommun antagit en dagvattenhanteringspolicy för att 

som påvisar hur dagvatten skall hanteras i kommunen.  

 

Området är idag till större delen oexploaterat och består till stor del av ängsmark. Marken är glacial 

lera med tämligen goda uttagsmöjligheter. Dagvattenhanteringen på området sker idag genom 

naturlig infiltration samt ytlig avrinning till Kärrbäcken. Kringliggande bostadsområde har efter en VA-

sanering fått nya dagvattenledningar som leder om vattnet till magasinering.  

 

Vid 50-årsregn eller större flöden av vatten finns naturliga ytavrinningsvägar vilka leder nedströms. 

Dessa ytavrinningsvägar sker främst i Kärrbäcken. Kärrbäcken fungerar idag som ett 

fördröjningselement för dagvattnet.  

 

Planförslag och konsekvenser 

Ny exploatering bedöms till stor del kunna ta hand om dagvatten inom kvartersmark genom naturlig 

infiltration. Marken bedöms endast vid extra stora flöden generera en underkapacitet för infiltration. 

Tillkommande bebyggelse bidrar till mindre naturlig infiltration och att flödet ökar något. Vid 

exploatering skall kommunens riktlinjer kring dagvattenhantering tillämpas och lokala 

fördröjningsmagasin skall anordnas. Området kommer att kopplas på det kommunala ledningsnätet 

som även inkluderar dagvattenledningar, som tar leder om dagvattnet nedströms.  
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Kapaciteten på dagvattenledningssystemet har blivit bättre sedan dagvatten- och 

översvämningsutredningen gjordes 2015 då nya dagvattenledningar har anlagts i befintligt 

bostadsområde väster om planområdet. Viss kapacitetsbrist finns i den kulvert som leder vattnet 

under järnvägen, väster om planområdet. Swecos utredningen visar att ökningen av flöde vid 

byggnation endast är marginell och att konsekvensen från ett 50-årsflöde i princip är identiskt med 

eller utan tillkommande bebyggelse.  

Bedömningen görs att lokalt omhändertagande av dagvatten genom infiltration samt lokala magasin 

inom kvartersmarken går att anordna. Systemet kopplas sedan tillsammans med det lokala 

dagvattenledningsnätet, vilket leder till bedömningen att den föreslagna exploateringen inte orsakar 

negativa konsekvenser för omhändertagande och fördröjning av dagvatten.  

 

Översvämningsrisk 

 

Förutsättning 

Översvämningsrisk finns i första hand från en ökad vattenmängd i Kärrbäcken. Kärrbäckens 

upptagningsområde är till stor del uppströms öster om planområdet. Den totala arealen för 

Kärrbäckens upptagningsområde är ungefär 185 hektar. Planområdet är 2,6 hektar stort och tillför 

därmed en liten del i den totala tillrinningen till Kärrbäcken.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sweco har i en hydrologisk utredning redovisat för de aktuella samt kalkylerade konsekvenserna av 

större vattenmängder upp till 50-årsregn. Områden som är känsliga för översvämningar är främst 

området nedströms Kärrbäcken, i anslutning till E6 och järnvägen, där markens höjd är lägre och 

passagerna under respektive del av infrastruktur är begränsad.  

 

Lokalt inom planområdet, där den nya exploateringen föreslås, finns idag två naturliga 

avrinningsvägar ner till Kärrbäcken. Dessa finns dels i ledningsrättsområdet i planområdets västra 

del, samt i ett bäckdike i planområdets östra del.  Exploateringsområdet har ett litet 

tillrinningsområde och har inga punkter som hotas av översvämningar idag. Området som skapar 

tillrinningen till planområdet utgör ungefär 5 hektar.  

Figur 9. Kärrbäckens 

upptagningsområde av vatten 

Källa: SCALGO Live 

 

Källa: Uddevalla kommun 
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Planförslag och konsekvenser 

Exploateringsområdet i planen väntas inte översvämmas lokalt eller genom att Kärrbäckens 

översvämmas. Vissa punkter finns nedströms på Kärrbäcken som belastas hårt vid kraftigare 

regnmängder.    

Vattnet har vägar att transporteras bort från exploateringsområdet samtidigt som det fördröjs lokalt, 

för att inte påfresta Kärrbäcken i större utsträckning än idag. Vid en förlängning av lokalgatan 

Tuvullsvägen förläggs även dagvattenledningar samt skapar ytterligare en väg för det lokala vattnet 

att omhändertas.  

De trycknivåer som kan uppkomma vid riktigt kraftiga regn kommer enligt Swecos utredningen att 

använda sig av avrinning på befintlig mark nedströms innan allt för höga trycknivåer beräknas 

uppkomma.  

Kärrbäckens fördämningseffekter bör delvis bejakas uppströms då denna sektion inte är lika känslig 

för översvämning, som sektionen är nedströms. Utredningen från Sweco visar att kapacitethöjande 

åtgärder bör utföras för att minska sårbarenheten i de nedre sektionerna, oberoende föreslagen 

exploatering.  

Sedan utredningen gjordes har en VA-sanering utförts vilket har förbättrat situationen. Bedömningen 

görs att ett genomförande av planförslaget inte kan antas leda till försämrade förutsättningar 

nedströms. Vid vidare exploatering uppströms i nya etapper bör däremot någon form av ytligt 

fördröjningsmagasin anordnas för att vidare minska trycket nedströms vid de känsliga passagerna.  

 

 

 

 

 

Figur 10. Planområdets västra 

upptagningsområde av vatten 

Källa: SCALGO Live 

 

Källa: Uddevalla kommun 

Figur 11. Planområdets östra 

upptagningsområde av vatten 

Källa: SCALGO Live 

 

Källa: Uddevalla kommun 
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Hälsa och säkerhet 

 

Elledning 

 
Förutsättningar 

Idag finns det en luftburen ledning som leds över Kärrullsvägen.  

 

Planförslag och konsekvenser 

Befintlig luftburen ledning är inte en högspänningsledning eller av sådan kraft att den behöver 

ytterligare skyddsavstånd. Ledningen går att markförläggas. 

 

Förorenad mark 

 

Förutsättning 

Inga kända föroreningar finns inom planområdet. I samband med geoundersökning konstaterades 

det att marken inte bestod av någon främmande fyllnadsmassa och att inga föroreningar bedömdes 

förekomma.  

 

Planförslag och konsekvenser 

Förslaget förväntas inte bidra till framtida föroreningar i marken. 

 

Radon 

 

Förutsättning 

I samband med en geoteknisk utredning har markradon undersökts. Genom provtagningar 

konstateras att det i östra delen av planområdet, vid förslagen kvartersmark för flerfamiljshus, har 

högre halter av markradon närmast bergsslänten. I övriga delar av området där ny exploatering 

föreslås består marken av förhållandevis täta jordlager vilka klassificeras som lågradonzon. 

 

Planförslag och konsekvenser 

Inom det område där högre värden av radon föreslås parkering och komplementbyggnader att 

anläggas. Marken närmast riskområdet vid fastmarkspartiet bör undersökas innan byggnation sker 

och bebyggelse för stadigvarande vistelse inomhus bör här uppföras radonsäkert. 

 

Buller 

 

Förutsättning 

Trafikutredning har utförts av Soundcon (2019-10-30). Utredningen beräknar läget för 2019 samt en 

prognos för 2040. Trafik från främst E6 samt tågtrafik längst med Bohusbanan är enligt utredningen 

de mest betydande orsakerna till bulleruppkomst. Där den ekvivalenta ljudnivån domineras av 

vägtrafiken samt järnvägstrafiken dominerar den maximala ljudnivån. Utredningen visar att 

planområdet till stor del klarar de riktvärden för buller som ställs av Boverkets byggregler, både i 

nuläget samt år 2040.  
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Planförslag och konsekvenser 

Bullerutredningen visar att nytillkommande bebyggelse klarar av de riktlinjer som finns för både 

ekvivalent samt maximal ljudnivå. Placering och utformning av boningshusen anses kunna göras så 

att de uppfyller de krav som ställs enligt Boverkets byggregler. 

Luft  

Förutsättningar 

Gällande miljökvalitetsnormer enligt 5 kap. Miljöbalken skall beaktas vid planläggning.   

Planförslag och konsekvenser 

Den trafikökning som blir resultatet av den föreslagna byggnationen bedöms medföra en marginell 

ökning av luftföroreningspåverkan. Gällande miljökvalitetsnormer för luft överskrids inte. 

Gator och Trafik 

 

Trafik och gator 

 

Förutsättning 

Idag matas planområdet via Kärrängsvägen. Trafikvolymen av motorfordon är relativt lågfrekvent. 

Över Kärrbäcken finns idag en bro för motortrafik. Statusen för bron är godkänd och den väntas klara 

den ökning av trafikvolym som föreslås tillkomma.  

 

Tidigare gick Tuvullsvägen mellan Kärrängsvägen och Utsiktsvägen men efter exploateringen norr om 

planområdet 2005 togs denna vägsträckning bort. Idag så slutar Tuvullsvägen vid fastigheten Ljungs-

Kärr 1:30. 

 

 

Figur 12. Planområdet 1960, med Tuvullsvägen före detta sträckning. Vägen föreslås i samma 

sträckning söder om Kärrbäcken för att sedan vika av sydost i riktning mot fastigheten Ljungs-Kärr 

1:49. Källa: Uddevalla kommun 

 

Källa: Uddevalla kommun 
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Planområdet regleras idag av en äldre detaljplan från 1943, där många av vägarna som är planlagda 

inte har realiserats.  

 

Planförslag och konsekvenser 

Tuvullsvägen föreslås att förlängas och förses med vändplan i anslutning till den nya föreslagna 

exploateringen. Förlängningen innebär en viss ökning av trafikmängden på Kärrängsvägen samt 

påverkar även den befintliga fastigheten Ljungs-Kärr 1:30. Ett skifte av Ljungs-Kärr föreslås att 

regleras till vägen för att skapa en trafiksäker koppling mellan Tuvullsvägen och Kärrängsvägen.  

 

Tuvullsvägen föreslås att till viss del anläggas i sitt befintliga läge. På den sträckan kommer gatan 

delvis att komma inom zonen på 10 meter från Kärrbäcken. I projekteringen av vägen skall hänsyn tas 

till att inte orsaka bakåtglidande skred mot bäckfåran.  

Kärrullsvägen föreslogs tidigare att förses med vändplan för att modernisera mot de krav som finns 

för snöröjning samt sophämtning. Det har visat sig vara geoteknisk väldigt komplicerat att utöka den 

vändzon som finns där idag. Det nuvarande planförslaget föreslår inte heller att knyta samman 

Kärrullsvägen med förlängningen av Tuvullsvägen då det också här finns geotekniska implikationer 

samt problematik med dagvattenavrinning. Området mellan fastigheterna Ljungs-Kärr 1:47, 1:49 

samt 1:44 avses inte att inkluderas i planområdet. Detta område var i föregående samrådsförslag 

föreslagit för lokalgata. Detta område är i kommunal ägo och är redan idag planlagt som Gatumark, 

däremot så avses det inte att byggas ut i enlighet med äldre plan. Detta markområde kan i framtiden 

eventuellt användas för gång- och cykeltrafik. 

 

Gång- och cykeltrafik 

 

Förutsättning 

Cykelväg finns längst med Utsiktsvägen samt gamla Uddevallavägen. Det finns även gång- och 

cykelväg från Kärrullsvägen till Frövallavägen. Det finns idag inga trottoarer i området.  

Planförslag och konsekvenser 

Lokalgatorna kan samutnyttjas mellan olika trafikslag då trafikmängden är låg. Större framkomlighet 

för framförallt gående kan skapas i naturområdet närmast bäcken. 

Kollektivtrafik 

Förutsättningar 

Närmaste busshållplats finns på Uddevallavägen ca 300–400 meter från planområdet. Förbindelsen 

har en turfrekvens på ungefär en buss per timme i båda riktningar mellan Uddevalla - Ljungskile. 

 

I övrigt hänvisas till resecentrum i Ljungskile centrum, vilken har goda regionala tåg- och 

bussförbindelser. 

Planförslag och konsekvenser 

Den lokala kollektivtrafiken för området är bristfällig. Det finns heller inte några planer i dagsläget att 

utöka kapaciteten i planområdets direkta närhet. De regionala förbindelserna går att nå inom en 

kilometer från planområdet. 
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Parkering 

 

Förutsättningar 

Parkering hänvisas inom Uddevalla kommun till inom respektive fastighet. Allmän gatuparkering 

tillåts endast på anvisade platser. Kommunens riktlinjer för parkering gäller för planområdet. 

 

Planförslag och konsekvenser 

Respektive fastighetsägare ansvarar för anordnandet av parkering inom respektive fastighet eller i 

nära anslutning till fastigheten. För område föreslaget med flerfamiljsbebyggelse är en gemensam 

parkering tänkt att anordnas i södra delen av området. Ytterligare besöksparkering kan även 

tillskapas här. Tomterna anses väl tilltagna och topografin är fördelaktig för tillgänglighetsanpassade 

parkeringsplatser.  

 

Teknisk försörjning 

 

Vatten och avlopp 

Hela planområdet blir verksamhetsområde för vatten och avlopp. Kommunen bygger ut vatten, 

spillvattenavlopp och dagvattenanslutning fram till respektive fastighet. Vid anslutning av 

respektive fastighet debiteras anläggningsavgift enligt kommunal taxa.   

 

Dagvatten 

Dagvattenhantering skall i möjligaste mån omhändertas lokalt inom egen fastighet. Vid planering av 

fördröjningsmagasin, lokal infiltration eller övriga åtgärder skall Uddevalla kommuns krav och 

rekommendationer beaktas för dagvattenhantering. Planområdet kommer ingå i det kommunala 

verksamhetsområdet för dagvatten och kopplas på det lokala dagvattenledningsnätet. 

 

El och tele 

Ledningsnät är utbyggt fram till planområdet. Fiber finns i området, ledningshavare hänvisar 

anslutningspunkt. För eldistributionsnät svara Vattenfall AB. 

 

Uppvärmning 

I Ljungskile har fjärrvärmenätet byggts ut. Det finns möjlighet för nätet att förlängas till planområdet. 

Förbindelse anvisas av Uddevalla Energi. 

 

Renhållning 

Sedan 2020 finns det ny nationell lagstiftning för avfallshantering och cirkulär ekonomi som skall 

beaktas för kommunens fysiska planering. Det innebär bland annat att kommunen genom sin fysiska 

planering skall tillhandahålla ren- och avfallshållning av fler typer närmare bostaden.  

 

Hanteringen av renhållning sker idag enligt kommunens föreskrifter om avfallshantering och sköts av 

Uddevalla Energi samt enskild aktör. Tillsammans med kommunens föreskrifter samt den nya 
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lagstiftningen tillämpas för planen möjligheten för tillskapandet av hushållsnära samlad 

avfallshantering.  

Renhållningen är en för planen viktig fråga då det i anslutning till planområdet finns ett befintligt 

bostadsområde där vägnätet gör det svårt att bedriva renhållning enligt de krav som finns idag för 

tillgänglighet av exempelvis renhållningsfordon. Tidigare i planarbetet var intentionen att bredda och 

förbättra dessa lokal- och gårdsgator så att större fordon avsedda att hämta sopkärl vid respektive 

fastighet, lättare kunde manövrera.  

På grund av kostnad och intrångsaspekter föreslås det istället tillskapas yta för gemensam 

renhållningsstation som upprättas på kommunal mark i västra delen av planområdet. 

Renhållningsstationen föreslås samutnyttjas med befintliga bostäder på Kärrängsvägen, 

Kärrullsvägen samt Ängullsvägen samt nytillkommande bostäder på Tuvullsvägen.  

Ytan som föreslås för renhållningsstation används idag för garageändamål av enskild. Då ytan är på 

kommunal mark och ingen nyttjanderätt finns för garaget avses det att tas bort. Ytan motsvara 

ungefär 200 kvadratmeter. 

 

Genomförandebeskrivning 
 

Genomförandebeskrivningen redovisar de organisatoriska, tekniska, ekonomiska samt 
fastighetsrättsliga åtgärder som behövs för att åstadkomma ett samordnat och ändamålsenligt 
genomförande av detaljplanen.   
 

Tidplan 

Målsättningen är att nedanstående tider ska gälla för planarbetet och planens genomförande:  

Beslut om samråd i Samhällsbyggnadsnämnden  Augusti 2020  

Samråd     September 2020 

Underrättelse om granskning   Januari 2021 

Beslut om antagande    April 2021 

Laga kraft, tidigast    Maj 2021 

 

Planen vinner laga kraft tre veckor efter beslut om antagande har godkänts av beslutande organ på 

kommunen om överklagande av planen inte sker. 

Handläggning 

 

Handläggningen för planförslaget sköts av samhällsbyggnadsförvaltningen på Uddevalla kommun. 
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Genomförandetid 

Genomförandetiden är 5 år från den dag planen vinner laga kraft. Efter utsatt genomförandetid 

fortsätter planen att gälla fram tills den dag då beslut om ny, ändring eller upphävning av 

detaljplanen beslutats av kommunen.   

Under genomförandetiden har fastighetsägare en garanterad rätt till bygglov om det är i enlighet 

med planen. Efter genomförandetiden slut garanteras inte längre fastighetsägaren byggrätt.  

Kommunen kan efter genomförandetidens slut välja att ändra eller upphäva planen. 

Under genomförandetiden åtar sig huvudman för allmän plats att iordningställa de för planen 

utpekade allmänna platserna.  

Huvudmannaskap och ansvarsfördelning 

 

Allmän plats föreslås i det för planen avgränsade område skötas med kommunalt huvudmannaskap. 

Med allmän plats avses gata och naturmark. Kommunen ansvarar för att iordningställa samt 

underhålla den allmänna platsmarken.  

 

Inom den egna fastigheten ansvarar respektive fastighetsägare för anläggande och underhåll av 

mark, byggnader och enskilda vatten- och spillvattenledningar samt dagvattenanläggningar.  

Om det uppstår behov av gemensamma anläggningar, exempelvis in- och utfarter, 

renhållningsanläggning eller dagvattenanläggningar inom kvartersmark, kan det behöva bildas 

gemensamhetsanläggningar för att få till en gemensam, ordnad förvaltning.  

 

Parkeringar ska anläggas inom kvartersmark enligt parkeringsnorm. Fastighetsägaren ansvarar för 

anläggandet. 

 

Ansvarsfördelning 
 

  

Anläggning Genomförandeansvarig Drift- och skötselansvarig 

Gata Uddevalla kommun Uddevalla kommun 

Natur Uddevalla kommun Uddevalla kommun 

Kvartersmark  Exploatör & Fastighetsägare Fastighetsägare 

Allmänna vatten-, dagvatten- 

och spillvattenledningar 

Uddevalla Vatten AB Uddevalla Vatten AB 

Enskilda vatten-, dagvatten- 

och spillvattenledningar 

Exploatör & fastighetsägare Fastighetsägare 

El, elektrisk kommunikation Respektive ledningsägare Respektive ledningsägare 

(E) Renhållningsstation Uddevalla kommun  Uddevalla Energi 
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Fastighetsrättsliga frågor 

 

Lantmäterimyndigheten i Uddevalla utgör förrättningsmyndighet inom det aktuella planområdet. 

Fastighetsägare och rättighetsinnehavare framgår av den till planen hörande fastighetsförteckningen.   

 

Fastighetsbildning 
 

Fastighet Ägoförhållanden Bef. 

användning 

Förändring  Konsekvenser 

Del av Ljungs-

Kärr 1:8 

Uddevalla Kommun Bostäder & Gata Bostäder, Natur & 

Gata 

Avstyckas till nya 

fastigheter 

Del av Ljungs-

Kärr 1:8 

Uddevalla Kommun Bostäder & Gata Bostadsändamål Möjlighet för 

reglering till Ljungs-

Kärr 1:49 

Del av Ljungs-

Kärr 1:30 

Enskild 

 

Gata & 

Tomtmark 

Gata Möjlighet för 

reglering till Ljungs-

Kärr 1:8  

 

 

Fastighetsindelningsbestämmelser 

 

Genomförandet av detaljplanen kommer att medföra förändringar av fastighetsindelning och 

bildande av nya fastigheter. Fastighetsbildning sker i lantmäteriförrättning efter att detaljplanen har 

vunnit laga kraft. Genom avstyckning kommer nya fastigheter för bostadsändamål att bildas.  

Den nya detaljplanen tillskapar ny kvartersmark som möjliggör exploatering. Om kommunen 

utnyttjar den nya byggrätten i egen regi eller om marken säljs till en extern exploatör ska i samband 

med detta en lantmäteriförrättning 

 

Förrättningsåtgärder hos Lantmäterimyndigheten 

Fastighetsbildning ska ske i enlighet med detaljplanen. Genomförandet av planen kommer att 

innebära lantmäteriåtgärder såsom fastighetsreglering och avstyckning. Fastighetsreglering och 

avstyckning kommer ske för att bilda lämpliga fastigheter inom kvartersmark. Befintliga rättigheter 

kan komma att omprövas och nya rättigheter kan behöva upprättas.  

Rättigheter 

 

Ett genomförande av planförslaget innebär vissa konsekvenser för fastigheter inom planområdet. 

Befintliga Vatten- och avlopp samt dagvattenledningar sträcker öster om Ljungs-Kärr 1:30, 1:32 och 

1:47. Ledningarna kommer att gå över kvartersmark och kommer att skyddas genom ledningsrätt.  
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Gemensamhetsanläggningar & Samfälligheter 

 

Planområdet berörs av Ljungs-Hälle GA:7 vilken är en äldre gemensamhetsanläggning för allmänt 

ledningsnät och gator för Ljungskile. Uddevalla kommun har sedan tidigare tagit över driften av GA:7 

och verkar som huvudman för allmän plats i området. Uddevalla kommun föreslås fortsatt att ta 

hand om den allmänna platsen i området.  

GA:5 belastar bostäderna norr om planområdet som har en gemensamhetsanläggning som går över 

naturmarken i norra delen av planområdet för att släppa ut vatten i Kärrbäcken. 

 

 

Tekniska frågor 

 

Geoteknik 

Exploatören svarar inom kvartersmarken för de kompletterande geotekniska undersökningar och 

åtgärder som kan komma att erfordras för uppförandet av byggnader, inklusive radonsäkrande 

åtgärder. Vid anläggningar som berör allmän plats och utbyggnation av gata svara Uddevalla 

kommun för eventuella kompletterande geotekniska undersökningar.  

 

Radon 

BBR:s krav på inomhusluft, 200Bq/m3 ska uppfyllas. Detta bevakas i samband med bygglov/ 

bygganmälan. 

Buller 

BBR:s krav på ljudnivåer inomhus samt för utemiljö ska uppfyllas vilket bevakas i samband med 

bygglov eller bygganmälan. 

Vatten-, spillvatten- och dagvattenanläggningar 

Allmänna vatten-, spillvatten- och dagvattenanläggningar ska ingå i det kommunala 

verksamhetsområdet. De allmänna anläggningarna är redan utbyggda fram till och med 

planområdet. Det kommunala bolaget Uddevalla Vatten AB står för drift och utbyggnad av VA-

ledningar fram till förbindelsepunkt. Anslutningskostnader för vatten, spillvatten och dagvatten 

kommer att uttas enligt vid tidpunkten gällande VA-taxa. 
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Ekonomiska Frågor 

 

Infrastruktur 

Utbyggnad, underhåll samt iordningställande av allmän platsmark bekostas av Uddevalla kommun, 

Den allmänna platsen som finns i planen är natur, gator, gång- och cykelvägar. 

Inköp 

Uddevalla kommun står för ersättning av inköp av mark för planen genomförande 

 

Planavgift 

Detaljplanen genomförs i kommunal regi och kommunen står för kostnaderna för detaljplanearbetet. 

 

Ansökan om lantmäteriförrättning 

Lantmäteriförrättningskostnader betalas av sökanden, fastighetsägare eller kommunen beroende på 

villkor vid markköp eller när bygglov söks. Exploatören ansöker om och bekostar 

lantmäteriförrättning berörande kvartersmark som krävs för detaljplanens genomförande.   

 

Vatten och avlopp  

Varje fastighetsägare bekostar ledningsdragning på den egna tomten. Anslutningsavgifter utgår 

enligt gällande taxa. Uddevalla kommun svarar för drift och skötsel av anläggningar för vatten, 

spillvatten samt dagvatten inom allmän plats. 

Fjärrvärme  
.Förbindelse anvisas av Uddevalla Energi. Anslutningsavgifter utgår enligt gällande taxa.  

Fastighetsägare 

Fastighetsägare bekostar åtgärder inom egen fastighet. Det inkluderar uppförande samt fortsatt 

underhåll av byggnader och markanläggningar inom avstyckade fastigheter.  

 

Kommunala intäkter 

Kommunen får intäkter från försäljning av bostadsfastigheter i området. 
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Fortsatt planarbete 

 

Efter samråd med länsstyrelse, berörda sakägare, myndigheter samt övriga som ingår i 

samrådskretsen sammanställas synpunkter och återges i en samrådsredogörelse.  Utformningen av 

planförslaget fortlöper sedan där synpunkter som inkommit beaktas. 

 

När det slutgiltiga planförslaget är färdigarbetat ställs det åter ut för samrådskretsen för granskning.  
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Protokollsförslag 
Barn och utbildningsnämnden 
 
2020-09-24 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 134 Dnr BUN 2020/00614  11 

Tidiga samordnade insatser - team med mobilt arbetssätt 

Sammanfattning 
Skolan och socialtjänsten lägger betydande resurser på barn och ungdomar med risk för 
att utveckla utanförskap. Både skola och socialtjänst har till uppdrag att arbeta 
kompensatoriskt, förebyggande och främjande. Det innebär en utmaning att lyckas med 
insatser inom ramen för dessa tre delar så inte mer kostnadsdrivande insatser inom 
ramen för åtgärdande insatser krävs. Nedan presenteras förslag på att utveckla 
förvaltningsövergripande arbetssätt för att lyckas med just detta.  
 

Beslutsunderlag 
Barn och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-08-20 

Beslut 
Barn och utbildningsnämnden beslutar 
 
att godkänna förvaltningens förslag till att utveckla och pröva arbetet med team med 
mobilt arbetssätt enligt förslag.  
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Handläggare 

Verksamhetschef Peter Madsen 

Telefon 0522-69 70 08 
peter.madsen@uddevalla.se 

 

Tidiga samordnade insatser - team med mobilt arbetssätt 

Sammanfattning 

Skolan och socialtjänsten lägger betydande resurser på barn och ungdomar med risk för 

att utveckla utanförskap. Både skola och socialtjänst har till uppdrag att arbeta 

kompensatoriskt, förebyggande och främjande. Det innebär en utmaning att lyckas med 

insatser inom ramen för dessa tre delar så inte mer kostnadsdrivande insatser inom 

ramen för åtgärdande insatser krävs. Nedan presenteras förslag på att utveckla 

förvaltningsövergripande arbetssätt för att lyckas med just detta.  

Beslutsunderlag 

Barn och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-08-20 

Förslag till beslut  

Barn och utbildningsnämnden beslutar 

 

att godkänna förvaltningens förslag till att utveckla och pröva arbetet med team med 

mobilt arbetssätt enligt förslag.  

 

Ärendebeskrivning 

Tidiga samordnade insatser 

Detta är en sammanfattande beskrivning av behov och förslag på hur ett 

förvaltningsövergripande arbete kan påbörjas.  

  

Behov  

Grundskolan och socialtjänsten 

Det finns ett stort antal barn som är utsatta, eller i riskzon, och som riskerar att hamna i 

ett livslångt utanförskap om inget görs. Detta i sin tur leder till onödigt mänskligt 

lidande och betydande onödiga samhällskostnader. Skolan och socialtjänsten lägger 

stora resurser på dessa. Både skola och socialtjänst har till uppdrag att arbeta 

kompensatoriskt, förebyggande och främjande. En utmaning är dock att lyckas med 

insatser inom ramen för dessa tre delar så inte mer kostnadsdrivande insatser inom 

ramen för åtgärdande insatser krävs. Pyramiden nedan illustrerar de olika 

insatsnivåerna. Inom grundskolan finns en definierad spets på pyramiden genom de 

särskilda undervisningsgrupperna Källan och Flexgrupperna. Trenden under de senare 

åren är att antalet elever som grundskolorna bedömer behöva denna resurs ökar 
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markant. Inom socialtjänsten motsvaras spetsen av myndighetssidans arbete utifrån 

anmälningar, utredningar och biståndsbedömda insatser. Antalet 

socialtjänstanmälningar och inledda utredningar ökar kraftigt och på samma sätt som 

Källans organisation har vuxit under de senaste åren så växer den del av socialtjänstens 

organisation som arbetar utifrån anmälningar och biståndsbedömda insatser. Det är inte 

sällan stora och långa insatser krävs eftersom problematiken är långvarig, svår och 

befäst och motivationen hos både barnet och familjen är låg. Ju längre utanförskapet 

pågår, desto svårare och dyrare blir det att bryta den negativa utvecklingen och desto 

mindre blir sannolikheten för att lyckas. 

Basen på pyramiden symboliserar inom grundskolan vardagsarbetet i klassrummet, den 

verksamhet som alla elever möter, och motsvarande för socialtjänsten är det 

förebyggande sociala arbetet. Inom grundskolan är detta ett område där det ur ett 

likvärdighetsperspektiv finns behov av ett utvecklingsarbete (exempelvis bör 

kommande process med en central elevhälsaplan ta sin utgångspunkt ur detta 

perspektiv).  

 

Fördjupning - problembeskrivning   

Socialtjänsten 

Från 2017 till 2019 ökade antalet aktualiseringar gällande barn och unga i åldrarna 0-21 

år med ca 50 %. Av denna ökning består 34 % av inkomna anmälningar, övrigt handlar 

om aktualiseringar på eget initiativ samt ansökningar.  

Under samma period ökade antalet inledda utredningar gällande barn och unga i 

åldrarna 0-21 med 96 %.  2017 avslutades 60 % av de inledda utredningarna utan insats, 

motsvarande siffra 2019 är 75 %. 75 % av de barn som är föremål för utredning avslutas 

alltså hos socialtjänsten utan vidare åtgärd. Detta kan givetvis bero på flera faktorer; en 

del handlar med sannolikhet om att det inte finns behov av socialtjänstens insatser eller 

att det skett en positiv förändring under utredningstiden, en del handlar med stor 

sannolikhet om att behov av insats finns men samtycke saknas och grunder för LVU 

inte föreligger och därmed kan socialtjänsten inget göra. Frågan måste då ställas om det 

varit för barnets bästa att bli föremål för socialtjänstens myndighetsutövning eller om 

adekvat hjälp kunnat fås i ett tidigare skede på en arena där det fått mindre ingripande 

konsekvenser för barnet och dess familj samt där mottagligheten för hjälp med stor 

sannolikhet varit större.  

 

För att varje barn i behov av stödinsatser skall få rätt hjälp i rätt tid, och således minska 

behovet och därmed kostnader av mer ingripande insatser från samhället 

(socialtjänsten), finns ett stort behov av att i ett så tidigt skede som möjligt sätta in 

insatser där motivationen hos den enskilde och dess nätverk är som störst samt på den 

arena där forskning visar att framgångsfaktorerna för förändringsarbete är flest, dvs i 

skolmiljön och i den unges nätverk/närmiljö. 
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Socialtjänstens nuvarande förebyggande arbete riktat till barn, unga (mellan 10-18 

år) och deras föräldrar: 

Fältenheten och Föräldraresursen arbetar med tidigt förebyggande riktade insatser på 

individ-, grupp och strukturell nivå. Allt stöd sker under frivilliga former, i ett tidigt 

skede där problemen inte hunnit växa sig stora, motivationen till förändring hos 

familjen är hög och möjligheten till förändring är stor. Det är lågtröskelverksamheter 

och allt arbete sker på frivillig basis. Hög motivation hos föräldrar att vilja ha och ta 

emot hjälp och att arbeta för att stärka föräldrar och barns relationer är inte bara vinster 

för familjerna själva, utan för samhället i stort, både i ekonomiska vinster och ökad 

psykisk hälsa.   

 

Fältenhetens uppdrag på individnivå är att identifiera barn och unga som riskerar att 

utvecklas ogynnsamt och erbjuda stöd. Stödet sker i form av individuella samtal där 

man arbetar med förändringsarbete i syfte att motivera till förändring, bryta mönster och 

vanor, ge verktyg till att kunna göra kloka val för sitt leverne och framtid mm. 

Föräldraresursens uppdrag på individnivå är att erbjuda stöd till föräldrar kring deras 

föräldraskap. Även här ges stöd via samtal där föräldrar får möjlighet att prata om sitt 

barn och sin föräldraroll, får nya strategier och tankar i sitt föräldraskap och får hjälp i 

att stärka sin känsla för vad som är rätt i förhållande till sitt barns behov.  

 

Fältenheten och Föräldraresursen har sedan länge samverkat i ärenden där bedömningen 

gjorts att man behöver arbeta med både barnet/ungdomen och föräldrarna parallellt. 

Man har sett stor framgång i förändringsarbetet genom att arbeta på detta sätt och 

utifrån det har verksamheterna tillsammans utvecklat en metod där man även har 

kopplat på tät samverkan med skolan (främst rektor och elevhälsoteam). Syftet är att 

tidigt fånga upp barn/ungdomar som visar tendenser till att riskera utvecklas ogynnsamt. 

Detta för att bromsa negativ utveckling och förhindra ett senare behov av mer 

ingripande insatser från socialtjänsten. Arbetet har fått namnet ”SAMS” som står för 

socialtjänst – samverkan – skola. SAMS går ut på att nå både föräldrar och barn i ett 

tidigt skede för att erbjuda stöd och ge verktyg för att bryta negativa mönster och 

förhindra att beteendet eskalerar. Arbetet har framför allt riktat sig till två av 

kommunens mellanstadieskolor (Hovhult och Äsperöd) som båda ligger i våra två mest 

segregerade och utsatta områden. För att utvärdera arbetet används systematisk 

uppföljning.  

 

Ovan arbete är och ska vara riktat till tidigt förebyggande socialt arbete där 

verksamheterna blir skickliga på att i ett tidigt skede identifiera barn och unga som löper 

stor risk att utvecklas ogynnsamt, men där problemen ännu inte vuxit sig stora och blivit 

befästa. Detta gör att man når förändring/resultat med en relativt kort insats och kan 

erbjuda många familjer tidigt stöd, istället för att möta familjen när problemen är stora 

och en betydligt större insats krävs för att bryta den negativa utvecklingen (som oftast är 

mer befäst).  
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I arbetet med SAMS har det blivit tydligt att det finns ett antal familjer i ”mellanskiktet” 

(mellan det tidiga förebyggande arbetet och arbetet som innefattar myndighetsutövning 

och biståndsbedömda insatser) där problemen funnits ett tag och börjar bli stora. Här 

krävs en större och längre insats för att bryta den negativa utvecklingen. Man kan anta 

att denna grupp utgör en stor del av de 75% som myndighetssidan utreder, men där 

utredningen avslutas utan insats.  

 

De resurserna som finns på Förebyggande enheten riktar sig tidigt och når många 

familjer varje år. Forskning kring förebyggande socialt arbete visar att den största 

förebyggande effekten uppnås om insatserna riktas mot många och inte endast mot 

högriskgrupper. Skulle vi använda våra förebyggande resurser till familjerna med större 

problematik tvingas vi prioritera bort familjerna vi möter tidigt och då endast arbeta 

intensivt med ett betydligt färre antal per år. Det är inget bra alternativ, varken ur ett 

socioekonomiskt eller mänskligt perspektiv.  

 

Grundskolan 

Särskild undervisningsgrupp Källan 

Den särskilda undervisningsgruppen Källan startade hösten 2013 med 20 elever och 14 

personal. Idag, 7 år senare, startar Källan höstterminen med 43 elevplatser och 28 

personal. Samtidigt som det totala elevantalet har ökat inom grundskolans verksamhet 

har också behovet av den lärmiljö och den kompetens som finns inom Källans 

verksamhet ökat. Källan har under det senaste året börjat arbeta med 

handledningsuppdrag för att sprida kompetens ut i organisationen och även om det är i 

en liten omfattning så är uppfattningen att det gett effekt men också att behovet är 

mycket stort.   

 

Rektor kan söka plats för en elev på Källan då det bedöms att den egna enheten inte har 

kompetens eller resurser att säkerställa en elevs rätt till undervisning eller trygghet och 

studiero. Varje skola har ett elevhälsoteam (EHT) med specialpedagog, skolkurator, 

skolsköterska och tillgång till skolpsykolog och skolläkare. Elevhälsoteamet är en del 

av rektors ledningsresurs för att säkerställa att varje elev får de anpassningar eller 

särskilt stöd som behövs samt för att utveckla enhetens verksamhet utifrån uppdraget 

om måluppfyllelse och trygghet och studiero och deltar vid bedömning om skolan ska 

söka till Källan för en elev. 

 

Historiskt har det varit få elever som efter att de fått sin skolgång på Källan, har kommit 

tillbaka till sin hemskola. Detta betyder att placeringar på Källan i praktiken innebär att 

eleven går kvar där resten av sin grundskoletid.  
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Identifiering av uppdraget 
Utifrån ovan problembeskrivning, både kring problematiken samt nuvarande resurser 

och arbetssätt, framgår att det finns behov av att utveckla insatser/metoder för att 

socialtjänsten och skolan tillsammans behöver arbeta med de barn och dess familjer 

som befinner sig i det sk “mellanskiktet”, där SAMS resurser inte räcker till. Diskussion 

har förts i Närsjukvårdsgruppen barn och unga samt med chefer inom socialtjänsten och 

BUN för att hitta former för att på ett tidigt och samordnat sätt arbeta med familjerna i 

”mellanskiktet” på en arena där de är trygga och när motivationen till att ta emot stöd är 

hög.  

Mellan basen och toppen på pyramiden finns det behov av att utveckla strukturerade 

och systematiska arbetssätt som dels fångar upp och tillgodoser behov innan de hamnar 

i toppen på pyramiden samt utvecklar kunskapen inom basen så fler behov tillgodoses 

där.  

 

 
Källan samt Myndighetsutövningen (anmälan/biståndsbedömda 

insatser) 

 

Gapet mellan förebyggande/tidig insats och 

omfattande stöd/åtgärder       

         

 

   Klassrummet samt Förebyggande socialt arbete 

 

 

Ledning och styrning 

För att utveckla samarbete, organisation och arbetssätt för att adressera uppdraget 

beskrivet ovan behövs en förvaltningsövergripande ledningsstruktur som får mandat och 

tydligt mål, en samlad plats för att driva de frågor som måste hanteras tillsammans. 

Verksamheten bör baseras på och utvecklas utifrån befintlig organisation men där 

ledningen tar sin utgångspunkt i uppdrag och inte i förvaltning. Inom ramen för 

projektet bör/ska det finnas ett uppdrag att utveckla förvaltningsövergripande samarbete 

avseende ledning och styrning och budget. Övergripande mål för denna utvecklade 

ledningsstruktur bör utgå från det som forskningen gällande sociala investeringar pekar 

på – ökad måluppfyllelse i skolan.  

 

Operativt utvecklingsarbete 

Under rubriken (Uppdraget) ovan definieras ett uppdrag med tydlig riktning. Forskning 

och evidens pekar på vikten av att arbeta systemiskt med barnet i centrum som 
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utgångspunkt. Barn som riskerar att utvecklas ogynnsamt ska identifieras tidigt, 

familjen får stöd i ett tidigt skede där motivation till förändring finns och där 

möjligheten att bryta negativa mönster är stor. Utifrån rätt analys av de behov som finns 

i den icke-fungerande situationen genomförs utvecklings-, förändrings- och 

förstärkningsarbete tillsammans med elev, familj, skolan och fritiden.  

 

Ramar för metodutveckling innefattas av att arbetet genomförs av ett team med rätt 

professioner med fokus att kunna arbeta inom varje del i systemet. Principen är att det 

finns rätt kompetens som arbetar tillsammans med familjesystemet, rätt kompetens som 

stödjer elevens utveckling, rätt kompetens som utvecklar skolans arbete och rätt 

kompetens som stödjer utvecklande av sunda fritidsvanor/levnadsvanor. Exempelvis 

skulle ett team kunna bestå av specialpedagog, socialpedagog och ”familjebehandlare”. 

Mer konkreta metoder och arbetssätt bör utvecklas av verksamheten tillsammans med 

teamet, som en del i utvecklingsarbetet inom ramen för projekten.  

 

Arbete genom teamet innebär att resurser finns att arbeta enligt ovan beskrivna sätt, men 

också att kompetens inom pyramidens bas ökar genom utveckling utifrån de enskilda 

ärendena samt genom att mer generella utvecklingsbehov identifieras och insatser även 

på mer övergripande nivå kan genomföras. Genom teamet kan då behov identifieras, 

vilket blir del i verksamheternas systematiska kvalitets- och utvecklingsarbete.  Detta 

leder över tid till att basen får större kompetens att både förebygga och möta olika 

behov. Genom detta minskar med tiden antalet ärenden som idag hamnar i toppen av 

pyramiden. I sin tur innebär det bland annat; 

 Rätt insats i rätt tid för barnet och familjen 

 Minskat behov av biståndsbedömda insatser och Källans verksamhet 

 Ökat antal barn som uppfyller skolans mål 

 Minskad psykisk ohälsa 

 Ökat välmående hos familjerna 

 Minskad kriminalitet och droganvändande 

 

Målgrupp 

Målgruppen för insatser är elever där det finns en samlad oro (skola, socialtjänst, familj) 

utifrån; 

- Måluppfyllelse i skolan 

- Närvaro/frånvaro i skolan  

- Normbrytande beteende i och/eller utanför skolan 

 

Tydligare definition av målgrupp samt tydlig beskrivning av hur processen ska se ut 

inför beslut om insats är nödvändigt. I det arbetet ingår också att identifiera metoder och 

verktyg för att sätta mål för individ och organisation samt för att följa upp insatserna. 
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Detta är centrala delar för det mobila teamets arbete och för utformandet av 

arbetsmetoder och är därmed ett viktigt första uppdrag.  

 

Antagna effekter av tidiga samordnade insatser med utvecklad ledning 
och styrning samt operativt ledningsarbete 

Socioekonomiska effekter på lång sikt 

Inom det nationella arbetet med Sociala investeringar finns en omfattande forskning. 

Nedan visas några exempel på offentliga kostnader och effekter på lång sikt. Dessa visar 

att det räcker att lyckas med ett enda barn för att på lång sikt tjäna in betydligt mer än 

kostnaderna för hela projektet. 

  

 En misslyckad skolgång kan kosta mellan 10-15 miljoner kronor per person 

under ett liv. (Källa: Ingvar Nilsson/SEE, Orten bakom våldet (2017)) 

 En gängkriminell person som är aktiv i 15 år kostar samhället ca 23 miljoner 

kronor. (Källa: Ingvar Nilsson/SEE, Orten bakom våldet (2017)) 

 Att fånga en ung människa på väg in i utanförskap är, även om det kostar 

mycket (t.ex. 500 000 kr), är en mycket lönsam affär som kan ge 40 mnkr eller 

mer tillbaka om man lyckas. Man behöver i stort sett bara lyckas en gång på 

hundra för att det ska löna sig. (Källa: Ingvar Nilsson, Det är bättre att stämma i 

bäcken än i ån (2008)) 

Samhällets kostnader kan bli relativt höga redan på förhållandevis kort sikt om 

riskbeteenden och psykiska problem inte förebyggs och motverkas i ett tidigt skede. 

Kostnaderna för en familjehemsplacering under två år uppgår till mellan 640 000 – 1,6 

miljoner kronor och för en HVB-placering under totalt ett år till ca 2,5 miljoner kronor. 

Inom grundskolan finns en årskostnad på 600 tkr för en placering i den centrala 

särskilda undervisningsgruppen Källan. Om dessa insatser inte visar sig tillräckliga blir 

kostnaderna ännu högre.  

 

Kommunala effekter på kort och lång sikt  

Man kommer, baserat på individens förutsättningar och behov, att kunna se effekter 

redan under insatstiden, 6-9 månader. Situationen kring den unge förbättras och det i 

sin tur innebär färre insatser i framtiden (lägre kostnader). Gör teamet istället 

bedömningen att familjen är i behov av mer ingripande insatser från socialtjänsten så 

har man kunnat arbeta med motivation, vilket kommer att vara en stor framgångsfaktor i 

arbetet framåt med familjen. 

 

 Via systematisk uppföljning kvalitetssäkras och följs insatsen upp. Förväntade 

effekter på kort sikt är till exempel; 
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o Skola  

 Högre närvaro: Skolfrånvaro är en mycket stor riskfaktor för 

psykisk ohälsa och senare utanförskap. Bland annat påverkas 

eleven möjligheter att nå målen i skolan, men även social 

utveckling påverkas negativt. Att stimulera motivation och främja 

skolnärvaro är ett mycket viktigt mål för skolan och alltid ett 

prioriterat område i de fall det finns flera utmaningar för en elev.  

 Ökad trygghet och studiero: Är politiska mål i Uddevalla. Detta 

är två viktiga faktorer som påverkar trivsel, vilket i sin tur 

påverkar möjlighet till ökad måluppfyllelse.  

 Ökad måluppfyllelse: När man inom skolan talar om 

måluppfyllelse är det ofta ur perspektivet att få behörighet till ett 

gymnasieprogram. Forskning visar tydligt att elever som inte får 

behörighet till ett gymnasieprogram har betydligt större risk att 

hamna i utanförskap, med ökad risk för psykisk ohälsa, 

arbetslöshet, kriminalitet, missbruk m.m. 

 

o Familjesystemet 

 Stärkta relationer: Barns relationer till sina föräldrar har stor 

betydelse för både den psykiska och fysiska hälsan under hela 

livet. Goda relationer mellan barn och föräldrar, bättre samspel i 

familjen, mindre konflikter, skapat en hanterbar vardag. 

 Stress, psykisk hälsa och arbetsförmåga: Insatsen minskar risken 

att föräldrar blir sjukskrivna, sjukskrivna föräldrar riskerar inte 

bara att belasta välfärdssystemet, utan ökar också risken för 

psykisk ohälsa och en mer sårbar uppväxtmiljö för barnen. 

 Ökat samarbete med och förtroende till skola och andra 

myndigheter: Har man inte föräldrarna med sig så kommer man 

ingenstans i förändringsarbetet och de blir mindre benägna att 

söka/ta emot hjälp vid behov. Därför är det viktigt att bygga en 

relation och skapa ett gott samarbete, med barnets behov i 

centrum. 

 Föräldrars delaktighet i skolan: Att aktivt hjälpa barnet att lyckas 

i skolan, visar sig genom forskning vara en faktor som bidrar till 

bättre förutsättningar att klara eventuella andra svårigheter. 

 

o Barn/ungdom 

 Bättre relationer: Till föräldrar och andra viktiga vuxna. 

Forskning visar att det är en stor och viktig skyddsfaktor i barn 

och ungdomars liv. 

 Ökad kunskap om sig själv och sina behov: Beroende på den 

unges problematik kan det tex handla om färdigheter i 
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konflikthantering, impulskontroll, ökade sociala färdigheter, 

kontakt med och möjlighet att uttrycka sina känslor m.m. 

 Ökad psykisk hälsa: 50% av all psykisk ohälsa visar sig som en 

första episod redan innan 14 års ålder och börjar inte som 

diagnoser utan som problem - inåtvända och utagerande. Tack 

vare upparbetande av positiva relationer, ökat självförtroende och 

självkänsla, fungerande skolgång m.m så ökar den psykiska 

hälsan hos den unge. 

 Ökad framgång i skolan: Erfarenhet av framgång i skolan samt 

upplevelse av trivsel i skolan är, enligt forskning, skyddsfaktorer 

som tydligt kan reducera påverkan av risker, minska risken för 

negativ utveckling samt främja självförtroende och 

prestationsförmåga. 

 Ökad framtidstro: Tro på sig själv och sin förmåga. Verktyg till 

att kunna utvecklas till en trygg och ansvarsfull vuxen som inte är 

beroende av samhället. 

 

Effekter efter 1-3 år  

 Personal inom både socialtjänst och skola har blivit skickligare på att identifiera 

barn och unga i behov av denna insats. Fler familjer får tidig hjälp och kommer 

därmed inte att vara i behov av utredning och insatser inom socialtjänstens 

myndighetssida eller Källan. Istället för att arbeta med akuta insatser (som sällan 

är effektfulla) så förebyggs den negativa utvecklingen i ett tidigt skede där det 

fortfarande finns en motivation till förändring hos familjen. Rätt insats i rätt tid. 

 Vi kommer att kunna se effekter i våra organisationer avseende förstärkt 

grundkompetens i personalgrupperna. Förstärkt kompetens och förmåga att i 

pyramidens bas hantera liknande utmaningar, vilket i sin tur leder till färre 

ärenden uppåt i pyramiden då negativ utveckling bromsas i tid.  

 Ovan leder till att vi kan lyfta resurser från toppen av pyramiden till 

mitten/basen som en konsekvens av att kompetens i basorganisationen ökar och 

därmed minskar trycket på toppen och resurserna ligger på rätt ställe.  

 Utvecklad samverkan (på riktigt) mellan förvaltningarna, ökad förståelse för och 

kunskap om de olika kommunala uppdragen och mellan delar i den kommunala 

organisationen som innebär samsyn i grundläggande frågor avseende barn och 

unga. Detta underlättar konkret samarbete och skapar effektivare arbetssätt 

genom tidiga samordnade insatser. Denna form av samverkan är något vi länge 

önskat få till och genom detta samverkansarbete kan vi skapa en samverkan som 

inte bygger på person, utan på organisation.  

 Förändrat tänk gällande TSI som genomsyrar hela organisationen - ända från 

politiker till utförare. 

 



 Tjänsteskrivelse  
Barn och utbildning 

10(10) 

2020-08-20 Dnr BUN 2020/00614 

  

 

 

 

Ett första steg 

Det är inte möjligt vare sig för skola eller socialtjänst att ensam åstadkomma en 

nödvändig förändring gällande aktuell målgrupp, vi måste mötas tillsammans med våra 

gemensamma professioner för att fånga upp behoven tidigt och jobba med dem på den 

arena där vi har störst möjlighet att lyckas, dvs skola och hemmiljö. Det finns ett flertal 

modeller som tar sin utgångspunkt i organisation och arbetssätt enligt ovan, ett 

förvaltningsövergripande uppdrag bör utformas med syfte att bygga ledning och 

utvecklingsarbete med utgångspunkt i Uddevallas organisation, förutsättningar och 

behov. Utgångspunkten är att en förvaltningsövergripande ledningsgrupp för att leda 

utvecklingsarbete bildas, denna ledningsgrupp får sedan ansvaret för att utveckla 

organisation och arbetssätt för det operativa uppdraget.  

 

Resurser för utvecklingsarbete 

I detta läge kan en enklare uppskattning av den operativa organisationen, teamet, göras. 

Det krävs under en uppstarts- och etableringsperiod om ca 3 år en finansiering av teamet 

genom tillskjutna medel. Teamets sammansättning avseende storlek på tjänster är 

uppskattade och kommer med största sannolikhet att förändras över tid.  

Genom utvecklandet av mobilt (a) team är målsättningen att minska antal 

elever/ärenden som idag hanteras i pyramidens topp, se ovan. Över tid förväntas detta 

minska trycket på den organisationen vilket kommer att möjliggöra att ytterligare 

resurser kan växlas över till tidiga, förebyggande och främjande insatser. 

Utvecklingsarbetet ska betraktas som en gemensam (förvaltningsövergripande) 

investering med målsättning om minskade kostnader för de dyra åtgärder vi har högre 

upp i pyramiden samt för en över tid ökad kompetens och bättre organisation för att 

hantera fler och svårare utmaningar i den ordinarie verksamheten i pyramidens bas. 

 

Preliminär bemanning 

uppstart mobilt team 

Preliminär 

omfattning av 

tjänster 

Preliminära 

förvaltningsgemensamma 

årskostnader, tkr 

Specialpedagog 1 700 

Socialpedagog 1 620 

Familjebehandlare 1 640 

Arbetsledning/Handledning 0,5 350 

Total 3,5 2310 

 

 

 

 

Staffan Lindroos Peter Madsen 

Förvaltningschef Verksamhetschef  

 Verksamhetschef grundskola  
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 135 Dnr BUN 2020/00613  12 

Elever som studerar med stöd av gymnasielagen  

Sammanfattning 
Riksdagen beslutade om en lagändring, som trädde i kraft 1 juli 2018, och som medger 
att elever över 18 år, under vissa förutsättningar, kan söka tillfälligt uppehållstillstånd 
(TUT) för studier – den så kallade gymnasielagen.  
 
I november 2019 hade omkring 7 500 ungdomar fått uppehållstillstånd enligt den nya 
gymnasielagen. Lagen ger ensamkommande som har fått avslag på sin asylansökan 
möjlighet att ändå stanna i Sverige om de studerar.  
 
Elever som tillhör denna grupp har studerat vid Uddevalla gymnasieskola och vissa av 
dem har blivit behöriga till fortsatta studier. Nu återstår dock en mindre elevgrupp som 
inte bedöms nå behörighet nationellt program. Frågor har uppkommit kring elevernas 
fortsatta studier. 

Beslutsunderlag 
Barn och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-09-11 

Beslut 
Barn och utbildningsnämnden beslutar 
 

 
 
 

att lägga informationen till handlingarna  
 
att paragrafen förklaras omedelbart justerad
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Handläggare 

Förvaltningschef Staffan Lindroos 

Telefon 0522-69 70 94 
staffan.lindroos@uddevalla.se 

 

Elever som studerar med stöd av gymnasielagen 

Sammanfattning 

Riksdagen beslutade om en lagändring, som trädde i kraft 1 juli 2018, och som medger 

att elever över 18 år, under vissa förutsättningar, kan söka tillfälligt uppehållstillstånd 

(TUT) för studier – den så kallade gymnasielagen.  

 

I november 2019 hade omkring 7 500 ungdomar fått uppehållstillstånd enligt den nya 

gymnasielagen. Lagen ger ensamkommande som har fått avslag på sin asylansökan 

möjlighet att ändå stanna i Sverige om de studerar.  

 

Elever som tillhör denna grupp har studerat vid Uddevalla gymnasieskola och vissa av 

dem har blivit behöriga till fortsatta studier. Nu återstår dock en mindre elevgrupp som 

inte bedöms nå behörighet nationellt program. Frågor har uppkommit kring elevernas 

fortsatta studier. 

Beslutsunderlag 

Barn och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-09-11 

Förslag till beslut  

Barn och utbildningsnämnden beslutar 

 

 
 

Ärendebeskrivning 

 

Bakgrund 

Riksdagen beslutade om en lagändring, som trädde i kraft 1 juli 2018, som medger att 

elever över 18 år, under vissa förutsättningar, kan söka tillfälligt uppehållstillstånd 

(TUT) för studier. Dessa nya bestämmelser, den så kallade nya gymnasielagen, innebar 

att personer som hade fått eller annars skulle få ett beslut om utvisning kunde få uppe-

hållstillstånd för studier på gymnasial nivå om de uppfyllde vissa övriga krav.  

 

I november 2019 hade omkring 7 500 ungdomar fått uppehållstillstånd enligt den nya 

gymnasielagen. Lagen ger ensamkommande som har fått avslag på sin asylansökan 

möjlighet att ändå stanna i Sverige om de studerar.  

 

att lägga informationen till handlingarna  

 

att paragrafen förklaras omedelbart justerad 
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Enligt siffror från Migrationsverket hade endast 21 individer i april 2020 klarat kraven 

på utbildning och egen försörjning och därigenom kunnat få permanent uppehålls-

tillstånd. Den huvudsakliga anledningen till den låga genomströmningen är att den 

aktuella elevgruppen i hög grad saknar förutsättningar att klara gymnasieskolans 

nationella program. Den vanligaste orsaken är stora brister i grundläggande utbildning i 

hemlandet samt brister i kunskaper i det svenska språket. Konsekvenserna att inte ha en 

gymnasieutbildning försämrar kraftigt möjligheterna till arbete och egen försörjning.  

 

En absolut majoritet av eleverna har därför studerat på gymnasieskolan språkintroduk-

tion (IM), som är en förberedande studieform för elever som inte klarar kraven för 

antagning till de nationella programmen inom gymnasieskolan. IM-programmet syftar 

till att ge eleverna sådana kunskaper att dessa klarar att de nationella programmens 

kunskapskrav. 

 

Under de två år som Uddevalla gymnasieskola har bedrivit verksamhet har en viss 

genomströmning i den aktuella elevgruppen skett då elever kommit in på 

gymnasieskolans nationella program eller på yrkesutbildning inom ramen för vuxen-

utbildningen.  

 

Resterande elever har inte klarat detta och är nu överåriga vilket innebär att de inte 

längre är berättigade, enligt lag, till fortsatt gymnasieutbildning vid IM-programmet. 

Antalet individer som berörs i nuläget berörs av gymnasielagen var tidigare 12 men har 

nu minskat till 4 personer.  

 

Lagstiftning  

Av 17 kap 3 § skollagen framgår bland annat följande: 

 

Utöver vad som gäller för all gymnasieutbildning enligt 15 kap. 2 § är syftet med 

språkintroduktion att ge nyanlända ungdomar en utbildning med tyngdpunkt i det 

svenska språket, vilken möjliggör för dem att gå vidare i gymnasieskolan eller till annan 

utbildning.  

 

Av 7 § samma kapitel framgår att utbildningen på ett introduktionsprogram ska följa en 

plan för utbildningen som beslutas av huvudmannen. Utbildningsplanen ska innehålla 

uppgifter om utbildningens syfte, huvudsakliga innehåll och längd. 

För varje elev ska det upprättas en individuell studieplan. 

 

Av 12 § samma kapitel framgår att språkintroduktion står öppen för nyanlända 

ungdomar som inte har de godkända betyg som krävs för behörighet till ett 

yrkesprogram enligt 16 kap. 30 § och som behöver en utbildning med tyngdpunkt i det 

svenska språket för att gå vidare i gymnasieskolan eller till annan utbildning. 

 

Av 15 § samma kapitel framgår att en elev som har påbörjat ett introduktionsprogram 

har rätt att fullfölja utbildningen hos huvudmannen enligt den utbildningsplan som 
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gällde när utbildningen inleddes och den individuella studieplanen, eller på ett annat 

introduktionsprogram enligt huvudmannens utbildningsplan och en ny individuell 

studieplan. 

 

Om en elev har medgett att den individuella studieplanen ändras, har eleven rätt att 

fullfölja utbildningen enligt den ändrade planen. 

 

Som framgår av dessa lagbestämmelser bör alltså innehållet i språkintroduktionen utgå 

från en individuell bedömning av elevens förkunskaper och på behovet av 

kompletteringar som är nödvändiga för att eleven snarast möjliga ska kunna inträda i det 

ordinarie utbildningssystemet. Eleverna måste därför snabbt få sina kunskaper 

validerade, undervisning i det svenska språket och en individuell studieplan upprättad. 

Utifrån utvärderingen av elevernas kunskapsutveckling och omprövning av den 

individuella studieplanen ska utbildningen organiseras så att den stärker elevens 

möjligheter att snabbt komma vidare i utbildningssystemet.  Nationellt program, 

yrkesintroduktion eller individuellt alternativ inom gymnasieskolan kan alla vara 

alternativ för olika elevkategorier inom språkintroduktionen.  

 

Som framgår ovan av lagstiftningen finns ingen angiven tidsgräns för 

språkintroduktionen. Istället är det en individuell bedömning av när eleven kan gå 

vidare till exempel till ett annat introduktionsprogram eller till ett nationellt program. 

 

Den generella regeln för när gymnasiestudier ska ha påbörjats är till och med det första 

kalenderhalvåret när eleven fyller 20 år (15 kap 5 § skollagen: Gymnasieskolan ska vara 

öppen endast för ungdomar som avslutat sin grundskoleutbildning eller motsvarande 

utbildning och som påbörjar sin gymnasieutbildning under tiden till och med det första 

kalenderhalvåret det år de fyller 20 år).  

 

Rätten till fullföljd utbildning till gymnasieskolans nationella program och IM-

program - sammanfattning 

Regelverket föreskriver att elever har rätt att fullfölja gymnasieutbildning under 

förutsättning att den påbörjas senast vårterminen det år eleven fyller 20 år. Efter detta 

ger inte lagen rätt till gymnasieskolans nationella program eller IM-program 

(introduktionsprogram).  

Det är en väsentlig strukturell skillnad mellan de nationella programmen och IM-

programmet. I det första fallet är utbildningen tidsbegränsad och studieinnehållet 

regleras strikt utifrån regelverk och styrdokument. IM-programmet har inte som de 

nationella programmen en tidsbegränsning och starka styrning vad gäller innehållet i 

utbildningen, utan styrs av elevens individuella studieplan. Syftet med IM-programmet 

är att göra eleven behörig att söka till gymnasieskolans nationella program. Om eleven 

blir överårig innan detta lyckas är således inte eleven längre behörig att söka till 

nationellt program. Om eleven är överårig samt om den individuella studieplanen visar 

att det inte är möjligt att bli behörig ska eleven därför skrivas ut från gymnasieskolan. 

Därefter är eleven hänvisad till vuxenutbildningen eller folkhögskolan.  
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Förkunskapskraven till vuxenutbildningen 

Varje kommun beslutar själv vilka förkunskaper som är lämpliga till vilken utbildning i 

förhållande till utbildning och utbildningens längd. Ju lägre förkunskapskrav desto 

längre blir elevens utbildningstid. Det grundläggande syftet med yrkesinriktade utbild-

ningar inom vuxenutbildningen är att, inom rimlig tid, utbilda eleven till an-

ställningsbarhet. Förvaltningen bedömer inte att sänkta kunskapskrav är ett alternativ då 

det grundläggande syftet med yrkesvux åsidosätts samt att lägre kunskapskrav heller 

inte garanterar att berörda elever av egen kraft klarar vuxenutbildningens antagnings-

krav. Förvaltningen har undersökt kringliggande kommuners förkunskapskrav och 

kommit till slutsatsen att inga väsentliga skillnader finns jämfört med Uddevallas krav. 

Att sänka förkunskapskraven innebär också att färre utbildningspoäng produceras vilket 

kommer att påverka det riktade statsbidraget negativt med risk att kommunen blir 

återbetalningsskyldig.  

 

Tidigare beslut 

Då gymnasielagen trädde i kraft 2018 påtalade barn- och utbildningsnämnden att detta 

medförde en merkostnad för gymnasieskolan, då inga statsbidrag finns att söka för den 

aktuella målgruppen då individerna är över 18 år. Kommunfullmäktige beslutade då att 

tilldela nämnden 1 miljon kr i ett extra kommunbidrag under två år – totalt 2 miljoner 

kronor - för att täcka de merkostnader som uppstod för målgruppens studier. Dessa 

medel är nu förbrukade och inga nya beslut för kostnadstäckning finns i nuläget.  

 

Generell bedömning av berörd elevgrupps förutsättningar 

En bedömning av elevernas förutsättningar att klara kunskapskraven har gjorts av 

gymnasieskolan. Trots att eleverna varit inskrivna vid IM-programmet görs en generell 

bedömning att de språkliga kunskapskraven motsvarande årskurs nio i grundskolan inte 

kommer att uppnås inom överskådlig tid.  

 

Om de aktuella eleverna inte ges möjlighet att fortsätta studierna på gymnasieskolan 

bedömer förvaltningen att en stor majoritet inte klarar kunskapskraven för antagning till 

Vuxenutbildningen. Förvaltningen vill också påtala att antagningsverksamheten av 

elever är tvingad att följa lagstiftningen vilket innebär att inga särskilda undantag kan 

göras för den berörda elevgruppen.  

 

Det saknas dessutom politiska beslut som ger uppdrag till Vuxenutbildningen att 

organisera utbildning för dessa elever vid sidan av ordinarie verksamhet. Förvaltningen 

har därför inte någon möjlighet att hantera eleverna på annat sätt än vad som föreskrivs i 

gällande lagar och regelverk.  

 

Dock går detta att politiskt besluta om fortsatt utbildning i form av en särskilt anpassad 

undervisningsgrupp som innebär att ovan nämnda lagar följs. Förvaltningen menar att 

sådant beslut och uppdrag då bör ges till Vuxenutbildningen då eleverna är överåriga 

och inte berättigade till gymnasieutbildning. Vuxenutbildningen kan då organisera detta 
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vid sidan av den ordinarie verksamhet. Vuxenutbildningen är också mer lämpad med 

hänsyn till målgruppens ålder.  

 

 

 

 

 

Staffan Lindroos  

Förvaltningschef  

Skickas till 

 



 

 

 
 

Protokollsförslag 
Barn och utbildningsnämnden 
 
2020-09-24 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 136 Dnr BUN 2020/00981  13 

Barn och utbildningsnämndens resultatdialog september 2020 

Sammanfattning 
Resultatdialogen är en del i huvudmannens systematiska kvalitetsarbete och ska bidra 
med information och kunskap som ligger till grund för kloka beslut och insatser. 
  
Genomförandet av resultatdialoger har sitt ursprung i skollagens krav på att 
huvudmannen och enheterna ska analysera vad som påverkar och orsakar barn och 
elevers resultat och måluppfyllelse. Dialogen är också en del i kommunens ambition att 
stödja pedagoger och rektorer i deras eget utvecklingsarbete. 
  
Barn och utbildningsnämndens resultatdialog består i en introduktion från 
förvaltningschef följt av information från verksamhetscheferna. Därefter diskuterar 
förtroendevalda och tjänstemän i två grupper innan nämnden enskilt diskuterar dialogen 
utan tjänstemän för att kunna ta fram eventuella uppdrag till förvaltningen.    

  

Beslutsunderlag 
Barn och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-09-02 
Underlag till resultatdialog 
 

Beslut 
Barn och utbildningsnämnden beslutar 
  
att godkänna barn och utbildningsnämndens resultatdialog 
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Handläggare 

Förvaltningssekreterare Pernilla Gustafsson 

Telefon 0522-69 70 02 
pernilla.gustafsson@uddevalla.se 

 

Barn och utbildningsnämndens resultatdialog, september 2020 

Sammanfattning 

Resultatdialogen är en del i huvudmannens systematiska kvalitetsarbete och ska bidra 

med information och kunskap som ligger till grund för kloka beslut och insatser. 

 

Genomförandet av resultatdialoger har sitt ursprung i skollagens krav på att 

huvudmannen och enheterna ska analysera vad som påverkar och orsakar barn och 

elevers resultat och måluppfyllelse. Dialogen är också en del i kommunens ambition att 

stödja pedagoger och rektorer i deras eget utvecklingsarbete. 

 

Barn och utbildningsnämndens resultatdialog består i en introduktion från 

förvaltningschef följt av information från verksamhetscheferna. Därefter diskuterar 

förtroendevalda och tjänstemän i två grupper innan nämnden enskilt diskuterar dialogen 

utan tjänstemän för att kunna ta fram eventuella uppdrag till förvaltningen.    

 

Beslutsunderlag 

Barn och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-09-02 

Underlag till resultatdialog 

Förslag till beslut  

Barn och utbildningsnämnden beslutar 

 

att godkänna barn och utbildningsnämndens resultatdialog 

 

 

 

 

 

 

Staffan Lindroos Pernilla Gustafsson 

Förvaltningschef Förvaltningssekreterare 

Skickas till 

 



 

 

 
 

Protokollsförslag 
Barn och utbildningsnämnden 
 
2020-09-24 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 137 Dnr BUN 2020/00231  14 

Samhällsbyggnadsnämndens granskningshandlingar rörande 
detaljplan Berga 2:2 mfl.  

Sammanfattning 
Barn och utbildningsnämnden har getts möjlighet att lämna synpunkter på förslag till 
detaljplan för Berga 2:2 mfl. Planens syfte är att skapa förutsättningar för att tillskapa 
mer verksamhetsmark inom planområdet. 

Beslutsunderlag 
Barn och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-09-15 
Plankarta - Granskningshandling rörande detaljplan; Berga 2.2 mfl. 
Planbeskrivning - Granskningshandling rörande detaljplan; Berga 2.2 mfl. 
Underrättelse - Granskningshandling rörande detaljplan; Berga 2.2 mfl. 
  

Beslut 
Barn och utbildningsnämnden beslutar 
  
att som svar på de samrådshandlingar som tagits fram rörande detaljplan för Berga 2:2 
mfl. Uddevalla kommun översända förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2020-09-15. 
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Handläggare 

Lokalplanerare Tony Andersson 

Telefon 0522-69 70 07 
tony.andersson@uddevalla.se 

 

Samhällsbyggnadsnämndens samrådsremiss - Detaljplan 

Berga 2:2 mfl.  

Sammanfattning 

Barn och utbildningsnämnden har getts möjlighet att lämna synpunkter på förslag till 

detaljplan för Berga 2:2 mfl. Planens syfte är att skapa förutsättningar för att tillskapa 

mer verksamhetsmark inom planområdet. 

Beslutsunderlag 

Barn och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-09-15 

Plankarta - Granskningshandling rörande detaljplan; Berga 2.2 mfl. 

Planbeskrivning - Granskningshandling rörande detaljplan; Berga 2.2 mfl. 

Underrättelse - Granskningshandling rörande detaljplan; Berga 2.2 mfl. 

 

Förslag till beslut  

Barn och utbildningsnämnden beslutar 

 

att som svar på de samrådshandlingar som tagits fram rörande detaljplan för Berga 2:2 

mfl. Uddevalla kommun översända förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2020-09-15. 

 

 

Ärendebeskrivning 

Barn och utbildningsnämnden har getts möjlighet att lämna synpunkter på förslag till 

detaljplan för Berga 2:2 mfl. Planens syfte är att skapa förutsättningar för att tillskapa 

mer verksamhetsmark inom planområdet. Tomter skapas för småindustri, verksamheter 

och lager. Planförslaget möjliggör en ny exploatering på cirka 20 000 kvm. Hela 

planområdet omfattar cirka 7 ha. Huvudparten av planområdet (Berga 2:2 och 2:33) ägs 

av Uddevalla kommun. Övrig mark inom planområdet är i enskild ägo. Planområdet har 

utökats i syfte att allmänplatsmark som i nuvarande detaljplaner har enskilt 

huvudmannaskap istället ska få kommunalt huvudmannaskap. 

 

Uddevalla kommun har en stor efterfrågan på ny verksamhetsmark. I Hogstorp som 

ligger cirka 15 kilometer norr om Uddevalla centrum finns idag ett befintligt 

verksamhetsområde där behovet finns att utöka befintlig verksamhet samt att tillskapa 

ny verksamhetsmark. God tillgång till mark för verksamheter är av stor vikt för 

utvecklingen av både befintliga företag och nyetableringar. Kommunen, som är ägare 

till fastigheterna Berga 2:2 och 2:33 har ansökt och beviljats planbesked för att upprätta 
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ny detaljplan. En del av befintlig stadsplan är avsatt för allmänt ändamål och avsikten 

när stadsplanen vann laga kraft 1984 var att använda området för skola. I dagsläget är 

det användningsområdet inte aktuellt då en skola byggts norr om området.   

 

Synpunkter  
Berört område som ursprungligen avsetts i detaljplan för exempelvis skola/förskola har 

utvecklats till ett industriområde vilket inte är intressant i första hand för placering av 

eventuell ny skola/förskola. 

 

Barn och utbildning understryker vikten av trafiksäkra vägar så att barnens skolväg blir 

trygg och säker.  

 

 

 

 

 

 

Staffan Lindroos Tony Andersson 

Förvaltningschef Lokalplanerare 

Skickas till 

Samhällsbyggnadsnämnden  



 

 Dnr PLAN 2018.2163 

ARB NR 630 

 

 

 

 

  

 

Handläggare 

Mark- och exploateringsingenjör Frida Läckström 

Telefon  0522- 69 63 16 

Frida.lackstrom@uddevalla.se  

UNDERRÄTTELSE 2020-09-01 

FÖR GRANSKNING AV DETALJPLAN  
svar önskas senast den 23 september 2020 

 
 

 

 

Berga 2:2 och 2:33 m.fl. detaljplan för verksamhetsmark 
Ett förslag till detaljplan för Berga 2:2 och 2:33 m.fl.  för verksamhetsmark är utställd för 

granskning under tiden 2020-09-02 till 2020-09-23. Planen är upprättad av 

Samhällsbyggnad 2020-01-30, reviderad 2020-07-01. Detaljplanen följer Plan- och 

bygglagen (2010:900) och tillämpar standardförfarande, planförslaget är förenligt med 

gällande översiktsplan för Uddevalla antagen 2010. 

 
Planområdet är beläget ca 15 km från Uddevalla centrum, i samhället Hogstorp där det finns ett 

befintligt verksamhetsområde. Planområdets areal uppgår till ca 7 ha. Avsikten är att pröva 

områdets lämplighet för att tillskapa mer verksamhetsmark.  

 

Kommunfullmäktige har beslutat om positivt planbesked 2018-05-30, § 146. 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2020-08-18, § 348 att planhandlingarna ska bli föremål för 

granskning. 

Handlingar översänds till myndigheter. Allmänheten hänvisas till kommunens hemsida: 

https://www.uddevalla.se/bygga-bo-och-miljo/samhallsplanering/detaljplaner-

omradesbestammelser/pagaende-detaljplaner/skredsvik/hogstorps-verksamhetsomrade.html  

Handlingar ställs också ut för allmänheten på:  

• Kontaktcenter, Rådhuset, Kungstorget, måndag-fredag 08:00 – 16:30 

• Stadsbiblioteket, Södergatan, under ordinarie öppettider 

 

Eventuella synpunkter skickas till Samhällsbyggnad, 451 81 Uddevalla, senast 2020-09-23 

den kan också lämnas till Kontaktcenter i Rådhuset eller skickas med E-post till vår adress 

samhallsbyggnad@uddevalla.se. Nästa gång ärendet behandlas i 

Samhällsbyggnadsnämnden bedöms bli tidigast december 2020. 

Det går att lämna muntliga synpunkter, eventuella erinringar ska dock vara skriftliga.  

       

Samhällsbyggnadsnämnden tar del av era eventuella synpunkter. Svar kommer att  

återfinnas i ett granskningsutlåtande, som åtföljer planen vid ett beslut om antagande av 

planförslaget. Den som inte senast under granskningstiden har lämnat någon skriftlig 

synpunkt på förslaget kan förlora rätten att överklaga beslut att anta planen. 

 

SAMHÄLLSBYGGNAD 

Plan- och exploateringsenheten  

 

Frida Läckström 

Mark- och exploateringsingenjör 

https://www.uddevalla.se/bygga-bo-och-miljo/samhallsplanering/detaljplaner-omradesbestammelser/pagaende-detaljplaner/skredsvik/hogstorps-verksamhetsomrade.html
https://www.uddevalla.se/bygga-bo-och-miljo/samhallsplanering/detaljplaner-omradesbestammelser/pagaende-detaljplaner/skredsvik/hogstorps-verksamhetsomrade.html
mailto:samhallsbyggnad@uddevalla.se
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Detaljplan för fastigheten Berga 2:2 och 2:33 m.fl. 
Ny detaljplan för verksamhetsområde i Hogstorp 
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Samhällsbyggnad 2020-01-30, reviderad 2020-07-01 
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Planhandlingar 
• Plankarta 
• Planbeskrivning 

 

Utredningar 
 

 

• Hogstorp dagvattenutredning, Sigma civil, 2019-04-10, reviderad 2020-06-03 

• Projekterings-PM/Geoteknik, Bohusgeo, 2019-01-29, komplettering 2020-04-16 

• Bedömning av buller från Hogstorps industriområde, ÅF-infrastructure, 2019-01-31 

• Trafikutredning Hogstorp, ÅF-infrastructure, 2019-05-06 

• PM riskbedömning Berga 2:2 och 2:3 m.fl., Norconsult 2020-05-19 

 

 

Övriga handlingar 

 
• Fastighetsförteckning 

 
 



3 (21)  

 

 
 
 
 
 
 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 

INLEDNING ...............................................................................................................4 
 
 

AVVÄGNING MELLAN ALLMÄNNA OCH ENSKILDA INTRESSEN ...............................6 
 
TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN……………………………………………………………………….7 

 
 

AVVÄGNINGAR ENLIGT MILJÖBALKEN .....................................................................8 
 
 

FÖRUTSÄTTNINGAR, PLANFÖRSLAG OCH KONSEKVENSER ....................................10 
 

   HÄLSA OCH SÄKERHET............................................................................................12 
 
  ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER..........................................................................15 
 
  ORGANISATORISKA FRÅGOR………………………………………………………………………………..15 
 
   EKONOMISKA FRÅGOR………………………………………………………………………………………..20 
 
  FORTSATT PLANARBETE……………………………………………………………………………………….21 
   
   
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4 (21)  

 

 
 
 
 
 

INLEDNING 
Planens syfte 

Planens syfte är att skapa förutsättningar för att tillskapa mer verksamhetsmark 

inom planområdet. Tomter skapas för småindustri, verksamheter och lager. 

Planförslaget möjliggör en ny exploatering på cirka 20 000 kvm. Hela 

planområdet omfattar cirka 7 ha. Huvudparten av planområdet (Berga 2:2 och 

2:33) ägs av Uddevalla kommun. Övrig mark inom planområdet är i enskild ägo. 

Planområdet innefattar närliggande infrastruktur, gata och natur 

(allmänplatsmark) som i nuvarande detaljplaner har enskilt huvudmannaskap i 

syfte att ändra huvudmannaskapet till kommunalt. 

 

Bakgrund 

Uddevalla kommun har en stor efterfrågan på ny verksamhetsmark. I Hogstorp som 

ligger cirka 15 kilometer norr om Uddevalla centrum finns idag ett befintligt 

verksamhetsområde där behovet finns att utöka befintlig verksamhet samt att tillskapa 

ny verksamhetsmark. God tillgång till mark för verksamheter är av stor vikt för 

utvecklingen av både befintliga företag och nyetableringar. 

Kommunen, som är ägare till fastigheterna Berga 2:2 och 2:33 har ansökt och beviljats 

planbesked för att upprätta ny detaljplan. Planbesked för området beviljades 2018-05-

30 av Kommunstyrelsen. En del av befintlig stadsplan är avsatt för allmänt ändamål och 

avsikten när stadsplanen vann laga kraft 1984 var att använda området för skola. I 

dagsläget är det användningsområdet inte aktuellt då en skola byggts norr om området.  

 

Planens huvuddrag 

Planförslaget innebär en utvidgning av det befintliga verksamhetsområdet i norra 

delen av planområdet med möjlighet för befintlig verksamhet att kunna 

expandera. Några nya allmänna ytor för gata skapas inte, det befintliga gatunätet 

bedöms vara tillräckligt.  

Det finns en befintlig gemensamhetsanläggning (Svensland ga:2) inom området som sköter vissa 

allmänna ytor så som gator och naturmark. Uddevalla kommun ansvarar för huvudmannaskapet i 

Hogstorp och har så troligen gjort sedan kommunsammanslagningen i början av 1970-talet. I samband 

med planarbetet tas de ytor med som förvaltas av Svensland ga:2 för att kommunalt huvudmannaskap 

även ska råda på berörda ytor. Kommunen sköter i praktiken redan de berörda gatorna och 

naturmarken.  

Befintlig återvinningsstation föreslås flyttas från nuvarande position till ett 

område vid drivmedelsstationen söder om området. Syftet med det är att frigöra 

mer mark för verksamheter.  

För del av fastigheten Svensland 2:21 kvarstår ändamålet industri från tidigare 

detaljplan samt en ändrad utformning av fastigheten.  

Vidare möjliggörs att några av de befintliga bostadsfastigheterna kan få köpa till 

kvartersmark för bostadsändamål.  

 

Planprocessen 

Planbeskrivningen ingår i de planhandlingar som tillhör en detaljplan. 

Planbeskrivningen innehåller bland annat förutsättningar, förändringar och 

konsekvenser som planförslaget innebär samt en redovisning av de 

överväganden som planförslaget baseras på. I dokumentet redovisas även 

motstående intressen samt överensstämmelsen med kommunens översiktsplan. 

Hur planen är avsedd att genomföras organisatoriskt, tekniskt, ekonomiskt och 
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fastighetsrättsligt behandlas också i planbeskrivningen.  

Detaljplanen ska samrådas med länsstyrelsen, statliga organ och myndigheter, 

kommunala instanser, sakägare samt övriga som är berörda av de åtgärder som 

föreslås i planen. Samrådet genomförs med syfte att få fram ett så bra 

beslutsunderlag som möjligt och ge möjlighet till insyn och påverkan i 

planeringsprocessen.  

Detaljplanearbetet handläggs och upprättas enligt reglerna i PBL (Plan- och 

bygglagen) 2010:900 i enlighet med versionen som trädde i kraft 2018-04-21.  

Planprocessen bedrivs med standardförfarande, vilket innebär att förslaget till 

detaljplan både skickas ut för samråd och ställs ut för granskning innan det kan 

tas upp för antagande. Standardförfarande tillämpas på grund av att planförslaget 

inte har betydande intresse eller påverkan på allmänheten.  

Standardförfarande 

 

  

 

Samråd           Granskning       Antagande         Laga kraft 

        

Plandata 

Geografiskt läge, areal och avgränsning 
Planområdet är beläget cirka 15 kilometer norr om Uddevalla centrum i samhället Hogstorp. Det är i 

dagsläget ett befintligt verksamhetsområde som kommer att utökas. Hela planområdet omfattar cirka 7 

ha exklusive den allmänna platsmarken som ligger norr om området. Området ligger nära 

kommunikationer med E6 väster om området och järnvägen öster om området.  

Fastigheter som omfattas av planläggningen är Berga 2:2, 2:15, 2:19, 2:24, 2:25, 2:33, 2:98, 2:102 och 

Hogstorp 1:9, 1:23 samt Svensland  2:16, 2:21, 2:49 och 2:6.  

Inom planområdet finns även marksamfälligheterna Berga s:3 och s:4 samt Svensland s:1. Fastigheter 

som ingår i Svensland ga:2 kommer också beröras av planarbetet.  
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  Planområdet markerat med röd streckad linje exklusive allmän platsmark norr om området 

 

   

Markägoförhållanden 
Merparten av marken inom planområdet ägs av Uddevalla kommun. Kommunens markinnehav framgår  

av kartutdrag nedan (gulfärgat område) och utgörs av fastigheterna Berga 2:2 och 2:33. Övrig mark är  

i enskild ägo.  

   

För fullständig redovisning av ägarförhållanden, servitut och samfälligheter inom och intill    

planområdet, se tillhörande fastighetsförteckning. 

 
  Kommunala fastigheter markerade med gult på bilden. Planområdet markerat med röd streckad linje 
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AVVÄGNING MELLAN ALLMÄNNA OCH ENSKILDA INTRESSEN 

Kommunens bedömning är att planförslaget gynnar både allmänna och enskilda 

intressen i området. En utbyggnad enligt förslaget stärker kommunen och 

Hogstorp genom att fler verksamheter kan etablera sig i området. För vissa 

privata fastighetsägare inom planområdet kan fastigheterna utvidgas och vissa 

fall byggrätten öka vilket möjliggör för utveckling av befintlig verksamhet samt 

bostadsfastigheter.  

 

Allmänna intressen 

  Beskrivning av de allmänna intressen som finns inom planområdet och vad  

  planläggningen innebär för dessa.  

• Kommunen ska kunna växa med fler företagsetableringar.  

• Återvinningsstation kommer vara kvar i området med ändrad placering.  

 

Enskilda intressen 

Beskrivning av de enskilda intressen som finns inom planområdet och vad 

planläggningen innebär för dessa. 

• Ökad byggrätt samt utökning av verksamhetstomt för en befintlig 

verksamhet. 

• Vissa mindre områden som tidigare varit allmän plats föreslås övergå till 

kvartersmark för bostadsändamål. 

  

 

TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN 

Riksintressen 

De riksintressen som berörs är E6 och norra Bohusbanan. Väg E6 ingår i det av 

EU utpekade Trans-European Transport Network, TEN-T. Vägar som ingår i 

TEN-T är av särskild internationell betydelse. E6 genom Västra Götalands län 

utgör en viktig väg för transporter. Det är ett viktigt stråk för näringslivets 

transporter. Vägen är utpekad som primär transportled för farligt gods. E6 har 

också stor betydelse för turism- och handelscentra utmed Bohuskusten.  

Norra Bohusbanan är delvis av riksintresse på grund av anslutning till Lysekils 

hamn. Bohusbanan används för gods- och persontrafik.  

Fördelen med de berörda riksintressena är närhet till kommunikationer dock ska 

hänsyn för säkerhetsavstånd beaktas i detaljplanen. Planområdet ligger cirka 60 

meter väster om Bohusbanan. Det avståndet bedöms som godtagbart och 

planområdet bedöms inte ligga inom riskområde för transporter av farligt gods. 

De förändringar inom planområdet, som planförslaget ger möjlighet till, bedöms 

inte medföra skada på riksintressen. Den planerade bebyggelsen blir en 

komplettering till ett redan befintligt verksamhetsområde samt att det inte 

kommer närmare järnvägen än vad gällande detaljplan medger.  

 

 Översiktsplan 

Detaljplanens syfte är förenligt med gällande översiktsplan från 2010 där 

området mellan E6 och järnväg är utpekat som verksamhetsmark. I och med  

E6 med trafikplats är läget attraktivt och tillgängligheten god, vilket gynnar 

verksamheter. Arbete pågår med ny översiktsplan och detaljplanen 

överensstämmer även med tänkt ny översiktsplanering.  
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Detaljplan 

Det aktuella området är i sin helhet detaljplanelagt och berörs av stadsplan för 

del av Hogstorps industriområde 1485-P87/2 laga kraft 1987. De detaljplaner 

som i nuvarande byggnadsplaner har enskilt huvudmannaskap och som berörs är 

byggnadsplan 14-SKR-594 laga kraft 1955 och byggnadsplan 14-SKR-675 laga 

kraft 1960 samt byggnadsplan 14-SKR-791 laga kraft 1967. Samtliga 

detaljplaners genomförandetid har gått ut. 

 

Kommunala beslut 

Kommunstyrelsen 2018-05-30 § 146.                 Beslut om att godkänna 

       att detaljplaneförslag  

       upprättas för Berga 2:2 

       och Berga 2:33 

Planer som påbörjats från och med 2018-01-01 ska hanteras  enligt ändringarna 

av 6 kapitlet miljöbalken (2017:955) och miljöbedömningsförordningen 

(2017:966).  

 

  Behovsbedömning och miljökonsekvensbeskrivning 
Inom planområdet finns inga biologiska- eller naturvärden. Planerad användning för 

marken bedöms inte överskrida miljökvalitetsnorm eller försämrar människors hälsa inte 

heller miljömålen, natur- och kulturvärden påverkas i nämnvärd omfattning.  

 

I den gällande översiktsplanen från 2010 är planområdet utpekat som ett 

verksamhetsområde. Kommunen gör den sammanvägda bedömningen att planförslaget 

bedöms inte strida mot översiktsplanen och berör inga Natura 2000-områden. Planen 

avser ett mindre område på lokal nivå och omfattas inte av kriterierna i MKB-

förordningens bilaga 4. Ett genomförande av detaljplanen kan inte antas medföra en 

betydande miljöpåverkan. 

Samråd har skett med Länsstyrelsen 2018-12-05. Länsstyrelsen delar kommunens åsikt 

att förslaget inte innebär betydande påverkan på miljön. Länsstyrelsen vill 

uppmärksamma att planområdet ligger mitt emellan Bohusbanan och E6 där transporter 

av farligt gods transporteras, vilket har beaktats i fortsatt arbete.  

 

Föreslagen markanvändning främjar god hushållning med mark och vatten samt en god 

och hälsosam miljö enligt 1 kap 1 § i både miljöbalken och plan- och bygglagen. 

Länsstyrelsen delar kommunens syn på att planerad markanvändning inte utgör betydande 

miljöpåverkan i enlighet med samrådsyttrande daterat 2018-12-05. Miljöbedömning med 

miljö-konsekvensbeskrivning (MKB) behöver således inte utföras för denna detaljplan.  

 

AVVÄGNINGAR ENLIGT MILJÖBALKEN 

Grundläggande och särskilda hushållningsbestämmelser, 3-4 kap 

MB 

Planområdet omfattas varken av riksintresse enligt 3 kap MB eller särskilda 

hushållningsbestämmelser enligt 4 kap MB. 

 

Miljökvalitetsnormer, 5 kap MB 

Miljökvalitetsnormer är föreskrifter i miljöbalken om viss lägsta miljökvalitet för 

mark, luft, vatten eller miljön i övrigt inom ett geografiskt område. 

Miljökvalitetsnormerna omfattar bland annat föroreningar i utomhusluft, olika 

parametrar i vattenförekomster, kemiska föroreningar i fisk- och musselvatten 

samt omgivningsbuller.  
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Den planerade exploateringen bedöms inte påverka den kemiska statusen av 

Skredsviksån negativt. I enlighet med utförd dagvattenutredning minskar 

koncentrationen av fosfor och kväve som släpps till recipienten om planerade 

dagvattenanläggningar tillämpas.  Det finns idag inga indikationer på att gällande 

miljökvalitetsnormer överskrids eller riskerar att överskridas inom områden som 

kan komma att beröras eller påverkas av aktuell planläggning. Planförslagets 

genomförande bedöms inte medföra överskridande av gällande 

miljökvalitetsnormer.  

 

Områdesskydd, 7 kap MB 

I miljöbalkens sjunde kapitel ”Skydd av områden” föreskrivs att diverse olika 

miljöskyddsområden ska värnas. Exempel på områden som ingår i 7 kap MB är 

naturreservat, biotopskyddsområden, strandskyddsområden och Natura 2000-

områden. 

Planområdet omfattas inte av några utpekade områdesskydd enligt 7 kap. MB.  

 

Föroreningar i utomhusluften (SFS 2010:477) 

Planförslaget medför inte någon markant ökning av trafiken, därför bedöms 

ökningen av utsläppshalter härrörande från trafiken ej medföra att normerna 

överskrids.  

 

Vattenförekomster (SFS 2004:660) 

Planområdet ingår i verksamhetsområde för vatten och avlopp och blivande 

fastigheter ska anslutas till kommunalt VA därför bedöms inte planförslaget 

påverka direktivet vattenförekomster.   

 

Strandskydd, 7 kap MB 

Planläggningen berör inte strandskyddat område.  

 

Sammanfattning av påverkan på miljökvalitetsnormer 

Det finns idag inga indikationer på att gällande miljökvalitetsnormer riskerar att 

överskridas till följd av planförslaget. 

 

Nationella och lokala miljömål 

Sverige har 16 övergripande miljömål sedan 2005, deras syfte är att lösa 

miljöproblem nu och inte lämna över de till kommande generationer. De 16 

miljömålen är ett löfte att säkra frisk luft, hälsosamma livsmiljöer och rika 

naturupplevelser. De olika områdena handlar om allt från luft utan föroreningar 

och sjöar som inte har problem med övergödning eller försurning, till fungerande 

ekosystem i skogar och jordbruksmark.  

 

Uddevalla kommun, har liksom många andra kommuner, arbetat för att bryta ner 

och lokalt anpassa de nationella miljömålen. Uddevallas översiktsplan för 2010 

pekas sex miljömål ut som är av särskild stor betydelse för Uddevalla. 

 

Av dessa sex är miljömålen, begränsad klimatpåverkan, god bebyggd miljö, 

grundvatten av god kvalitet och ett rikt odlingslandskap främst relevanta för 

planförslaget.  
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Begränsad klimatpåverkan 

Planförslaget innebär en utbyggnad av befintligt verksamhetsområde. Genom att 

placera nya verksamheter intill befintliga och i närheten av bostadsområden kan 

körsträckor med bil minska. En förbättrad gång- och cykelväg underlättar för 

främst skolbarn att gå eller cykla istället för att bli skjutsade till skolan.  

 

God bebyggd miljö 

Planförslaget innebär en utbyggnad av befintligt verksamhetsområde. Genom att 

etablera i ett redan befintligt samhälle med utbyggd service och infrastruktur, kan 

redan gjorda investeringar nyttjas på ett resurseffektivt och hållbart sätt.  

Att kommunen kan erbjuda verksamhetsutövare mark är av stor vikt för ett 

bibehållet och varierat utbud av bostäder, arbetsplatser och service i Hogstorp.  

 

Grundvatten av god kvalitet 

Planerad markanvändning bedöms inte påverka grundvattnets kvalitet negativt.  

 

Ett rikt odlingslandskap 

Planförslaget innebär att ett redan planlagt område tas i anspråk. Delar av området 

har inte exploaterats i överensstämmelse med gällande detaljplan och inte heller 

brukats som jordbruksmark. Därmed bedöms inte det nationella miljömålet om ett 

rikt odlingslandskap påverkas negativt.  

 

Det föreslagna planområdet bedöms sammantaget överensstämma med de 

nationella och lokala miljömålen.  

 

 

FÖRUTSÄTTNINGAR, PLANFÖRSLAG OCH KONSEKVENSER 

Planområdet 

Planområdet är beläget i den södra delen av Hogstorps tätort. I dagsläget finns 

några befintliga verksamheter i planområdet och planförslaget innebär en 

utveckling av området med eventuellt nya etableringar. Tillkomst av nya 

etableringar bedöms vara cirka två mindre företag. Ett befintligt företag får 

möjlighet att utöka sin verksamhet. De företag som kommer etableras förväntas 

vara mindre och tillkommande trafik därmed marginell. Det befintliga vägnätet 

som är kommunalt och statligt bedöms vara av god kapacitet och förväntas klara 

den marginella ökning som detaljplanen medger.  
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Bild från området med två befintliga verksamheter och vägnät. 

Natur 

Planområdet berör Skredsviksån som är recipient till planområdet. Recipientens 

ekologiska status är måttlig vilket beror på övergödning från bland annat 

jordbruk och enskilda avlopp. Hur Skredsviksån påverkas av det nya 

verksamhetsområdet berörs närmare i kapitlet om dagvatten (se sidan 12-13). 

 

Arkeologi 

Ingen värdefull kulturmiljö eller kända fornlämningar finns i planområdet.  

 

Bebyggelseområden 

Planområdet är delvis utbyggt med några befintliga verksamheter. Byggnaderna 

är industrihallar med flacka sadeltak. I planområdets norra del finns befintlig 

bostadsbebyggelse som består av äldre fristående villabebyggelse.  

 

Trafik 

Trafikstrukturen i området består av ett vägnät som i och med planläggningen 

behåller sin nuvarande karaktär.  

Gång- och cykeltrafiken ska ses över, den föreslagna åtgärden är att det anläggs 

en ny kombinerad gång- och cykelbana längs hela Stora Bergavägens östra sida. 

Den befintliga gångbanan på västra sidan tas bort. Den föreslagna åtgärden 

knyter ihop Alemyrsvägen med väg 808. Väg 808 som är belägen i planområdets 

södra del är en statlig väg och Trafikverket ansvarar för drift och underhåll.  

I samrådsskedet var vägen med i detaljplanen men har utgått till 

granskningsskedet. Anledningen är att Trafikverket vill minimera risken för 

upphävande av detaljplan om väg 808 i framtiden behöver byggas om med stöd 
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av vägplan. Vidare föreslås att förbättra standarden på befintlig anslutning 

mellan Stationsvägen och väg 832 för att möjliggöra cykeltrafik, i dagsläget 

utgör den enbart gångbana. Vid Stationsvägens östra del tillskapas 

vändmöjlighet för större fordon, för renhållning, väghållning med flera.  

 

Service och mötesplatser 

I Hogstorp finns tillgång till både offentlig och kommersiell service. I Hogstorp 

finns offentlig service i form av förskola och grundskola. Kommersiell service 

finns i form av drivmedelsstation med mindre servicebutik och restaurang. I det 

befintliga verksamhetsområdet finns verksamhet för hydraul och maskin samt 

småindustri inom montageverkstad.  

 

Tillgänglighet 

Terrängen, såväl inom planområdet som i närområdet, är flack och det finns 

utbyggt vägnät för gående, cyklister och bilister. Kollektivtrafik finns att tillgå 

inom gångavstånd från planområdet. Vidare förtätningar kan öka underlaget för 

framtida kollektivtrafikturer.  

Den flacka terrängen ger god fysisk tillgänglighet inom och till planområdet. En 

eventuell utbyggnad av gång- och cykelväg ökar tillgängligheten inom området. 

 

Barnperspektiv 

I planläggning ska barn och ungas behov samt perspektiv lyftas fram. Planen 

syftar till att möjliggöra mer verksamhetsmark för handel och småindustri. I och 

med planens syfte bedöms barnpåverkan som relativt liten. Det aktuella området 

ligger mellan ett bostadsområde och skolan och i trafikutredningen har syftet 

varit att utreda skolbarns möjligheter att ta sig mellan skolan och bostadsområdet 

på ett tryggt och trafiksäkert sätt samt förslag på åtgärder för oskyddade 

trafikanter.  

 

Teknisk försörjning 

Vatten och avlopp 

Allmänna dagvatten-, spillvatten- och vattenledningar finns utbyggt inom 

planområdet och ingår i det kommunala verksamhetsområdet. Uddevalla vatten 

AB ansvarar för verksamhetsområdet. Vattenledningsnätet är utbyggt med 

kapacitet för rimliga mängder vatten. Spillvattennätet har kapacitet för 

anslutning av fler fastigheter.  

 

Dagvatten 

I samband med detaljplanen har en dagvattenutredning tagits fram av Sigma 

civil, 2019-04-10 som har ersatts med en uppdatering 2020-06-03, vilken 

bifogas planhandlingarna. Recipient för planområdet är Skredsviksån. 

Skredsviksån berörs av två äldre markavvattningsföretag, Nytorp och 

Ryttarehagen TF 1919 samt Hogstorp och Svensland TF 1930. Kommunen har 

beställt en ansökan och utredning om verksamhetsfastigheterna påverkar 

markavvattningsföretaget och om de ska ingå i markavvattningsföretaget. Denna 

process kommer pågå parallellt med planprocessen. 

Den ekologiska statusen för recipienten är måttlig och den kemiska statusen 

uppnår ej god status. Skredsviksån ska uppnå god ekologisk status år 2027. 

Enligt de beräkningar som gjorts i dagvattenutredningen minskar 

koncentrationen av fosfor och kväve som släpps till recipienten om 

dagvattenanläggningar tillämpas. Exploateringen och de planerade åtgärderna 

har därför en positiv påverkan på miljökvalitetsnormer. Dagvattenhanteringen 
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riskerar därmed inte att skada dikningssystemen nedströms.  

Då föroreningshalterna i dagvatten från området kan förväntas att minska blir 

den generella bedömningen att exploateringen inte förväntas försvåra 

möjligheterna att uppnå miljökvalitetsnormerna för recipienten.  

För att hitta långsiktiga och hållbara dagvattenlösningar som även tar hänsyn till 

klimatanpassning jobbar Uddevalla kommun med en så kallad grönytefaktor 

(gyf). Syftet med en grönytefaktor är att vara ett styrmedel för att få in mer 

grönska i stad men också ett instrument för att dämpa flöden vid skyfall. En 

grönytefaktor på 0,5 eftersträvas inom det aktuella planområdet.  

Dagvatten från de nya fastigheterna föreslås hanteras på varje enskild fastighet 

innan avledning med dagvattenledningar till befintligt dike. Det föreslås 

kasettmagasin till takdagvatten och biofilter till parkeringsytor som ger en god 

rening av bly, zink, kadmium, nickel och SS (partiklar) och ökar grönytefaktorn.  

För att få en säker hantering av skyfall är höjdsättningen av området viktig. 

Instängda områden bör undvikas och byggnader bör placeras högt medan gator, 

parkeringsplatser och grönytor med fördel placeras lågt.  

 

Värme och energi 

Förutsättningar saknas för anslutning till fjärrvärme. Omgivande verksamheter 

har egna uppvärmningssystem som anpassats till respektive verksamhet. Inom 

planområdet föreslås uppvärmning med enskilda system.  

 

El, tele och elektronisk kommunikation 

Inom planområdet finns ledningar för kablar för el och fiber. Befintligt 

ledningsnät har kapacitet för eventuella nya verksamheter med rimliga 

proportioner. Om planarbetet innebär påverkan på befintliga ledningar ska 

respektive ledningsägare kontaktas.  

 

Avfallshantering 

Nuvarande återvinningsstation får en ny placering inom planområdet vid 

tankningsstation för större fordon. In- och utfart till återvinningsstation kommer 

delas med tankningsstationen. Området är strategiskt beläget och många passerar 

förbi.  Kommunen iordningsställer ytan och förpackningsinsamlingen ansvarar 

för flytten.  

 

HÄLSA OCH SÄKERHET 

Buller 

De befintliga verksamheterna i planområdet har ett avstånd på 100 respektive 

150 meter till närmsta bostadsfastighet. Arbete sker normalt sett inne i 

verkstadslokaler och vissa transporter till och från fastigheterna. Det arbete som 

sker utifrån är att en av verksamheterna vid vissa tillfällen flyttar på 

entreprenadmaskiner. Nattetid förekommer normalt inte någon verksamhet på 

området. I samband med bullerutredning har det gjorts en kontrollmätning av 

ljudet. En mätplats har satts upp vid befintliga bostäder och inget ljud från 

befintliga verksamheter uppmättes vid mätningen. Ljudnivån uppmättes till 55 

dBA och bakgrundsljudet från E6 dominerar ljudnivån. Denna ljudnivå anses 

vara godtagbar för bostäder. 

Den föreslagna byggrätt för bostad inom Svensland 2:21 har till granskningen 

tagits bort och föreslagen byggrätt är industri i enlighet med gällande detaljplan 

från 1987.  

  I planförslaget är det mot bebyggelsen i norr och öster prickad kvartersmark  

vilket innebär att ingen byggnad får uppföras där. Bullerplank omfattas dock 



14 (21)  

 

inte av byggnad så utifall det innebär att någon verksamhet bullrar utöver 

riktvärdena hindrar inte detaljplanen att bullerdämpande åtgärder sätts upp.  

Planförslaget och dess konsekvenser 

Tillkommande verksamheter ska bestå av enklare industri och verksamheter. 

Bullerpåverkan till närmsta bostad som ligger cirka 60 meter från närmsta 

verksamhet bedöms inte påverkas av buller. Trafiken från E6 ger mer påverkan 

än nuvarande/kommande verksamheter inom området.  

 

Skyddsavstånd/byggnadsfritt avstånd 

Inom planområdet regleras avståndet med att nya byggnader måste placeras 

cirka 70 meter från järnvägen. Avståndet från järnväg till plangräns är cirka 60 

meter.   

 

Förorenade områden 
Merparten av området består idag av impediment och är i tidigare detaljplan      

delvis planlagt för industriändamål. 

På fastigheten Berga 2:98 har det sedan början av 1990-talet pågått 

verksamhet som består av lackering och packning av spik och skruv. 

Användningen av färdiglackade produkter ökar och det går även mot mer 

pulverlacker, vilket minskar lösningsmedelsanvändningen. All verksamhet 

sker inomhus. I utdrag ur EBH-stödet saknas uppgifter om verksamheten 

förutom schablonklassningen, branschklassning 4. 

 

Utifrån ovanstående bedöms inga förorenade områden finnas inom planområdet. 

 

Farligt gods 

Både E6 och järnvägen är transportleder för farligt gods. På framför allt 

järnvägen sker transporter med farligt gods i begränsad omfattning. Nya 

byggrätter föreslås placeras cirka 78 meter från järnvägen och cirka 103 meter 

från E6. Bostäder kan få förekomma på 50 meter till järnväg och 75 meter till 

väg. Avstånden inom planområdet till bostadshusen är cirka 57 meter till järnväg 

och cirka 170 meter till väg. Farligt gods transporteras i begränsad omfattning. 

Kommunen har anlitat Norconsult som tagit fram ett PM gällande 

riskbedömning. Slutsatsen som framkommit är att risknivåerna inom 

planområdet bedöms vara acceptabla.  

 

Klimatförändringar och höga vattenstånd 

Marken inom planområdet varierar mellan +61 och +54 meter över grundkartans 

nollplan. Det är över den nivå som rekommenderas i Länsstyrelsens rapport 

Stigande vatten – en handbok för fysisk planering i översvämningshotade 

områden.  

Planområdet är ett instängt område och allt dagvatten som avrinner från området 

leds under bro för lokalväg som går parallellt med E6, kapaciteten bedöms vara 

god. Ett mindre område nära bäcken som ligger lite lägre (marknivå cirka +55) 

riskerar att översvämmas över vid ett 100 års-regn. Det området är planerat till 

naturmark och en mindre del är inom befintlig verksamhetstomt.  

 

  Geoteknik 

Släntstabiliteten bedöms under nuvarande förhållanden vara tillfredsställande 

och den planerade bebyggelsen bedöms kunna utföras utan att stabiliteten blir 

otillfredsställande.  

Gällande grundläggning så bedöms byggnader kunna grundläggas på de ytliga 
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lerlagren. Storleken av de lokala belastningar som kan tillåtas bör dock 

bestämmas av geotekniker i samband med projektering av respektive byggnad. 

Plankartan har kompletterats med belastningsbegränsningar för områden JZ som 

ligger i anslutning till befintligt dike. Nivåsättningen bör i samband med 

projekteringen av respektive byggnad undersökas i samband med geotekniker.   

Berg saknas inom området och därmed saknas risk för bergras och blocknedfall. 

 

Radon 

Området ligger inom lågriskområde för radon, se radonkarta nedan. Någon 

ytterligare undersökning bedöms inte behövas.  

 

 

 

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER 

Genomförandetid 

Genomförandetiden är den tid inom vilken planen är tänkt att genomföras. Den 

mest väsentliga rättseffekten är att markägarna under genomförandetiden har en 

ekonomisk garanti för att kunna nyttja planens byggrätter.  

Om kommunen inte ändrar eller upphäver planen efter genomförandetidens 

utgång, 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”. 

Genomförandetiden är 5 år från det datum detaljplanen vinner laga kraft.  

 

Huvudmannaskap 

Med huvudmannaskap avses bland annat ansvaret för iordningsställande och 

underhåll av allmän platsmark inom planområdet. Kommunen är huvudman för 

all allmän platsmark inom planområdet.   
 
ORGANISATORISKA FRÅGOR 
Genomförandedelen redovisar de organisatoriska, tekniska, ekonomiska och fastighetsrättsliga åtgärder 

som behövs för att åstadkomma ett samordnat och ändamålsenligt genomförande av detaljplanen.  
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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 

Infrastrukturen är utbyggd i området. Kommunen ska iordningställa ny plats för återvinningsstation 

samt komplettera/förbättra gång och cykelstråk.  

Naturområden inom planområdet ska skötas av kommunen. 

 

Kvartersmark 

Inom den egna fastigheten ansvarar respektive fastighetsägare för anläggande och underhåll av mark, 

byggnader och enskilda vatten- och spillvattenledningar samt dagvattenanläggningar.  

Om det uppstår behov av gemensamma anläggningar, exempelvis in- och utfarter eller 

dagvattenanläggningar inom kvartersmark, kan det behöva bildas gemensamhetsanläggningar för att få 

till en gemensam, ordnad förvaltning. 

 

 

Tekniska anläggningar inom E-områden enligt planförslaget, sköts av kommunen samt av respektive 

ledningsägare. 

Allmän plats   

Anläggning Genomförandeansvarig Drift- och skötselansvarig 

GATA Uddevalla kommun Uddevalla kommun 

 

GC-VÄG Uddevalla kommun Uddevalla kommun 

 

NATUR  Uddevalla kommun Uddevalla kommun 

 

Kvartersmark   

Anläggning Genomförandeansvarig Drift- och skötselansvarig 

J, Z ( Industri, verksamheter) Fastighetsägare Fastighetsägare 

Enskilt vatten och spillvatten Fastighetsägare från anvisad 

anslutningspunkt 

Fastighetsägare 

Eı (Transformatorstation)  Ledningsägare Ledningsägare 

E₂ (Återvinningsstation) Uddevalla kommun Förpackningsinsamlingen 

Skydd 1 på natur  Uddevalla kommun Uddevalla kommun 

   

Övriga anläggningar   

Allmänna vatten- och, 

spillvattenledningar 

Uddevalla Vatten AB Uddevalla Vatten AB 

El, tele, elektrisk 

kommunikation 

Respektive ledningsägare 

Fastighetsägaren till Berga 

2:102 för flytt av ledning norr 

om Berga 2:102. 

Respektive ledningsägare 

   

 

Vatten-, spillvatten- och dagvattenanläggningar 

Allmänna vatten-, spillvatten- och dagvattenanläggningar ska ingå i det kommunala 

verksamhetsområdet. De allmänna anläggningarna är redan utbyggda och avsättningar för VA finns i 

tomtgräns.  

 

El-, fiber- och teleledningar 

Ledningsnät är utbyggt i planområdet. På fastigheten Berga 2:102 finns en fiberledning i dess norra 
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kant. Ledningen ska flyttas till u-område i planområdets norra del. Flyttningen bekostas av 

fastighetsägaren till Berga 2:102. Det markupplåtelseavtal som finns med Skredsviks fiber bör 

uppdateras till att omfatta ny dragning. 

 

Fastighetsrättsliga frågor och konsekvenser för fastigheter 
Fastigheter och rättigheter inom planområdet 

I planområdet ingår hela eller delar av fastigheterna Berga 2:2, Berga 2:15, Berga 2:19, Berga 2:24, 

Berga 2:25, Berga 2:33, Berga 2:98, Berga 2:102, Hogstorp 1:9, Hogstorp 1:23, Svensland 2:21, 

Svensland 2:16, Svensland 2:49 och Svensland 2:6. De fastigheter som ingår i Svensland ga:2 påverkas 

också av detaljplanen.  

 

Inom planområdet återfinns även marksamfälligheterna Berga S:3, Berga S:4 och Svensland S:1.  

 

För en fullständig redovisning av ägarförhållanden, samfälligheter, servitut och ledningsrätter inom 

planområdet, se tillhörande fastighetsförteckning. Konsekvenser av planförslaget för befintliga 

fastigheter redovisas under avsnittet fastighetsrättsliga konsekvenser.  

 

Samfälligheter 

Inom planområdet finns flera marksamfälligheter. Berga s:3, Berga s:4 och Svensland s:1 är 

registrerade i lantmäteriets fastighetsregister. Lantmäterimyndigheten har på uppdrag av kommunen 

upprättat en fastighetsförteckning och i denna redovisas delägarna i samfälligheter, såvida inte någon av 

samfälligheterna inom planområdet tillkom vid ett tidigare skifte. Kommunens bedömning är att 

fastighetsförteckningen och grundkartan utgör ett tillräckligt underlag för detaljplanen. Kommunen 

kommer ansöka om en lantmäteriförrättning och inlösen av samtliga samfälligheter inom planområdet. 

Om det inom planområdet finns samfälligheter som i någon del är ofullständigt redovisade, kommer det 

att utredas i samband med förrättningen. Kommunen avser att träffa frivilliga överenskommelser med 

fastighetsägarna. Samfälligheterna bedöms bli onyttiga när detaljplanen genomförs vilket innebär att 

delägarna inte drabbas av någon skada. Avsikten är att kommunen ska förvalta allmänna platser inom 

planområdet, vilket inkluderar vägar och naturmark.  

 

Förrättningsåtgärder hos Lantmäterimyndigheten 

Fastighetsbildning ska ske i enlighet med detaljplanen. Genomförandet av planen kommer att innebära 

lantmäteriåtgärder såsom fastighetsreglering och avstyckning. Fastighetsreglering och avstyckning 

kommer ske för att bilda lämpliga fastigheter inom kvartersmark. Befintliga rättigheter kan komma att 

omprövas och nya rättigheter kan behöva upprättas.  

 
Avstyckning och fastighetsreglering 

Genomförandet av detaljplanen kommer att medföra förändringar av fastighetsindelning och bildande 

av nya fastigheter. Fastighetsbildning sker i lantmäteriförrättning efter att detaljplanen har vunnit laga 

kraft. 

Genom avstyckning kommer nya fastigheter för verksamhetsetableringar att bildas. Några befintliga 

fastigheter kommer att kunna utökas med ny kvartersmark. För utförligare beskrivning av hur befintliga 

fastigheter och marksamfälligheter påverkas av detaljplanens genomförande, se avsnitt 

fastighetskonsekvensbeskrivning.  

 

Gemensamhetsanläggning 

I planområdet ingår vägar och naturområden som förvaltas av Svensland ga:2 enligt förrättningar från 

1961 (14-SKR-789) samt (14-SKR-1004) från 1971 i enlighet med enskilda väglagen skötsel av vissa 

enskilda vägar inom byggnadsplanområde. Eftersom det i praktiken är kommunen som sköter allmän 

plats i Hogstorp har kommunen valt att ta med de delar som ingår i Svensland ga:2 och överföra till 

kommunalt huvudmannaskap. Avsikten är att Svensland ga:2 ska upphävas genom en 

lantmäteriförrättning som söks av kommunen. Ett område som ingått i Svensland ga:2 ändrar ändamål 

från allmän plats till kvartersmark med bostadsändamål.  

Allmän plats med kommunalt huvudmannaskap ger kommunen lösenrätt på mark som inte är i 

kommunens ägo. Kommunens avsikt är att upprätta överenskommelser före detaljplanen vinner laga 

kraft. Om inte överenskommelse om ersättning kan nås mellan berörda parter så prövas frågan i en 
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lantmäteriförrättning. 

 

Fastighetskonsekvensbeskrivning 

Ett genomförande av planförslaget innebär vissa konsekvenser för fastigheter inom planområdet.  

I gällande stadsplan (1485-P87/2) är ett flertal av de nu föreslagna marköverföringar möjliga men alla 

är inte genomförda. Svensland 2:21 kan köpa till och sälja mark till kommunen samt att Berga 2:24 och 

2:19 har möjlighet att köpa mark. Denna möjlighet har funnits tidigare i gällande detaljplan och 

kommer kvarstå i den nya detaljplanen. För att bilda en industrifastighet i överenstämmelse med 

detaljplanen på Svensland 2:21 så behövs genomföringar göras av figur 6-9 enligt tabell nedan. 

I samband med planarbetet är behovet av allmän platsmark inte längre lika stort då området för allmänt 

ändamål är borttaget. Vissa delar får ändrad användning från allmän plats till kvartersmark för 

bostadsändamål vilket innebär att de delar möjliggör fastighetsreglering till befintliga 

bostadsfastigheter.   

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.  

 

 

 

 

Nr på karta Fastighetsbeteckning Bedömd konsekvens av planen Ändamål 

 1 Berga 2:102 Ges möjlighet att köpa till ett 

markområde 

Kvartersmark industri 

2 Berga 2:15 Ges möjlighet att köpa till ett 

markområde 

Kvartersmark bostad 

3 Hogstorp 1:9 Arrendeavtal, en mindre del av 

jakträtten upphör. 

Omförhandling av avtalet där 

det framgår att kommunen får 

nyttja in- och utfart för 

återvinningsstation. 

Jaktarrende + 

drivmedelsanläggning 

4 Svensland 2:36 och 

Berga 3:1 

Ges möjlighet att köpa till ett 

markområde 

Kvartersmark bostad 

5 Svensland 3:1 och Berga 

2:22 

Ges möjlighet att köpa till ett 

markområde 

Kvartersmark bostad 

6 Svensland 2:21 Ges möjlighet att köpa till ett 

markområde 

Kvartersmark  industri 

7 Svensland 2:21 Ges möjlighet att köpa till ett 

markområde 

Kvartersmark industri 

8 Svensland 2:21 Ges möjlighet att köpa till ett 

markområde 

Kvartersmark industri 

9 Svensland 2:21 Ges möjlighet att köpa till ett 

markområde 

Kvartersmark industri 
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Ungefärligt markerade möjliga fastighetskonsekvenser 

 

Inom planområdet finns det fastighetskonsekvenser som är beroende av planens genomförande. Dessa 

konsekvenser redovisas nedan i tabell. Det är fastigheter som berörs av allmän plats där kommunen har 

för avsikt att träffa överenskommelser. Ersättningsreglerna ska tillämpas i enlighet med 

expropriationslagen 4 kap 1 §. Om överenskommelser om ersättning inte kan nås mellan berörda parter 

prövas frågan i en lantmäteriförrättning.  

 

 

 

Bokstav på 

karta 

Antal kvm 

cirka 

Fastighetsbeteckning Bedömd 

konsekvens 

Ändamål 

A 2 200 Berga s:3 Överenskommelse 

/inlösen 

Allmän plats, 

gata 

B 3 Svensland 2:21 Överenskommelse 

/inlösen 

Allmän plats, 

gata 

C 1 200 Svensland s:1 Överenskommelse Allmän plats 
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/inlösen  gata, 

kvartersmark 

D 1 400 Berga s:4 Överenskommelse 

/inlösen 

Allmän plats, 

natur 

E 550  Svensland 2:6 Överenskommelse 

/inlösen 

Allmän plats, 

gata 

 

 
Ungefärligt markerade fastighetskonsekvenser beroende av planens genomförande 

 

Ledningsrätt 

Inom och angränsade planområdet finns befintliga ledningsrätter som kan komma att behöva förändras. 

Respektive ledningshavare ansvarar för och bekostar eventuella nya eller ändrade ledningsrätter. 

 

Servitut 

Inom och angränsande planområdet kan befintliga servitut komma att förändras. Det kan även behöva 

bildas servitut för att tillgodose en fastighets behov.  

 

Ansökan om lantmäteriförrättning 

Kommunen som exploatör ansöker om och bekostar lantmäteriförrättningar avseende avstyckning 

berörande kvartersmark som krävs för detaljplanens genomförande. Kommunen ansvarar även för att 

ansöka om att ta bort Svensland ga:2 och marköverföring gällande allmän plats. Enskilda markägare 

ansöker vid utökning av de egna fastigheterna.  

 

EKONOMISKA FRÅGOR 

Ekonomiska konsekvenser för kommunen 
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Ekonomiska konsekvenser redovisas för kommunen som exploatör och som huvudman för allmänna 

platser. 

Kommunen får intäkter från försäljning av verksamhetstomter i området samt intäkter för 

kompletteringsmark till befintliga bostadsfastigheter.  

Kommunen ska bekosta följande inom området: 

• Förrättningskostnader avseende avstyckning.  

• Eventuellt iordningsställande av byggklara verksamhetstomter. 

• Anläggande samt drift och skötsel av gc-väg inom allmän plats. 

• Drift och skötsel av lokalgatan inom allmän plats. 

• Skötsel av naturmark inom planområdet. 

• Förrättningskostnader avseende anläggningsåtgärd för upphävande av gemensamhetsanläggning 

och fastighetsregleringsåtgärder. 

• Ersättning för inlösen av allmänplatsmark. 

• Drift och skötsel av anläggningar för vatten och spillvatten inom allmän plats (Uddevalla Vatten 

AB).  

 

 

Ekonomiska konsekvenser för fastighetsägare 
Fastighetsägare ska bekosta följande inom planområdet: 

• Uppförande och fortsatt underhåll av byggnader och markanläggningar inom avstyckade 

fastigheter. 

• Förrättningskostnader gällande eventuella avstyckningar och bildande av rättigheter eller 

gemensamhetsanläggningar. 

• Fastighetsregleringar som avser utökning av befintliga fastigheter. Fastighetsägarna svarar för 

lantmäterikostnader och ersättning för mark. 

• Utbyggnad samt drift och skötsel av anläggningar för vatten och spillvatten och anläggningar för 

omhändertagande av dagvatten inom avstyckade fastigheter.  

• Skötsel och drift av övriga anläggningar inom kvartersmark. 

• Flytt av fiberledning, Berga 2:102 

 

FORTSATT PLANARBETE 

Samrådet skedde under våren 2020 och ett reviderat planförslag föreslås nu granskas av samrådskretsen. 

Kommunen kommer sedan att ge en samlad redogörelse för de yttranden som inkommit under samrådet 

och granskningen. Mindre revideringar får ske innan antagande. Därefter kan ett slutgiltigt förslag 

komma att antas. De inom samrådskretsen som har lämnat skriftliga synpunkter har möjlighet att 

överpröva antagandet om de inte fått sina synpunkter tillgodosedda. 

Därefter kan kommunen besluta om att anta planförslaget. Om beslutet inte överklagas vinner 

detaljplanen laga kraft.  

Tidplan 
Målsättningen är att följande tidsplan ska kunna följas: 

 
Samråd vintern 2020 

SBN beslutar om granskning sommaren 2020 

Granskning hösten 2020 
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SBN antar planen vintern 2020 

Laga kraft vintern 2021 

 
Tidplanen förutsätter bl.a. att antagandebeslutet inte överklagas av sakägare eller att 

inga oförutsedda hinder uppkommer. 
 
SBN= Samhällsbyggnadsnämnden 

Om ingen överklagar beslutet att anta detaljplanen vinner den laga kraft cirka en månad efter antagande.  

 

Medverkande i planarbetet 
Följande har medverkat från kommunen: 

Författare av detaljplanen, genomförandefrågor: Frida Läckström, Samhällsbyggnad 

Kartframställan:     Karl Sandman, Samhällsbyggnad 

Hemsida:      Malin Kolviken, Samhällsbyggnad 

Expediering m.m.      Eva Schröder, Samhällsbyggnad  

VA-frågor      Västvatten 

 

 

SAMHÄLLSBYGGNAD 
 
 
 
 
 

Martin Hellström      Frida Läckström 
Plan- och exploateringschef  Mark- och exploateringsingenjör 
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Protokollsförslag 
Barn och utbildningsnämnden 
 
2020-09-24 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 138 Dnr BUN 2020/00012  15 

Anmälningsärenden 2020-09-24 

Sammanfattning 
I förteckning över inkomna skrivelser, domar och protokoll med mera redovisas vad 
som har inkommit till barn och utbildningsförvaltningen under perioden 2020-08-10-
2020-09-14 

Beslutsunderlag 
Barn och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-09-14 
 

Beslut 
Barn och utbildningsnämnden beslutar 
 
att notera informationen  
 
 



 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
Barn och utbildning 

1(3) 

2020-09-14 Dnr BUN 2020/00012 

  

 

Handläggare 

Förvaltningssekreterare Pernilla Gustafsson 

Telefon 0522-69 70 02 
pernilla.gustafsson@uddevalla.se 

 

Anmälningsärenden 2020-09-24 

Sammanfattning 

I förteckning över inkomna skrivelser, domar och protokoll med mera redovisas vad 

som har inkommit till barn och utbildningsförvaltningen under perioden 2020-08-10-

2020-09-14 

Beslutsunderlag 

Barn och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-09-14 

Förslag till beslut  

Barn och utbildningsnämnden beslutar 

 

att notera informationen  

Ärendebeskrivning 

Datum Rikt-

ning 

Avsändare/

Mottagare 

Beskrivning  Dnr 

2020-

08-10 

IN Förvaltnings-

rätten i GBG  

Begäran om komplettering från 

Förvaltningsrätten i Göteborg i 

ärende 9331-20 

2020/00636 

2020-

08-10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020-

09-03 

 

 

IN  

 

SÖN 

 

 

 

 

 

SÖN 

 

SÖN 

 

 

 

 

- Överklagan gällande Restaurang 

och storkök 

- Anmodan från SÖN gällande 

Restaurang och storkök 

- Överklagan gällande Yrkesförare 

persontransport 

- Överklagan gällande IKE till 

Processtekniker 

- Anmodan gällande överklagan 

om IKE för Processtekniker 

- Anmodan gällande överklagan 

om IKE för hovslagarutbildning 

- Överklagan gällande ej mottagen 

till mekanikerutbildningen 

- Överklagan gällande ej 

mottagenn till Persontransport 

buss 

2020/00816 



 Tjänsteskrivelse  
Barn och utbildning 

2(3) 

2020-09-14 Dnr BUN 2020/00012 

  

 

 

 

Datum Rikt-

ning 

Avsändare/

Mottagare 

Beskrivning  Dnr 

2020-

08-14 

IN IVO Svar från IVO med anledning av 

inskickade synpunkter 

2020/00951 

2020-

08-19 

IN Lärarnas 

Riksförbund 

Skrivelse från Lärarnas Riksförbund 

gällande Covidanpassningar 

2020/00950 

2020-

08-26 

IN Barn och 

elevombudet  

Anmälarens synpunkter på 

huvudmannens yttrande i ärende 

2020.4363 Sommarhemsskolan F-6 

2020/00804 

2020-

08-26 

 

2020-

09-08 

IN Vårdnads-

havare  

 

Skolinspek-

tionen  

Föräldrarnas synpunkter på 

huvudmannens yttrande i ärende 

2020.4195 med bilaga  

Uppföljning av Skolinspektionens 

beslut  2020:4195  samt beslut att 

avsluta ärendet 

2020/00772 

2020-

08-26 

IN Migrations-

verket 

Migrationsverket -  Beslut gällande 

ersättning för utbildningskostnader 

asylsökande elev i förskoleklass mars 

- april 2020 

2020/00640 

2020-

08-27 

IN Kommun-

styrelsens 

ordförande  

Kommunstyrelsens ordförande svar 

på barn och utbildningnsämndens 

hemställan gällande gymnasielagens 

konsekvenser 

2020/00613 

2020-

08-28 

IN Kommun-

styrelsen 

Kommunstyrelsens protokollsutdrag 

2020-08-26 § 237 Reviderad 

planeringsprocess för flerårsplan 

2021-2023 med budget för 2021 med 

tjänsteskrivelse  

2020/00686 

2020-

08-28 

IN Kommun-

styrelsen  

Kommunstyrelsens protokollsutdrag 

2020-08-26 § 247 Beslut om avrop 1, 

förstudie om ny förskola, Hälle 2, 

enligt samverkansavtal med Hemsö 

fastighets AB 

2020/00970 

2020-

08-28 

IN Kommun-

styrelsen 

Kommunstyrelsens protokollsutdrag 

2020-08-26 § 245 Firmatecknare för 

Uddevalla kommun samt 

återkallande av beslut 20190130 § 9 

2019/00187 



 Tjänsteskrivelse  
Barn och utbildning 

3(3) 

2020-09-14 Dnr BUN 2020/00012 

  

 

 

 

Datum Rikt-

ning 

Avsändare/

Mottagare 

Beskrivning  Dnr 

2020-

08-28 

IN Samhälls-

byggnad 

Beslut om registrering av livs-

medelsanlaggning och beslut om 

riskklassning och årlig kontrolltid för 

livsmedelsanläggning Linkärven 1 

Dagbarnvårdarverksamhet, Linets 

förskola 

2020/00971 

2020-

08-28 

IN SÖN  Beslut att skriva av ärendet pga elev 

placerats på önskad skola 

2020/00744 

2020-

08-31 

IN Smultron-

plantan  

Svar från Smultronplantans förskola 

gällande Mottaget klagomål 

2020/00894 

2020-

09-02 

IN Vårdnads-

havare 

Överklagan Åtgärdsprogram 

Ljungskile 

2020/00995 

2020-

09-03 

 

IN Vänersborgs 

tingsrätt 

Föreläggande från tingsrätten att 

lämna synpunkter på 

huvudförhandlingsplan 

2018/01020 

2020-

09-07 

IN Skolinspek-

tionen  

Beslut om föreläggande med 

anledning av anmälan avseende 

Västerskolan 8-9 

2020/00455 

2020-

09-07 

IN Skolinspek-

tionen  

Beslut att överlämna anmälan mot 

Dalabergs förskola till Uddevalla 

kommun 

2020/00992 

2020-

09-08 

IN Skolinspek-

tionen  

Skolinspektionens beslut efter 

uppföljning av riktad tillsyn av 

Uddevalla gymnasieskola 

Margretegärde IM 

2020/00094 

2020-

09-11 

IN Skolinspek-

tionen 

1 Informationsbrev till huvudman 

och informationsinhämtning inför 

regelbunden kvalitetsgranskning 

huvudmannanen Uddevalla kommun 

gymnasiet 

2020/01005 

2020-

09-14 

IN Barn och 

elevombudet  

Barn och elevombudets beslut 

gällande ärende 2020.4127 Anmälan 

gällande Sommarhemsskolan 7-9 

2020/00795 

 

 

 

 

Staffan Lindroos Pernilla Gustafsson 

Förvaltningschef Förvaltningssekreterare 



 

 

 
 

Protokollsförslag 
Barn och utbildningsnämnden 
 
2020-09-24 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 139 Dnr BUN 2020/00002  16 

Anmälan av beslut fattade å nämndens vägnar 2020-09-24 

Sammanfattning 
Genom förteckning daterad 2020-09-15 anmäls delegationsbeslut fattade på barn och 
utbildningsnämndens vägnar 

Beslutsunderlag 
Barn och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-09-15 
 

Beslut 
Barn och utbildningsnämnden beslutar 
 
att anmälningsärenden enligt ovan läggs till handlingarna 
 
 



 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
Barn och utbildning 

1(1) 

2020-09-15 Dnr BUN 2020/00002 

  

 

Handläggare 

Förvaltningssekreterare Pernilla Gustafsson 

Telefon 0522-69 70 02 
pernilla.gustafsson@uddevalla.se 

 

Anmälan av beslut fattade å nämndens vägnar 2020-09-24 

Sammanfattning 

Genom förteckning daterad 2020-09-15 anmäls delegationsbeslut fattade på barn och 

utbildningsnämndens vägnar 

 

Beslutsunderlag 

Barn och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-09-15 

 

Förslag till beslut  

Barn och utbildningsnämnden beslutar 

 

att anmälningsärenden enligt ovan läggs till handlingarna 

 

 

 

 

 

Staffan Lindroos Pernilla Gustafsson 

Förvaltningschef Förvaltningssekreterare 
 



 

 

 
 

Protokollsförslag 
Barn och utbildningsnämnden 
 
2020-09-24 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 140 Dnr BUN 2020/00034  17 

Anmälan till huvudman enligt 6 kap 10 § Skollagen - barn/elev 
som känner sig kränkt 2020-09-24 

Sammanfattning 
Barn och utbildningsnämnden har delegerat till ordföranden 2012-06-19 § 96 att å 
nämndens vägnar motta anmälningar från rektor om barn och elever som anser sig ha 
blivit utsatta för kränkande behandling. 
 
Genom förteckning daterad 2020-09-15 anmäls delegationsbeslut fattade på barn och 
utbildningsnämndens vägnar 

Beslutsunderlag 
Barn och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-09-15 
 

Beslut 
Barn och utbildningsnämnden beslutar 
 
att anmälningsärenden enligt ovan läggs till handlingarna 
 
 
 



 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
Barn och utbildning 

1(1) 

2020-09-15 Dnr BUN 2020/00034 

  

 

Handläggare 

Förvaltningssekreterare Pernilla Gustafsson 

Telefon 0522-69 70 02 
pernilla.gustafsson@uddevalla.se 

 

Anmälan till huvudman enligt 6 kap 10 § Skollagen - barn/elev 

som känner sig kränkt 2020-09-24 

Sammanfattning 

Barn och utbildningsnämnden har delegerat till ordföranden 2012-06-19 § 96 att å 

nämndens vägnar motta anmälningar från rektor om barn och elever som anser sig ha 

blivit utsatta för kränkande behandling. 

 

Genom förteckning daterad 2020-09-15 anmäls delegationsbeslut fattade på barn och 

utbildningsnämndens vägnar 

 

Beslutsunderlag 

Barn och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-09-15 

Förslag till beslut  

Barn och utbildningsnämnden beslutar 

 

att anmälningsärenden enligt ovan läggs till handlingarna 

 

 

 

 

 

Staffan Lindroos Pernilla Gustafsson 

Förvaltningschef Förvaltningssekreterare 
 



 

 

 
 

Protokollsförslag 
Barn och utbildningsnämnden 
 
2020-09-24 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 141 Dnr BUN 2020/00063  18 

Anmälan till huvudman enligt 7 kap 19a § Skollagen - utredning 
om frånvaro i förskoleklass, grundskola och grundsärskola 
2020-09-24 

Sammanfattning 
Barn och utbildningsnämnden har delegerat till ordföranden 2018-08-23 § 108 att å 
nämndens vägnar motta anmälningar från rektor om elevs frånvaro i förskoleklass, 
grundskola och grundsärskola. 
 
Genom förteckning daterad 2020-09-15 anmäls delegationsbeslut fattade på barn och 
utbildningsnämndens vägnar 

Beslutsunderlag 
Barn och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-09-15 
 

Beslut 
Barn och utbildningsnämnden beslutar 
 
att anmälningsärenden enligt ovan läggs till handlingarna 
 



 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
Barn och utbildning 

1(1) 

2020-09-15 Dnr BUN 2020/00063 

  

 

Handläggare 

Förvaltningssekreterare Pernilla Gustafsson 

Telefon 0522-69 70 02 
pernilla.gustafsson@uddevalla.se 

 

Anmälan till huvudman enligt 7 kap 19a § Skollagen - 

utredning om frånvaro i förskoleklass, grundskola och 

grundsärskola 2020-09-24 

Sammanfattning 

Barn och utbildningsnämnden har delegerat till ordföranden 2018-08-23 § 108 att å 

nämndens vägnar motta anmälningar från rektor om elevs frånvaro i förskoleklass, 

grundskola och grundsärskola. 

 

Genom förteckning daterad 2020-09-15 anmäls delegationsbeslut fattade på barn och 

utbildningsnämndens vägnar 

Beslutsunderlag 

Barn och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-09-15 

Förslag till beslut  

Barn och utbildningsnämnden beslutar 

 

att anmälningsärenden enligt ovan läggs till handlingarna 

 

 

 

 

 

Staffan Lindroos Pernilla Gustafsson 

Förvaltningschef Förvaltningssekreterare 
 



 

 

 
 

Protokollsförslag 
Barn och utbildningsnämnden 
 
2020-09-24 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 142 Dnr BUN 266962   19 

Övriga frågor 
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