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Barn och utbildningsnämnden 
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2020-04-14  
 

 

 
 

 

 
Sammanträde Barn och utbildningsnämnden  
  
Plats och tid Vuxenutbildningens samlingssal I17, torsdagen den 23 april 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: Krzysztof Swiniarski (SD) 

Beräknad tid för justering: Tisdagen den 28 april 2020 

 



  

 
Kallelse 
Föredragningslista 

Barn och utbildningsnämnden 
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2020-04-14  
 

 

 

Föredragningslista Föredragande 

2.  Information till nämnd 2020-04-23 
Dnr BUN 2020/00013  

 

1. Övergripande information om läget gällande Covid -19  

 

 

 

 

 

2. Förskolans information om läget gällande Covid -19 

 

 

 

3. Grundskolans information om läget gällande Covid -19 

 

 

 

4. Gymnasieskolans information om läget gällande Covid -19 

  

 

 

5. Vuxenutbildningens information om läget gällande Covid -19 

  

 

 

6. Resultat från Vuxenutbildningens resultatdialog  

 

 

 

08:40-09:00 

Förvaltningschef  

Skolsköterska med 

medicinskt 

ledningsansvar 

 

09:00-09:15 

Verksamhetschef 

förskola  

 

09:15-09:30 

Verksamhetschef 

grundskola  

 

09:50-10:05 

Verksamhetschef 

gymnasieskolan 

 

10:05-10:20 

Verksamhetschef 

vuxenutbildningen 

 

10:20-11:00 

Verksamhetschef 

vuxenutbildningen 

 

3.  Information - Förvaltningschef 2020-04-23 
Dnr BUN 2020/00014  

 

1. Förvaltningschefen informerar 

 

 

2. Lokalfrågor  

- Samhällsbyggnadsförvaltningen PLEX ansöker om förhandsbesked 

för nybyggnation av förskola på Råssbyn. 

 

 

3. Inspektionsärenden 

 

4. Barnomsorgskön presenteras digitalt  

 

 

 

 

11:00-11:20 

Förvaltningschef  

 

11:20-12:00 

Lokalplanerare 

Enhetschef 

Samhällsbyggnad 

 

13:20-13:30   

Administrativ chef  
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2020-04-14  
 

 

 

Föredragningslista Föredragande 

4.  Information - Ordförande 2020-04-23 
Dnr BUN 2020/00015  

 

1. Ordföranden informerar  

 

Beslutsärenden 13:00-13:20 

 

 

 

13:30-13:45 

5.  Medborgarförslag från Lotta Gergils Aston om lokalproducerade 

vertikalt odlade grödor   
Dnr BUN 2019/01324  

Verksamhetschef 

gymnasieskolan  

6.  Medborgarförslag om specialteam för sexualundervisning i skolorna 
Dnr BUN 2020/00312  

Verksamhetschef 

grundskolan  

7.  Motion från Martin Pettersson (SD) om upprättandehållande av 

luciafirandet i Uddevalla kommun 

Dnr BUN 2020/00096  

Verksamhetschef 

gymnasieskolan 

8.  Ledamotsinitiativ från Sonny Persson (S) - Hjälp till körkort vid APL 
Dnr BUN 2019/01168  

Verksamhetschef 

gymnasieskolan 

9.  Remiss från Skolinspektionen 2020:1125 Ansökan från lärande i Sverige 

AB om godkännande som huvudman för en utökning av en befintlig 

fristående  gymnasieskola vid Realgymnasiet i Trollhättan, i Trollhättans 

kommun fr.o.m. läsåret 2021/2022 
Dnr BUN 2020/00313  

Verksamhetschef 

gymnasieskolan 

10.  Remiss från Skolinspektionen 2020:1033 Ansökan från Ljud och 

bildskolan LBS AB om godkännande som huvudman för en utökning 

av en befintlig fristående  gymnasieskola vid LBS kreativa gymnasiet i 

Trollhättan, i Trollhättans kommun fr.o.m. läsåret 2021/2022 
Dnr BUN 2020/00314  

Verksamhetschef 

gymnasieskolan 

11.  Internremiss angående Översiktsplan 2021 
Dnr BUN 2020/00320  

Lokalplanerare  

12.  Samhällsbyggnads samrådsremiss gällande detaljplan; del av 

Dalaberg 1:1 mfl 
Dnr BUN 2020/00440  

Lokalplanerare  

13.  Förändring av verksamhet  
Dnr BUN 2020/00453  

Verksamhetschef 

förskola  

14.  Anmälningsärenden 2020 
Dnr BUN 2020/00012  

Nämndsekreterare  
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2020-04-14  
 

 

 

Föredragningslista Föredragande 

15.  Anmälan av beslut fattade å nämndens vägnar 2020-04-23 
Dnr BUN 2020/00002  

Nämndsekreterare 

16.  Anmälan till huvudman enligt 6 kap 10 § Skollagen - barn/elev som 

känner sig kränkt 2020-04-23 

Dnr BUN 2020/00034  

Nämndsekreterare 

17.  Anmälan till huvudman enligt 7 kap 19a § Skollagen - utredning om 

frånvaro i förskoleklass, grundskola och grundsärskola 2020-04-23 
Dnr BUN 2020/00063  

Nämndsekreterare 

18.  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 

 

2020-04-23 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 58 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 

Krzysztof Swiniarski (SD). Beräknad tid för justering är tisdagen den 28 april 2020 

 

Beslut 

Barn och utbildningsnämndens beslutar 

  

att välja Krzysztof Swiniarski (SD) till justerande samt  

  

att justering äger rum tisdagen den 28 april 2020 

 

 



 

 

 

 
Protokollsförslag 
Barn och utbildningsnämnden 

 

2020-04-23 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 59 Dnr BUN 2020/00013  2 

Information till nämnd 2020-04-23 

 

1. Övergripande information om läget gällande Covid -19  

  

2. Förskolans information om läget gällande Covid -19 

  

3. Grundskolans information om läget gällande Covid -19 

  

4. Gymnasieskolans information om läget gällande Covid -19 

  

5. Vuxenutbildningens information om läget gällande Covid -19 

  

6. Resultat från Vuxenutbildningens resultatdialog 

     

 



 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
Barn och utbildning 

1(1) 

2020-03-26 Dnr BUN 2020/00013 

  

 

Handläggare 

Förvaltningssekreterare Pernilla Gustafsson 

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

 

Information till nämnd 2020-04-23 

 

1. Övergripande information om läget gällande Covid -19  

 

2. Förskolans information om läget gällande Covid -19 

 

3. Grundskolans information om läget gällande Covid -19 

 

4. Gymnasieskolans information om läget gällande Covid -19 

 

5. Vuxenutbildningens information om läget gällande Covid -19 

 

6. Resultat från Vuxenutbildningens resultatdialog 

      

      

 

 

   
 



 

 

 

 
Protokollsförslag 
Barn och utbildningsnämnden 

 

2020-04-23 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 60 Dnr BUN 2020/00014  3 

Information - Förvaltningschef 2020-04-23 

 

1. Förvaltningschefen informerar  

  

2. Lokalfrågor  

- Samhällsbyggnadsförvaltningen PLEX ansöker om förhandsbesked för 

nybyggnation av förskola på Råssbyn. 

  

3. Inspektionsärenden  
  

4. Barnomsorgskön presenteras digitalt  
     

 



 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
Barn och utbildning 

1(1) 

2020-03-26 Dnr BUN 2020/00014 

  

 

Handläggare 

Förvaltningssekreterare Pernilla Gustafsson 

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

 

Information - Förvaltningschef 2020-04-23 

 

1. Förvaltningschefen informerar  

 

2. Lokalfrågor  

- Samhällsbyggnadsförvaltningen PLEX ansöker om förhandsbesked för 

nybyggnation av förskola på Råssbyn. 

 

3. Inspektionsärenden  
 

4. Barnomsorgskön presenteras digitalt  

      

      

 

   
 



 
 

 
Barn och utbildning 

1(4)

2020-03-19 Dnr: BUN 2020/00028

 

Barn och utbildning 
 

 
Postadress 
451 81 Uddevalla 

Besöksadress 
Stadshuset Varvsvägen 1 

Telefon 
0522-69 60 00 

Fax 

0522-69 70 94 

www.uddevalla.se E-post 
 

 
 

Pågående ärenden – myndigheter 2020 
Skolinspektionen enskilda elever 

Ärende  Historik  Senast inkommen handling  Senast utgående handling 
Skolinspektionen 2019:8128 - Begäran om 
yttrande ställt till huvudmannen för 
Uddevalla gymnasieskola, 
Margretegärdeskolan i Uddevalla kommun 
(BUN 2020/00094) 

2020-01-14 – Begäran om 
yttrande inkommen 
2020-01-28 - Yttrande skickas 
2020-02-10 – Begäran om 
komplettering

2020-03-17 – Beslut om 
föreläggande – svar senast 1 
juni 

2020-02-19 – komplettande 
yttrande skickas  

Skolinspektionen 2019:10114 Begäran om 
yttrande med anledning av ärende om 
förutsättningar för anmälan till Lärarnas 
ansvarsnämnd (BUN 2020/00159) 

  2020-01-27 – Begäran om 
yttrande inkommen  

2020-01-31 – Rektors yttrande 
skickat  

Skolinspektionen 2020:453 Beslut att 
överlämna anmälan mot Västerskolan 8-9 till 
Uddevalla kommun (BUN 2020/00201)

  2020-02-05 – Beslut från 
Skolinspektionen att överlämna 
anmälan till Uddevalla kommun

2020-02-18 – Svar på 
klagomålet skickas 

Skolinspektionen 2020:1733 - Begäran om 
yttrande med anledning av anmälan avseende 
Forshällaskolan i Uddevalla kommun (BUN 
2020/00315)

 2020-02-27 – Begäran om 
yttrande inkommen  

2020-03-25 – yttrande inskickat 

Skolinspektionen 2020:1185 Begäran om 
yttrande med anledning av anmälan mot 
Agnebergsgymnasiet i Uddevalla kommun 
(BUN 2020/00329)

 2020-03-04 Begäran om 
yttrande inkommen  

2020-03-25 – yttrande inskickat  
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2020-03-19 Dnr BUN 2020/00028

 

 

Skolinspektionen 2020:1491 Beslut att 
överlämna anmälan mot Västerskolan till 
Uddevalla kommun (BUN 2020/00373) 
 

 2020-03-12 – Beslut att 
överlämna anmälan mot 
Västerskolan till Uddevalla 
kommun - Svar senast 4 maj

 

Skolinspektionen 2020:2629 - Begäran om 
yttrande med anledning av anmälan avseende 
Västerskolan i Uddevalla kommun (BUN 
2020/00455)

 2020-04-02 – Begäran om 
yttrande – svar senast den 15 
april – anstånd till 24 april 

 

  
Barn och elevombudet enskilda elever 

Ärende  Historik  Senast inkommen handling  Senast utgående handling 
Barn och elevombudet 2019:10098 - Begäran 
om yttrande till anmälan om kränkande 
behandling vid Dalabergsskolan i Uddevalla 
kommun (BUN 2020/00170) 

2020-01-29 – Begäran om 
yttrande inkommen 
2020-02-11 Svar skickas   
2020-02-28 – begäran om 
komplettering

2020-04-07- Beslut om 
föreläggande – Svar senast 31 
augusti  

2020-03-04 – komplettering 
skickas  

Barn- och elevombudet 2020:2553 - Begäran 
om yttrande till anmälan om kränkande 
behandling vid Västerskolan (BUN 
2020/00458)  
 
 

  2020-04-03 – Begäran om 
yttrande – svar senast 30 april  

 



 
 

 
 

3(4)

2020-03-19 Dnr BUN 2020/00028

 

 

Övriga myndigheter  
Ärende  Historik  Senast inkommen handling  Senast utgående handling 

Skolinspektionen 2020:2273 - Begäran om 
yttrande avseende undantag från skolplikten 
m.m. i Uddevalla kommun (BUN 
2020/00336)

  2020-03-06 – Begäran 
inkommen  

2020-03-18 handlingar skickade  

       

Pågående ärenden – myndigheter 2019 
Skolinspektionen enskilda elever 

Ärende  Historik  Senast inkommen handling  Senast utgående handling 
Skolinspektionen 2019:6949 Anmälan 
avseende Sommarhemsskolan F-6 i 
Uddevalla kommun (BUN 2019/01022) 

2019-09-11– Beslut från 
Skolinspektionen att överlämna 
anmälan avseende 
Sommarhemskolan till 
Uddevalla kommun

2020-04-08 – Beslut att avsluta 
ärendet 

2019-09-24 – Svar skickas till 
anmälare samt till 
Skolinspektionen  

Skolinspektionen 2019:6534 Begäran om 
yttrande med anledning av anmälan avseende 
Forshällaskolan (BUN 2019/01032) 

2019-09-12 – Begäran om 
yttrande med anledning av 
anmälan avseende 
Forshällaskolan

2020-03-30 – Beslut att avsluta 
ärendet  

2019-10-01 – Yttrande med BJ 
skickas till Skolinspektionen  

Skolinspektionen 2019:8429 Beslut att 
överlämna anmälan mot Parkens förskola till 

2019-10-23 – Beslut från 
Skolinspektionen att överlämna 

2020-01-21 – Uppföljning av 
skolinspektionens beslut –

2019-12-05 – Yttrande med BJ 
skickas till anmälare och 
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2020-03-19 Dnr BUN 2020/00028

 

 

Uddevalla kommun (BUN 2019/01171) anmälan till Uddevalla kommun ärendet avslutas  skolinspektionen  
Skolinspektionen 2019:8616 Beslut att 
överlämna anmälan mot Ljungskileskolan 4-6 
till Uddevalla kommun (BUN 2019/01237) 

2019-11-26 – Beslut från 
Skolinspektionen att överlämna 
anmälan till Uddevalla kommun 
2019-12-13 – Yttrande med BJ 
skickas till anmälare och 
skolinspektionen 
2020-01-15 – Begäran om 
komplettering

2020-03-25 – Beslut att avsluta 
ärendet  

2020-01-20 – Komplettering 
inskickad  

Barn och elevombudet enskilda elever 
Ärende  Historik  Senast inkommen handling  Senast utgående handling 

   
Övriga myndigheter  

Ärende  Historik  Senast inkommen handling  Senast utgående handling 
       

 



 

 

 

 
Protokollsförslag 
Barn och utbildningsnämnden 

 

2020-04-23 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 61 Dnr BUN 2020/00015  4 

Information - Ordförande 2020-04-23 

 

1. Ordförande informerar      

 



 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
Barn och utbildning 

1(1) 

2020-03-26 Dnr BUN 2020/00015 

  

 

Handläggare 

Förvaltningssekreterare Pernilla Gustafsson 

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

 

Information - Ordförande 2020-04-23 

 

1. Ordförande informerar       

      

 

   
 



 

 

 

 
Protokollsförslag 
Barn och utbildningsnämnden 

 

2020-04-23 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 62 Dnr BUN 2019/01324  5 

Medborgarförslag från Lotta Gergils Aston om 
lokalproducerade vertikalt odlade grödor   

Sammanfattning 

Det har inkommit ett medborgarförslag att använda UF företagande inom gymnasie-

skolan till att utveckla lokalt producerade odlingssystem i staden. Detta skulle ge 

produktion av grönsaker lokalt. Minska transporter samt ge ekologisk odling. 

  

Kommunfullmäktige beslutade 2019-12-11 § 323 att överlåta till barn och 

utbildningsnämnden att besluta i ärendet.  

  

UF företagande ges som en valbar kurs inom gymnasieskolan- Entreprenörskap. Syftet 

är att ge ungdomar möjlighet att i samband med studier utveckla en idé till en produkt 

eller tjänst som kan utveckla ett företag. Utgångspunkten är elevers kreativitet och att ge 

tillfälle att omsätta de kunskaper som man tillägnar sig under utbildningen till en kreativ 

och utvecklande process.  

UF företagandet är en mycket framgångsrik verksamhet inom Uddevalla Gymnasie-

skola och de senaste åren vinns varje år nationella priser utifrån verksamheten. Nu finns 

årligen UF företag som utvecklar tjänster och produkter utifrån hållbarutveckling, ett 

tema som skall genomsyra all undervisning i gymnasieskolan. Detta kommer alltmer 

fram i UF företagens verksamhet vilket bekräftar att arbetet med att alltid ha ett 

hållbarhetsperspektiv med sig i undervisningen leder till förändring av elevers 

värderingar och handlande.     

Beslutsunderlag 

Barn och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-03-08   

Medborgarförslag från Lotta Gergils Aston om lokalproducerade vertikalt odlade grödor 

Bilaga till medborgarförslag om lokalproducerade vertikalt odlade grödor 

Kommunfullmäktiges protokollsutdrag 2019-12-11 § 323 Medborgarförslag från Lotta 

Gergils Aston om lokalproducerade vertikalt odlade grödor      

Beslut 

Barn och utbildningsnämnden beslutar 

  

att UF företagande redan idag har ett hållbarhetsperspektiv i utvecklingen av idé och 

affärsplan. Det är dock inom den kreativa processen inom ungdomars skapande som det 

skall avgöras vilken idé som skall utformas och skapa grunden för UF företaget. Det är 

själva drivkraften hos de elever som väljer att arbeta med UF. Att använda ungdomar 

inom UF till färdiga syften och verksamheter är inte möjligt. 



 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
Barn och utbildning 

1(2) 

2020-03-08 Dnr BUN 2019/01324 

  

 

Handläggare 

Verksamhetschef gymnasieskola Stefan Einarsson 

Telefon 0522-69 68 53 
stefan.einarsson@uddevalla.se 

 

Medborgarförslag från Lotta Gergils Aston om lokal-

producerade vertikalt odlade grödor   

Sammanfattning 

Det har inkommit ett medborgarförslag att använda UF företagande inom gymnasie-

skolan till att utveckla lokalt producerade odlingssystem i staden. Detta skulle ge 

produktion av grönsaker lokalt. Minska transporter samt ge ekologisk odling. 

 

Kommunfullmäktige beslutade 2019-12-11 § 323 att överlåta till barn och 

utbildningsnämnden att besluta i ärendet.  

 

UF företagande ges som en valbar kurs inom gymnasieskolan- Entreprenörskap. Syftet 

är att ge ungdomar möjlighet att i samband med studier utveckla en idé till en produkt 

eller tjänst som kan utveckla ett företag. Utgångspunkten är elevers kreativitet och att ge 

tillfälle att omsätta de kunskaper som man tillägnar sig under utbildningen till en kreativ 

och utvecklande process.  

UF företagandet är en mycket framgångsrik verksamhet inom Uddevalla Gymnasie-

skola och de senaste åren vinns varje år nationella priser utifrån verksamheten. Nu finns 

årligen UF företag som utvecklar tjänster och produkter utifrån hållbarutveckling, ett 

tema som skall genomsyra all undervisning i gymnasieskolan. Detta kommer alltmer 

fram i UF företagens verksamhet vilket bekräftar att arbetet med att alltid ha ett 

hållbarhetsperspektiv med sig i undervisningen leder till förändring av elevers 

värderingar och handlande.      

Beslutsunderlag 

Barn och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-03-08   

Medborgarförslag från Lotta Gergils Aston om lokalproducerade vertikalt odlade grödor 

Bilaga till medborgarförslag om lokalproducerade vertikalt odlade grödor 

Kommunfullmäktiges protokollsutdrag 2019-12-11 § 323 Medborgarförslag från Lotta 

Gergils Aston om lokalproducerade vertikalt odlade grödor       

Förslag till beslut  

Barn och utbildningsnämnden beslutar 

 

att UF företagande redan idag har ett hållbarhetsperspektiv i utvecklingen av idé och 

affärsplan. Det är dock inom den kreativa processen inom ungdomars skapande som det 

skall avgöras vilken idé som skall utformas och skapa grunden för UF företaget. Det är 

själva drivkraften hos de elever som väljer att arbeta med UF. Att använda ungdomar 

inom UF till färdiga syften och verksamheter är inte möjligt. 



 Tjänsteskrivelse  
Barn och utbildning 

2(2) 

2020-03-08 Dnr BUN 2019/01324 

  

 

 

 

 

 

   

 

 

 

Staffan Lindroos Stefan Einarsson 

Förvaltningschef Verksamhetschef Uddevalla 

 gymnasieskola 

Skickas till 

Lotta Gergils Aston 

Gymnasiekontoret  

 



 

 

 

 
Protokollsutdrag 
Kommunfullmäktige 

 

2019-12-11 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 323 Dnr KS 2019/00896  

Medborgarförslag från Lotta Gergils Aston om 
lokalproducerade vertikalt odlade grödor 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att överlåta till barn och utbildningsnämnden att besluta i ärendet.  

 
Vid protokollet 

Sebastian Johansson 

 

Justerat 2019-12-16 

Elving Andersson (C), Martin Pettersson (SD), Niklas Moe (M) 

 

Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2019-12-16 

Sebastian Johansson 

 

Expedierat 2019-12-17 

Barn och utbildningsnämnden  

 



Medborgarförslagets ärende: 
Lokalproducerade vertikalt odlade grödor 
 
Ditt medborgarförslag: 
UF företag har varit en framgångsrik inriktning för många ungdomar och för staden. Vårt förslag är 
att använda våra ungdomar för att utveckla ett lokalproducerat vertikalt odlingssystem i staden. På 
detta vis kan vi generera lokalproducerade grönsaker och örter året om, på en liten yta, samtidigt 
som kommunen kan ligga i framkant och utforska klimatåtgärder för att nå sina och Sveriges 
miljömål.  
 
Inte nog med att lokalproducerade grönsaker minskar långa transporter för grödor som vanligtvis 
inte kan odlas lokalt, det är också ett sätt att få in mer ekologiska produkter i kommunen. Natur -och 
teknikprogrammet skulle kunna vara drivande resurser i detta projekt där skörden sedan går direkt 
till gymnasieskolorna 
 
Dagens datum: 
20191202 
 
Namn: 
Lotta Gergils Aston 
 
 
 
 
Skicka med en bilaga 
Medborgarförslag Vertikalt odlade grödor 20191202.docx 
 
Jag tillåter att mitt namn publiceras på Uddevalla kommuns hemsida Ja 
 



Medborgarförslag till Uddevalla Kommun 

Förslag i korthet 

Lokalproducerade vertikalt odlade grödor  

Bakgrund och Research 

Förarbetet till förslaget gjordes i en workshop under Uddevalla Eco Film Festival där 

medborgare i kommunen gav förslag utifrån kommunens befintliga mål. 

 

Efter att vi följt upp kommunens miljöarbete där vi tittat på de sex övergripande miljömålen har 

vi ett förslag som innefattar en fortsatt satsning på 5 av 6 kategorier.  

Enligt hemsidan så är det enbart ett av målen som uppfyller alla de 5  delmålen och det är  

Miljömål 1: Uppmuntra och Inspirera. 

Miljömål 3: Planera hållbart  “Naturvårdsplan för Uddevalla Kommun”  har bara delvis uppnåtts 

och vi har ett förslag för att påskynda denna process. 

 

Följande punkter kan bidra till att påverka miljömålen i en positiv riktning: 

 

- Lokalproducerade i Uddevalla - minskar transporter 

- Ekologisk odling - minska kemikalieanvändingen 

- Mat efter säsong - alltid i säsong  

- Klimatsmart mat från Uddevalla - “Fairtrade city” marknadsföra Uddevalla 

- Vegetariska maträtter / sallad i fokus - Intressanta projekt att prova att äta i skolan 

- Skolan driver innovativa projekt för att lösa klimatkrisen - tar ansvar  

- Uddevalla satsar på de unga - lyssnar på framtidens medborgare. De är med och 

utvecklar sin framtid - stolt medborgare 

- Använd befintliga lokaler som står tomma - t.ex. Köpcentrum, Pirinfarina gruvan 

- Att utveckla ett stadsodling / ett kommunalt stadsodlingsprojekt  

 

Genom att utnyttja lokal mark och byggnader för odling påverkar det inte bara transporter utan 

skapar också värdefull sysselsättning för både barn och äldre om odling t.ex. sker på skolor och 

äldreboenden. Det tillför alltså mer än bara mat. Att odla i stadsmiljö ger också möjlighet till 

ökad biologisk mångfald och stadens invånare får möjlighet att lära och smaka av naturen.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
Protokollsförslag 
Barn och utbildningsnämnden 

 

2020-04-23 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 63 Dnr BUN 2020/00312  6 

Medborgarförslag om specialteam för sexualundervisning i 
skolorna 

Sammanfattning 

Ett medborgarförslag har inkommit av Sofia Hagild som syftar till att inrätta ett specialteam 

för sexualundervisning i alla kommunala skolor. Förslagskribenten menar att ett sådant 

specialteam skapar högre kvalitet på sexualundervisningen, lärares tid besparas och kan 

användas till annat samt verkar som ett förebyggande arbete mot bland annat brott och 

annan utsatthet relaterad till sexuellt våld och därmed minskar psykiskt lidande på flera 

plan.  
  
Kommunfullmäktige beslutade 2020-02-12 § 54 att överlåta till barn och 

utbildningsnämnden besluta i ärendet.      

Beslutsunderlag 

Barn och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-02-27 

Kommunfullmäktiges protokollsutdrag 2020-02-12 § 54 

Medborgarförslag om specialteam för sexualundervisning i skolorna med bilagor      

Beslut 

Barn och utbildningsnämnden beslutar 

  

att avslå medborgarförslaget med hänvisning till att det är rektor som ansvarar för att 

undervisningen om sex- och samlevnad genomförs i olika ämnen 

  

 



 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
Barn och utbildning 
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2020-02-27 Dnr BUN 2020/00312 

  

 

Handläggare 

Verksamhetschef grundskola Peter Madsen 

Telefon 0522-69 70 08 
peter.madsen@uddevalla.se 

 

Medborgarförslag om specialteam för sexualundervisning i 

skolorna 

Sammanfattning 

Ett medborgarförslag har inkommit av Sofia Hagild som syftar till att inrätta ett specialteam 

för sexualundervisning i alla kommunala skolor. Förslagskribenten menar att ett sådant 

specialteam skapar högre kvalitet på sexualundervisningen, lärares tid besparas och kan 

användas till annat samt verkar som ett förebyggande arbete mot bland annat brott och 

annan utsatthet relaterad till sexuellt våld och därmed minskar psykiskt lidande på flera 

plan.  

 

Kommunfullmäktige beslutade 2020-02-12 § 54 att överlåta till barn och 

utbildningsnämnden besluta i ärendet.       

Beslutsunderlag 

Barn och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-02-27 

Kommunfullmäktiges protokollsutdrag 2020-02-12 § 54 

Medborgarförslag om specialteam för sexualundervisning i skolorna med bilagor  
      

Förslag till beslut  

Barn och utbildningsnämnden beslutar 

 

att avslå medborgarförslaget med hänvisning till att det är rektor som ansvarar för att 

undervisningen om sex- och samlevnad genomförs i olika ämnen 

   

Ärendebeskrivning 

Ett medborgarförslag har inkommit av Sofia Hagild som syftar till att inrätta ett specialteam 

för sexualundervisning i alla kommunala skolor. Förslagskribenten menar att ett sådant 

specialteam skapar högre kvalitet på sexualundervisningen, lärares tid besparas och kan 

användas till annat samt verkar som ett förebyggande arbete mot bland annat brott och 

annan utsatthet relaterad till sexuellt våld och därmed minskar psykiskt lidande på flera 

plan.  
 

I medborgarförslaget lyfts en oro över att barn och ungdomar enkelt via mobiltelefoner, 

läsplattor och datorer kan komma åt nätporr och att konsumtionen av porr såväl bland pojkar 

som flickor har ökat och krupit ner i lägre åldrar. Porr sätter press på barn och ungdomarna och 

de påverkas av att se på den grova pornografin. Förslaget innebär att det ska tillsättas ett 

specialteam i kommunen som är inriktat mot att bedriva sexualundervisning i de kommunala 



 Tjänsteskrivelse  
Barn och utbildning 
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2020-02-27 Dnr BUN 2020/00312 

  

 

 

 

skolorna. Teamet skulle bestå av personer som är intresserade och kunniga och som kan prata 

med ungdomar på ungdomars vis. Skribenten menar att det skulle göra eleverna tryggare att 

prata med någon som de inte har i undervisningen.  

I grundskolan är det rektor som ytterst ansvarar för att undervisningen om sex och samlevnad 

genomförs i olika ämnen. Skolan har ett ansvar för att motverka könsmönster som begränsar 

elevernas lärande och utveckling. Kopplingen mellan värdegrunds- och likabehandlingsarbetet 

och sex- och samlevnadsundervisningen finns på flera plan. Det handlar om frågor som rör 

könsmönster, kroppslig integritet, normer, jämställdhet, sexualitet och relationer och hur dessa 

görs till en del av arbetet som genomsyrar hela skolans verksamhet.
1
 Internationell forskning 

visar på att den mest effektiva sex- och samlevnadsundervisningen är 

 läroplansbaserad, ledd av lärare med olika kompetenser, 

 utgår från elevernas behov och 

 tar ett helhetsgrepp om ämnesområdet 

 

Undervisningen ska äga rum i trygga förhållanden, anpassas till ålder, intressen och erfarenhet, 

innehålla varierade arbetssätt och bearbeta de föreställningar och normer som påverkar våra 

attityder och vårt sexuella beteende. Personalen ska vara väl utbildad och skolledningen ska 

stödja arbetet
2
 därför är det av största vikt att arbetet genomförs inom ramen för rektors 

organisation. 

 

 

 

 

 

Staffan Lindroos Peter Madsen 

Förvaltningschef Verksamhetschef Grundskola 

Skickas till 

Sofia Hagild 

Grundskolekontoret  

                                                      
1
 www.skolverket.se/undervisning/grundskolan/laroplan-och-kursplaner-for-grundskolan/laroplan-lgr11-

for-grundskolan-samt-for-forskoleklassen-och-fritidshemmet 
2
 www.skolverket.se/skolutveckling/inspiration-och-stod-i-arbetet/stod-i-arbetet/sex-och-samlevnad 

 

http://www.skolverket.se/undervisning/grundskolan/laroplan-och-kursplaner-for-grundskolan/laroplan-lgr11-for-grundskolan-samt-for-forskoleklassen-och-fritidshemmet
http://www.skolverket.se/undervisning/grundskolan/laroplan-och-kursplaner-for-grundskolan/laroplan-lgr11-for-grundskolan-samt-for-forskoleklassen-och-fritidshemmet
http://www.skolverket.se/skolutveckling/inspiration-och-stod-i-arbetet/stod-i-arbetet/sex-och-samlevnad


 

 

 

 
Protokollsutdrag 
Kommunfullmäktige 

 

2020-02-12 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 54 Dnr KS 2020/00072  

Medborgarförslag om specialteam för sexualundervisning i 
skolorna 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar  

 

att överlåta till barn-och utbildningsnämnden att besluta i ärendet.  

 

 
Vid protokollet 

Sebastian Johansson 

 

Justerat 2020-02-17 av 

Elving Andersson (C), Ingela Ruthner (M) och Paula Berger (S) 

 

Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2020-02-17 

Sebastian Johansson  

 

Skickat 2020-02-18 till   

Förslagsställaren 

Barn och utbildningsnämnden 

 

 



Medborgarförslagets ärende: 
Specialteam för sexualundervisning i skolorna. 
 
Ditt medborgarförslag: 
På skolverkets hemsida står det: 
 
"I grundskolan ansvarar rektor för att undervisningen om sex och samlevnad involveras i olika 
ämnen". 
"Begrepp som sexualitet, relationer, kön, jämställdhet och normer finns i flera av kurs- och 
ämnesplanerna. Det innebär att ansvaret för kunskapsområdet vilar på flera lärare och ska tas upp 
inom många kurser och ämnen". 
 
Utifrån en utbildningsdag, år 2018, som hölls i Barnahusets regi, som handlade om "Vad gör porren 
med våra barn"?, väcktes hos mig en stor frustration och många tankar om att saker och ting måste 
förändras för våra barns och samhällets skull. Just den dagen blev en enorm ögonöppnare för mig. 
Efter detta har jag fått ytterligare kunskap om hur det ser ut från flera olika forum. 
Det viktigaste jag tog till mig under utbildningsdagen var att den pornografi som idag finns och som 
ses av flest är oerhört grov, aggressiv, våldsam och nedvärderande av kvinnor. Det finns idag 
ingenting som egentligen kan kallas för mjukporr, det är idag som vi ser och hittar i vanliga filmer på 
Tv:n. Så har utvecklingen sett ut. 
Forskning har visat att pojkar i snitt är 11,5 – 12 år när de aktivt börjar söka efter porr. För flickor är 
snittåldern 13 år. En tredjedel av de unga konsumerar porr flera gånger i veckan medan ca 11% gör 
det dagligen. Med ett enkelt litet knapptryck på datorn eller Ipad:en hamnar man lätt in på de allra 
grövsta porrsidorna eftersom många av sidorna även använder sig av sökordsoptimering så att barn 
lätt och/eller av misstag skall kunna ramla in i porrens värld.  
Genomgående upplever fler flickor än pojkar att porr sätter press på dem men såklart påverkas både 
pojkar som flickor av att se denna grova pornografi. Det blir något som är ”normalt”.  
 
Exempel på vad barn, enkelt och gratis, kan hitta i sina mobiltelefoner, läsplattor och datorer och 
som är fem vanliga återkommande inslag i den lättillgängliga nätporren (som står att läsa på 
porrfribarndom.se är): 
• Gagging: penis trycks långt ner i kvinnans hals så att hon hulkar och har svårt att 
andas. 
• Strypgrepp, smisk och örfilar 
• Ass-to-mouth: penis penetrerar först anus och förs sen in i munnen. 
• Double Penetration: Kvinnan penetreras av flera män samtidigt, ibland en analt och en 
vaginalt, ibland två vaginalt eller två analt på samma gång. 
• Förnedrande språk: Det är vanligt att kvinnor kallas “sluts, whores, cunts, nasty 
bitches” m.m. 
 
I en undersökning med ett slumpmässigt urval på 50 av de 275 mest sålda och hyrda pornografiska 
filmerna i USA innehöll 89.8 % av samtliga scener någon form av aggression. Sexistiskt kränkande 
språk riktat mot flickor, såsom ”hora”, ”slampa”, och ”fitta” förekom i 46 % av scenerna, och fysisk 
aggression såsom slag, gagging och strypning förekom i så mycket som 88.2 % av scenerna. Endast 
9.9 % innehöll kyssar, skratt, omfamningar, smekningar eller verbala komplimanger. 
Detta är alltså inte något extremt utan mycket vanligt förekommande!  
På många grundskolor finns det fortfarande inget porrfilter. Varför?? 
 
 
 
 
 



Detta var en liten bakgrund till min motion.  
 
Vi vuxna måste prata mer med våra barn om pornografi, om vad som är okej och inte okej att göra 
mot någon annan, om samtycke och förväntningar, om kroppens privata områden, integritet o.s.v. 
Föräldrar behöver prata med sina barn om saker som rör detta men ibland är det bättre och lättare 
för barnen/ungdomarna att prata med andra som inte är mamma och pappa. Skolan har ju också 
redan en skyldighet att undervisa i sex och samlevnad.  
Jag är dock övertygad om att det finns utvecklingsområden kring detta i skolans värld och som vi kan 
läsa på Skolverkets hemsida så involveras sex och samlevnad i olika ämnen och att kunskapsområdet 
vilar på flera lärare. Lärare…! Vem vill prata med sin lärare om saker som rör den egna kroppen, om 
frågor som rör grov våldspornografi o.s.v.?! Hur många lärare känner sig bekväma nog att göra detta 
på ett sätt som blir naturligt och äkta och som genererar till att eleverna vågar fråga och diskutera 
dessa svåra och pinsamma ämnen/områden på ett bra sätt? 
 
Jag vill att det tillsätts ett specialteam i kommunen som är inriktat mot att bedriva 
sexualundervisning i skolorna, i alla de kommunala skolorna. Man skulle kunna ha helklass, grupper, 
till exempel kill- och tjejgrupper med lite olika teman o.s.v. En del saker vill kanske tjejerna prata om 
och sälla frågor kring då inte killarna är närvarande och vise versa. Teamet ska bestå av personer 
(gärna manliga och kvinnliga) som skall vara intresserade, kunniga samt verkligen tycka om att prata 
med barn/ungdomar om detta ämne och som vågar ta jobbiga/”pinsamma” ord i sin mun, kunna 
prata med ungdomar på ungdomars vis och tycka det är roligt att få riktigt utmanande frågor. Barn 
och ungdomar känner direkt om den vuxne är bekväm i att prata om dessa frågor. Man skulle kunna 
börja tidigt i åldrarna och börja prata på en lämplig nivå om kroppens privata delar och om vad man 
får och inte får göra, att man får säga nej o.s.v. till att högre upp i åldrarna börja prata mer detaljerat 
och om mer ”känsligt” och avancerat innehåll.  
 
Jag är övertygad om att ett team, som regelbundet och varje dag, jobbar med sexualundervisning och 
denna typ av frågor, och som själva valt att arbeta med detta, är 100 gånger mer bekväma i rollen än 
en vanlig ämneslärare i grundskolan som bara gör detta någon gång ibland. Som elev kanske man 
heller inte är helt bekväm med att prata om detta ämne med sin/sina lärare som man sedan skall 
möta i korridoren, på mattelektionen eller i annat ämne.  
Jag tycker att jag kan se ett enormt behov av att utöka kunskapen och dialogen med våra barn och 
ungdomar kring frågor som rör sexualitet, samtycke, våldssex och förnedring av flickor/kvinnor.  
 
Jag yrkar därmed på att Uddevalla kommun tillsätter ett Specialteam med inriktning 
sexualundervisning i skolorna i Uddevalla kommun.  
 
Tänkbara vinster med denna satsning? 
• Mycket högre kvalitet på sexualundervisningen.  
• Lärarnas tid besparas och kan användas till annat. 
• Förebyggande arbete mot bl.a. brott och annan utsatthet relaterade till sexuellt våld 
och därmed minskat psykiskt lidande på flera plan. 
 
För att öka sin kunskap kring dagens ”mainstream”-pornografi finns flera bra sidor på nätet, bl.a: 
https://porrfribarndom.se/  
http://unizon.se/engagera-dig/resurser-och-material/10-sammanfattande-punkter-fran-forskningen-
om-porr-och  
 
 
 
Dagens datum: 
2020-01-15 

https://porrfribarndom.se/
http://unizon.se/engagera-dig/resurser-och-material/10-sammanfattande-punkter-fran-forskningen-om-porr-och
http://unizon.se/engagera-dig/resurser-och-material/10-sammanfattande-punkter-fran-forskningen-om-porr-och


#porrfribarndom

Bli månadsgivare

Vi arbetar för att:

Porrfilter och porrkritiska samtal ska införas i alla skolor.

Operatörer ska erbjuda porrfilter till barnfamiljer utan extra kostnad.

Föräldrar ska få kunskap om hur man tar porrsnacket med sina barn
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PORRSNACKET



våldsam porr finns ett klick bort i nästan varje barns
mobiltelefon. Här får du experttips om hur du pratar med

ditt barn om porr, hur du installerar porrfilter och hur du ska
göra för att få med dig andra föräldrar. Tillsammans kan vi

höja säkerheten i hela klassen, basketlaget och
kompisgänget och se till att barnen inte exponerar eller

utsätter varandra.

Klicka på ikonerna nedan - där finns experttips och enkla
filmer bl.a. för hur du kan ha ett åldersanpassat
porrsnack med barn och hur du fixar porrfilter!

1. PRATA MED DITT BARN

2. SKAFFA PORRFILTER

-
-
-

-

a

3. KROKA ARM



HUR pÅvERKAs BARN AV
PORR?
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"'Vad gör man när t¡e¡en slutar : , r r,,
Undef r:r' ", ' .,' Det frågade êh ,,Ì, :,,

när vi pratade om porr."
- Skolkurator & författare,
Ann Fagerberg Embretsén
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"Enligt porren ska av
tjejens kropp utan att frågao alltså bli en

, ofta med våld o-ch ' ."

- Samtalsledare, ungdomsjouren
1000 möjligheter, Mikis Kanakaris
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För cirka 10 år sen blev stora delar av nätporren gratis och
barn fick i större utsträckning tillgång t¡ll digitala redskap så

som egna smartphones. Därmed ökade risken att många
barns primära sexualundervisningen blir nätporren - ibland
blir det den enda, på grund av brister i skolans
undervisning på området. Vad kan det leda till?

Läs mer

Eva Röse: "Jag blev förtvivlad när min son exponerades
för nätporr"
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Eva Röse: "Jag ble^,* fürtvfu'la¡l när nrin sorr exporrer arles für
näQxrr''
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f, skådespelâren Eva Röse är ambassadör för po¡rfri
barndoms nya kampanj ochberättat om nät henn€s egen
son exponerades föt nåtporr,

h

rnamas chefredaktör Louise Bratt: "Därför behöver du
prata om porr med ditt barn"

marnas chelþedaktär Louise Brath DärfÌir behöver du prata om
porrrnerldittharn

Kolla in Maria Ahlins Ted talk här.



Let's Talk Porn I Maria Ahlin I TEDxGöteborg

Boka en föreläsning med Porrfri Barndom här

Vi samarbetar med
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HITTA JOUR SÖK HJÄLP!

LÄMNA SIDAN



1. Sexuellt våld är idag mer regel än undantag inom den kommersiella 

pornografin; redan för 10 år sen visade cirka 90 % av scenerna i de 

populäraste pornografiska filmerna i USA fysisk aggression (Bridges et al. 

2010, 1075–77). Verbala aggressioner förekom också i 48.7 % av alla scener, 

oftast med skällsord som ”bitch” och ”slut” (ibid., 1077). Utöver aggression 

förekom till exempel så kallad ass-to-mouth i 41 % av alla scener – det vill 

säga att en kvinna utför oralsex på en man direkt efter att han penetrerat 

henne analt (ibid., 1074).

2. Psykologiska experiment har visat hur konsumenter avtrubbas och 

söker det mer extrema (se Zillman & Bryant 1986), vilket kan förklara varför 

aggressioner och mer extrema inslag uppfattats ha ökat på senare år i 

pornografin. Forskare tvingades redan på 1980-talet klippa ihop fragment från 

olika filmer för att kunna göra experiment eftersom det var omöjligt att hitta en 

pornografisk film som inte innehöll avhumanisering, förnedring eller våld 

(Check & Guloien 1989, 163) – något som också visar på den minimala 

efterfrågan på ”alternativ” jämställd pornografi.

3. Konsumtion av såväl vålds- som ickevåldspornografi gör med 

statistisk signifikans män i normalpopulationen mer sexuellt aggressiva 

samt producerar attityder som främjar eller trivialiserar våld mot kvinnor

(s.k. våldtäktsmyter), vilket ny forskning som analyserat närmare 50 års 

experimentella och naturalistiska kvantitativa studier på sambandet mellan 

pornografikonsumtion och mäns våld mot kvinnor visar (för metastudier se t.ex. 

Wright, Tokunaga, & Kraus 2016; Allen et al. 1995a; 1995b; Hald, Malamuth, & 

Yen 2010; för analytiska litteraturgenomgångar och stora enkätundersökningar 

se t.ex. Malamuth, Addison, & Koss 2000; Foubert, Brosi, & Bannon 2011). 

Detta bekräftas av Unizons kvinnojourer som i kontakt med kvinnor som 

utsatts för mäns våld har erfarenheten att porren utgör en katalysator och 

inspiration till mäns sexuella aggressioner och negativa attityder till kvinnor

4. Psykologer har visat att konsumenter tenderar att kategorisera kvinnor 

som endera promiskuösa eller asexuella, ”horor” eller ”Madonnor”, och den 

kommersiella pornografin förstärker sådana intryck av promiskuitet vilket 

därefter blir en måltavla för aggressioner samt tas som intäkt för att trivialisera 

mäns våld mot kvinnor; dessa psykologiska processer förklarar varför 

ickevåldspornografi ger upphov till liknande konsumtionseffekter som 

våldspornografin gör (se Zillman & Weaver 1989, 109–21; Leonard and Taylor 

1983). I simulerade våldtäktsrättegångar med personer som sett vanlig 



ickevåldspornografi under några veckor rekommenderar dessa hälften så 

långa fängelsestraff jämfört med kontrollgruppen (Zillman & Bryant 1982, 17 

tbl.3; jfr. Zillman & Weaver 1989, 115–21 & tbl.4.3, efter korttidsexponering).

5. Pornografikonsumerande män har rapporterats vara mer sexuellt 

våldsamma och kontrollerande än misshandlande män som inte 

rapporterats konsumera pornografi i flera enkätstudier där kvinnor på 

kvinnojourer och i vårdkedjan fått frågor om detta (Simmons, Lehmann, & 

Collier-Tenison 2008; Shope 2004; Cramer et al. 1998). Liknande kunskaper 

har sedan länge framhållits i offentliga hearings i USA av olika praktiker (polis, 

åklagare, behandlare, kvinnojourer m.m.) som vittnat (se t.ex. Massachusetts 

Hearing 1992; Att’n General 1986, 197–223; Indianapolis Hearing 1984; 

Minneapolis Hearing 1983).

6. Män som använder mer pornografi är också statistiskt mer benägna att 

köpa sex än andra män (se t.ex. Monto & McRee 2005, 515, 520–23; Farley 

et al. 2011, 374). Flera nyare kvantitativa intervjustudier visar att en majoritet 

sexköpare vill att prostituerade personer ska imitera pornografi som de sett 

och som andra kvinnor inte ställer upp på (se t.ex. Farley et al. 2015, 13; 2011, 

374; Durchslag & Goswami 2008, 12–13). En studie i Kambodja som öppet 

ställde frågor om detta fann att många sexköpare tvingar prostituerade 

personer att tåla gruppvåldtäkter, analsex, eller andra ”stilar” som sexköparna 

sett i pornografi (Farley et al. 2012, 26–31). Offentliga utredningar i både 

Sverige och USA har tidigare rapporterat om bl.a. gruppvåldtäkter som 

animerats av pornografikonsumtion och pornografiproduktion (SOU 1995:15 s. 

96–97; Att’n General 1986, 204). Det finns opålitliga studier som försöker dra 

slutsatser om pornografins effekter utifrån aggregerad statistik om antal 

anmälda sexbrott (för kritik, se Malamuth & Pitpitan 2007, 138-41; Kingston & 

Malamuth 2011). Anmälningar är emellertid inte att likställa med 

brottsprevalens. Anmälningar påverkas av fler variabler än de som påverkar 

individer, särskilt över tid när det sker många samhällsförändringar. Det skulle 

inte vara oväntat om anmälningar av sexuella övergrepp minskade i och med 

ökningen i tillgång och konsumtion av pornografi, eftersom ju mer pornografi 

som existerar desto mer normaliserat blir sexuella övergrepp (jfr Waltman 

2014, 129-38).

7. Över 30 års kunskap visar hur pornografer utnyttjar social utsatthet för 

att rekrytera medverkande. Inte oväntat har forskning och rapporter sedan 

tidigare visat hur populationen som utnyttjas för att medverka i pornografi delar 

samma demografiska karaktäristika som dem som utnyttjas i prostitution 

generellt: till exempel svår fattigdom, sexuella övergrepp under barndomen, 

erfarenheter från fosterhem och hemlöshet (t.ex. Att’n General 1986, 242). En 

nyare studie av kvinnliga medverkande i pornografiska produktioner som 

jämfördes med en demografiskt matchad kontrollgrupp från Kalifornien fann 

således att 21 % av de medverkande jämfört med 4 % av kontrollgruppen 

uppgav att de förflyttats till fosterhem av myndigheter; 37 % av de 

medverkande jämfört med 13 % av kontrollgruppen uppgav att de ”tvingats” till 

sex (forced sex) före 18 års ålder; samt 24 % av de medverkande jämfört med 

12 % av kontrollgruppen uppgav att deras hushåll fick socialbidrag (Grudzen et 

al. 2011, 641–42).



8. Pornografiproduktion tycks vara minst lika skadlig som annan 

prostitution. Ofta befinner sig medverkande aktörer i prostitution, vilket en 

studie av 854 prostituerade personer i nio länder i där 2/3 uppvisade 

posttraumatiska stressyndrom (PTSD) i nivå med vårdsökande 

Vietnamveteraner och tortyroffer (Farley et al. 2003, 44–48, 56)[1] är ett bra 

exempel på. Inte mindre än 49 % av samtliga 854 hade svarat att de utnyttjats 

i pornografi, och just dessa personer diagnosticerades med ”signifikant mer 

svåra symptom” av PTSD än de andra 51 % gjorde (Farley 2007, 146, 422 

n.298). Pornografin förstärker därmed skadeverkningarna i prostitutionen – 

något som också avspeglas i de många våldsamma och förnedrande filmerna 

(se ovan).

9. Cirka två tredjedelar av unga män i Sverige och liknande länder tycks 

regelbundet se pornografi från några gånger i månaden till dagligen; som 

kontrast tycks över tre fjärdedelar unga kvinnor inte se pornografi regelbundet 

alls, och de som ser gör det i betydligt mindre utsträckning än män (se 

Waltman 2014, 33–36, forskningssammanfattning).

10. En majoritet av svenska kvinnor vill ha mycket starkare reglering av 

pornografi, i stort sett nolltolerans, och hälften av USA:s kvinnor vill 

detsamma (se t.ex. Rohdén, Nyman, & Edström 2012, 116; Lykke & Cohen 

2015; jfr Johansson & Habul 2006, om unga väljare). Tillsammans med vad vi 

vet om pornografins skadeverkningar innebär den höga prevalensen av 

pornografikonsumtion bland unga män att det varje dag skapas en ny 

generation män med starkare tendenser till sexuella aggressioner och attityder 

som främjar och trivialiserar mäns våld mot kvinnor – en utveckling som är 

absolut nödvändig att motverka för att ha en chans att realisera ett jämställt 

samhälle.

Mer information om pornografins konsekvenser för utövandet av sexuellt 

våld, dess koppling till prostitution samt analys av rättspolitiska förslag 

finns i rapporten Porr och prostitution, 

Del två i rapporten är skriven av fil.dr. Max Waltman som skrivit 

doktorsavhandlingen The Politics of Legal Challenges to Pornography: 

Canada, Sweden, and the United States (Waltman 2014).

Gail Dines dokumentär Pornland - hur porrindustrin kapat vår sexualitet 

finns att se på: 
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§ 64 Dnr BUN 2020/00096  7 

Motion från Martin Pettersson (SD) om upprättandehållande av 
luciafirandet i Uddevalla kommun 

Sammanfattning 

Martin Pettersson (SD) har lämnat en motion gällande upprätthållande av luciafirande i 

Uddevalla kommun. Förslaget innebär att gymnasieskolans estetprogram föreslås få i 

uppdrag av Kommunfullmäktige att svara för anordnande av lucia. Det skulle då 

innebära att estetprogrammet ansvarar för traditionellt luciatåg. 

  

Kommunfullmäktige remitterade 2020-01-08 § 30 motionen till barn och 

utbildningsnämnden.       

Beslutsunderlag 

Barn och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-03-08 

Motion från Martin Pettersson (SD) om upprättandehållande av luciafirandet i 

Uddevalla kommun 

Kommunfullmäktiges protokollsutdrag 2020-01-08 § 30 Motion från Martin Pettersson 

(SD) om upprättandehållande av luciafirandet i Uddevalla kommun     

Beslut 

Barn och utbildningsnämnden beslutar 

  

att förslå kommunfullmäktige svara att Rektor inom estetprogrammet avgör 

tillsammans med lärare och elever förutsättningar för luciafirandet enligt de rutiner som 

finns idag. Gymnasieskolan kan inte åläggas ett krav om genomförande av luciatåg 

inom kursen körsång.    

 



 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
Barn och utbildning 
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2020-03-08 Dnr BUN 2020/00096 

  

 

Handläggare 

Verksamhetschef gymnasieskola Stefan Einarsson 

Telefon 0522-69 68 53 
stefan.einarsson@uddevalla.se 

 

Motion från Martin Pettersson (SD) om upprättandehållande av 

luciafirandet i Uddevalla kommun 

Sammanfattning 

Martin Pettersson (SD) har lämnat en motion gällande upprätthållande av luciafirande i 

Uddevalla kommun. Förslaget innebär att gymnasieskolans estetprogram föreslås få i 

uppdrag av Kommunfullmäktige att svara för anordnande av lucia. Det skulle då 

innebära att estetprogrammet ansvarar för traditionellt luciatåg. 

 

Kommunfullmäktige remitterade 2020-01-08 § 30 motionen till barn och 

utbildningsnämnden.        

Beslutsunderlag 

Barn och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-03-08 

Motion från Martin Pettersson (SD) om upprättandehållande av luciafirandet i 

Uddevalla kommun 

Kommunfullmäktiges protokollsutdrag 2020-01-08 § 30 Motion från Martin Pettersson 

(SD) om upprättandehållande av luciafirandet i Uddevalla kommun      

Förslag till beslut  

Barn och utbildningsnämnden beslutar 

 

att förslå kommunfullmäktige svara att Rektor inom estetprogrammet avgör 

tillsammans med lärare och elever förutsättningar för luciafirandet enligt de rutiner som 

finns idag. Gymnasieskolan kan inte åläggas ett krav om genomförande av luciatåg 

inom kursen körsång.     

Ärendebeskrivning 

Martin Pettersson (SD) har lämnat en motion gällande upprätthållande av luciafirande i 

Uddevalla kommun. Förslaget innebär att gymnasieskolans estetprogram föreslås få i 

uppdrag av Kommunfullmäktige att svara för anordnande av lucia. Det skulle då 

innebära att estetprogrammet ansvarar för traditionellt luciatåg. 

 

Kommunfullmäktige remitterade 2020-01-08 § 30 motionen till barn och 

utbildningsnämnden.   

 

Estetprogrammet genomför inom utbildningen kurs i körsång. Inom ramen för denna 

kurs kan tex. luciafirande inrymmas om lärare väljer det som ett undervisningsunderlag 

tillsammans med eleverna.  
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2020-03-08 Dnr BUN 2020/00096 

  

 

 

 

Estetprogrammet anordnar varje år lucia i lite olika utförande. Det som avgör är antal 

elever som läser kursen samt lärares bedömning av vilken omfattning som lucia kan ha 

det året inom kursen. 

Aktiviteter som genomförs är tex lucia inom gymnasieskolan utifrån efterfrågan från 

övriga rektorer. Vart annat år genomförs lucia i kyrkan av gymnasiet (växlar med 

kulturskolan). Externa organisationer kan på förfrågan ges luciatåg om skolan har 

möjlighet. Detta sker dock inte som rutin utan är utifrån möjligheter det läsåret. 

 

Enligt skollagen 2 kap 10 § är det rektor som beslutar om sin enhets inre organisation. I 

denna fråga är det rektor inom estetprogrammet som tillsammans med lärare och elever 

avgör förutsättningar för luciafirande inom kursen körsång varför gymnasieskolan inte 

kan åläggas ett krav om genomförande av luciatåg inom denna kurs. 

 

 

 

 

 

Staffan Lindroos Stefan Einarsson 

Förvaltningschef Verksamhetschef Uddevalla 
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Skickas till 

Kommunfullmäktige  

Martin Pettersson (SD) 

Gymnasiekontoret  
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§ 30 Dnr KS 2020/00043  

Motion från Martin Pettersson (SD) om upprätthållande av 
luciafirandet i Uddevalla kommun 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att remittera motionen till barn-och utbildningsnämnden.  

 

 
Vid protokollet 

Sebastian Johansson 

 

Justerat 2020-01-13 av 

Elving Andersson (C), Karin Johansson (KD) och Cecilia Sandberg (S) 

 

Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2020-01-13 

Sebastian Johansson 

 

Skickat 2020-01-14 till 

Barn och utbildningsnämnden  

Motionären 
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Motion - Lucia

Våra traditioner binder samhåillet sarnman. De skapar band mellan generationer,
samhällsklasser, landsbygd och stadskärna. Traditionerna skapar samhörighet och
gemenskap.

Med bärighet på kaditionemas betydelse för sammanhållrringen är det därför mycket
olyckligt att luciakröningen och luciatåget uteblev i vintras. Icke att förglömma uteblev
också denna ljusglimt i tillvaron för vara lildre på kommunens äldreboenden.

Inom ramen för kursplanering inom ES-musik så föreskrivs att utbildningen inom
musikämnen också ska innehålla regelbundna inslag i form av konserter,
uppträdanden med mera. Detta regleras dock inte i detalj utan irLnehåLllsdelen beslutas
lokalt.

Vi Sverigedemokrater föreslår därför

att kommunfullmäktige ger barn- och utbildningsnämnden i uppdrag att genom
gymnasieskolans estetprogram ansvara för att traditionen med luciatåg
upprätthålles som en del av utbildningen

Uddevalla 2019-12-09

Martin (SD)
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§ 65 Dnr BUN 2019/01168  8 

Ledamotsinitiativ från Sonny Persson (S) - Hjälp till körkort vid 
APL 

Sammanfattning 

Barn och utbildningsnämndens ledamot Sonny Persson (S) lämnade den 22 oktober 

2019 in ett ledamotsinitiativ gällande hjälp till körkort. Han hänvisar till att elever inom 

bygg- och anläggningsprogrammets fyra inriktningar/yrkesområden genom 

överenskommelse med branschen har möjlighet att få hjälp med bland annat kostnaden 

för körkort. Detta genom den så kallade 20 kronan som skolan erhåller per elev och 

APL- timma. Eftersom ersättningen baseras på ett beslut inom nämnda bransch så är det 

inte alla elever som i sin utbildning/yrkesval har denna möjlighet. Politiker har då och 

då fått frågan från elever som valt annan inriktning men som också kan ha behov av 

körkort varför det inte finns möjlighet för alla yrkesinriktningar att erhålla motsvarande 

ekonomiska hjälp. 

  

Barn och utbildningsnämnden beslutade 2019-11-21 § 137: 

att förvaltningen får i uppdrag att kartlägga antalet elever som kan komma att beröras 

av att ett motsvarande belopp (20 kronan) avsätts för att bredda målgruppen inom 

samtliga berörda yrkesutbildningar, 

att uppskatta/beräkna kostnaden för ett sådant beslut, 

att i övrigt bereda och redovisa till barn och utbildningsnämnden ett underlag för 

eventuellt beslut samt 

att redovisningen sker senast i mars 2020        

Beslutsunderlag 

Barn och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-03-02 

Barn och utbildningsnämndens protokollsutdrag 2019-11-21 

Ledamotsinitiativ från Sonny Persson (S) - Hjälp till körkort vid APL.     

Beslut 

Barn och utbildningsnämnden beslutar 

  

att ersättning för APL (20kr) inte kan utvecklas generellt utifrån skolans verksamhet 

utan är en branschfråga endast inom byggbranschen idag och generell ersättning för del 

av körkortskostnader för övriga elever inte ingår i skolhuvudmannens 

utbildningsuppdrag.    
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Handläggare 

Verksamhetschef gymnasiet Stefan Einarsson 

Telefon 0522-69 68 53 
stefan.einarsson@uddevalla.se 

 

Ledamotsinitiativ från Sonny Persson (S) - Hjälp till körkort vid 

APL 

Sammanfattning 

Barn och utbildningsnämndens ledamot Sonny Persson (S) lämnade den 22 oktober 

2019 in ett ledamotsinitiativ gällande hjälp till körkort. Han hänvisar till att elever inom 

bygg- och anläggningsprogrammets fyra inriktningar/yrkesområden genom 

överenskommelse med branschen har möjlighet att få hjälp med bland annat kostnaden 

för körkort. Detta genom den så kallade 20 kronan som skolan erhåller per elev och 

APL- timma. Eftersom ersättningen baseras på ett beslut inom nämnda bransch så är det 

inte alla elever som i sin utbildning/yrkesval har denna möjlighet. Politiker har då och 

då fått frågan från elever som valt annan inriktning men som också kan ha behov av 

körkort varför det inte finns möjlighet för alla yrkesinriktningar att erhålla motsvarande 

ekonomiska hjälp. 

 

Barn och utbildningsnämnden beslutade 2019-11-21 § 137: 

att förvaltningen får i uppdrag att kartlägga antalet elever som kan komma att beröras 

av att ett motsvarande belopp (20 kronan) avsätts för att bredda målgruppen inom 

samtliga berörda yrkesutbildningar, 

att uppskatta/beräkna kostnaden för ett sådant beslut, 

att i övrigt bereda och redovisa till barn och utbildningsnämnden ett underlag för 

eventuellt beslut samt 

att redovisningen sker senast i mars 2020         

Beslutsunderlag 

Barn och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-03-02 

Barn och utbildningsnämndens protokollsutdrag 2019-11-21 

Ledamotsinitiativ från Sonny Persson (S) - Hjälp till körkort vid APL.      

Förslag till beslut  

Barn och utbildningsnämnden beslutar 

 

att ersättning för APL (20kr) inte kan utvecklas generellt utifrån skolans verksamhet 

utan är en branschfråga endast inom byggbranschen idag och generell ersättning för del 

av körkortskostnader för övriga elever inte ingår i skolhuvudmannens 

utbildningsuppdrag.     
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Ärendebeskrivning 

Barn och utbildningsnämndens ledamot Sonny Persson (S) lämnade den 22 oktober 

2019 in ett ledamotsinitiativ gällande hjälp till körkort. Han hänvisar till att elever inom 

bygg- och anläggningsprogrammets fyra inriktningar/yrkesområden genom 

överenskommelse med branschen har möjlighet att få hjälp med bland annat kostnaden 

för körkort. Detta genom den så kallade 20 kronan som skolan erhåller per elev och 

APL timma. Eftersom ersättningen baseras på ett beslut inom nämnda bransch så är det 

inte alla elever som i sin utbildning/yrkesval har denna möjlighet. Politiker har då och 

då fått frågan från elever som valt annan inriktning men som också kan ha behov av 

körkort varför det inte finns möjlighet för alla yrkesinriktningar att erhålla motsvarande 

ekonomiska hjälp. 

 

Sonny Persson (S) föreslår därför i sitt ledamotsinitiativ att förvaltningen får i uppdrag 

att kartlägga antalet elever som kan komma att beröras av att ett motsvarande belopp 

(20 kronan) avsätts för att bredda målgruppen inom samtliga berörda yrkesutbildningar, 

att uppskatta/beräkna kostnaden för ett sådant beslut samt att i övrigt bereda och 

redovisa till barn och utbildningsnämnden ett underlag för eventuellt beslut.  

 

Barn och utbildningsnämnden beslutade 2019-11-21 § 137: 

att förvaltningen får i uppdrag att kartlägga antalet elever som kan komma att beröras 

av att ett motsvarande belopp (20 kronan) avsätts för att bredda målgruppen inom 

samtliga berörda yrkesutbildningar, 

att uppskatta/beräkna kostnaden för ett sådant beslut, 

att i övrigt bereda och redovisa till barn och utbildningsnämnden ett underlag för 

eventuellt beslut samt 

att redovisningen sker senast i mars 2020 

 

Verksamhetschef för Uddevalla gymnasieskola har tillsammans med berörda rektorer 

utrett ovanstående yrkanden och framför att det inom gymnasieutbildningen i nuläget 

endast finns ett yrkesprogram; bygg och anläggning med överenskommelse att elever 

vid APL får ersättning från branschen med timlön (20kr). Ersättning ges endast utifrån 

branschens initiativ och är en uppgörelse där Sveriges byggindustrier samt bygg-

branschen enats om denna ersättning, storlek samt syfte till vad den skall användas till. 

Detta kan vara tex. verktyg eller hjälp till körkort. 

Andel gymnasieelever som idag går yrkesutbildning är över 40 % vilket innebär ca. 400 

– 450 elev per åk. Av dessa elever får ca: 70-90st. inom BA idag bidrag till körkort eller 

körkort inom utbildningen. Inom utbildningen i övrigt finns annars bara körkorts-

utbildning inom fordontransportprogrammets förarutbildning. 

Om gymnasieskolan skulle erbjuda samtliga elever inom yrkesutbildning körkortsbidrag 

omfattande ca 6tkr/elev kräver det finansiering av huvudmannen med riktat bidrag för 

denna exklusiva verksamhet omfattande uppskattningsvis 2miljoner årligen. Någon 

möjlighet för gymnasieskolan att arbeta för APL-ersättning gentemot de olika 

branscherna finns inte inom uppdraget att anordna utbildning enligt skollagen. 
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Undantaget från detta är gymnasial lärlingsutbildning som gör det möjligt med att sluta 

kollektivavtal om lön under lärlingstiden. Lönen är då elevens enskilda ersättning. 

 

 

 

 

 

 

 

Staffan Lindroos Stefan Einarsson 

Förvaltningschef Verksamhetschef gymnasiet 

Skickas till 

Sonny Persson (S) 

Gymnasiekontoret 



 

 

 

 
Protokollsutdrag 
Barn och utbildningsnämnden 

 

2019-11-21 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 137 Dnr BUN 2019/01168  

Uppdrag till barn och utbildningsförvaltningen att utreda 
ledamotsinitiativ från Sonny Persson (S) - Hjälp till körkort vid 
APL 

Sammanfattning 

Barn och utbildningsnämndens ledamot Sonny Persson (S) lämnade den 22 oktober 

2019 in ett ledamotsinitiativ gällande hjälp till körkort. Han hänvisar till att elever inom 

bygg- och anläggningsprogrammets fyra inriktningar/yrkesområden genom 

överenskommelse med branschen har möjlighet att få hjälp med bland annat kostnaden 

för körkort. Detta genom den så kallade 20 kronan som skolan erhåller per elev och 

APL timma. Möjligheten är till stor hjälp för berörda elever och bidrar även till att 

underlätta och bredda valet av APL samt på sikt även att efter avslutade studier vara 

anställningsbar. 

 

Eftersom ersättningen baseras på ett beslut inom nämnda bransch så är det inte alla 

elever som i sin utbildning/yrkesval har denna möjlighet. Politiker har då och då fått 

frågan från elever som valt annan inriktning men som också kan ha behov av körkort 

varför det inte finns möjlighet för alla yrkesinriktningar att erhålla motsvarande 

ekonomiska hjälp. Naturligtvis då kopplat till att innehav av körkort bidrar/underlättar i 

utbildningen och eller anställningsmöjligheten. 

 

Sonny Persson föreslår därför i sitt ledamotsinitiativ att förvaltningen får i uppdrag att 

kartlägga antalet elever som kan komma att beröras av att ett motsvarande belopp (20 

kronan) avsätts för att bredda målgruppen inom samtliga berörda yrkesutbildningar, att 

uppskatta/beräkna kostnaden för ett sådant beslut samt att i övrigt bereda och redovisa 

till barn och utbildningsnämnden ett underlag för eventuellt beslut.  

Beslutsunderlag 

Barn och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-11-07   

Ledamotsinitiativ från Sonny Persson (S) Hjälp till körkort - APL  

Yrkanden 

Sonny Persson (S) Bifall till förslaget i handlingarna  

Beslut 

Barn och utbildningsnämnden beslutar 

 

att förvaltningen får i uppdrag att kartlägga antalet elever som kan komma att beröras 

av att ett motsvarande belopp (20 kronan) avsätts för att bredda målgruppen inom 

samtliga berörda yrkesutbildningar, 

  

att uppskatta/beräkna kostnaden för ett sådant beslut, 

  



 

 

 

 
Protokollsutdrag 
Barn och utbildningsnämnden 

 

2019-11-21 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Forts § 137  
 

att i övrigt bereda och redovisa till barn och utbildningsnämnden ett underlag för 

eventuellt beslut samt 

 

att redovisningen sker senast i mars 2020. 

 
Vid protokollet 

Pernilla Gustafsson 

 

Justerat 2019-11-26 

Roger Ekeroos (M), Anibal Rojas Jorquera (KD) 

 

Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2019-11-26 intygar 

Pernilla Gustafsson 

 

Expedierat 2019-11-27 

Gymnasiekontoret     

Ekonomienheten BUN  

Sonny Persson (S)  

 

 



Ledamotsinitiativ 

Barn och Utbildningsnämnden 

 

 

 

Hjälp till körkort - APL 

Inom Bygg och anläggning ingår fyra inriktningar/yrkesområden. Eleverna inom dessa områden har 

genom överenskommelse med branschen möjlighet att få hjälp med bl.a. kostnaden för körkort. 

Detta genom den s.k. 20 kronan som skolan erhåller per elev och APL timma. 

Denna möjlighet för berörda elever är till stor hjälp och bidrar även till att underlätta och bredda 

valet av APL, på sikt också att efter avslutade studier vara anställningsbar. 

Eftersom ersättningen baseras på ett beslut inom nämnda bransch så är det inte alla elever som i sin 

utbildning/yrkesval har denna möjlighet. Vi har som politiker då och då fått frågan från elever som 

valt annan inriktning men som kan ha behov av körkort varför inte det finns möjlighet för alla 

yrkesinriktningar att erhålla motsvarande ekonomiska hjälp. Naturligtvis då kopplat till att innehav av 

körkort bidrar/underlättar i utbildningen och eller anställningsmöjligheten. 

Mot denna korta bakgrund föreslår vi 

Att förvaltningen får i uppdrag att kartlägga antalet elever som kan komma att beröras av att ett 

motsvarande belopp (20 kronan) avsätts för att bredda målgruppen inom samtliga berörda 

yrkesutbildningar  

Att uppskatta/beräkna kostnaden för ett sådant beslut. 

Att i övrigt bereda och redovisa till BUN ett underlag för ev. beslut 

 

S-gruppen i BUN/ 

Sonny Persson 



 

 

 

 
Protokollsförslag 
Barn och utbildningsnämnden 

 

2020-04-23 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 66 Dnr BUN 2020/00313  9 

Remiss från Skolinspektionen 2020:1125 Ansökan från lärande 
i Sverige AB om godkännande som huvudman för en utökning 
av en befintlig fristående gymnasieskola vid Realgymnasiet i 
Trollhättan, i Trollhättans kommun fr.o.m. läsåret 2021/2022 

Sammanfattning 

Lärande i Sverige AB har hos Skolinspektionen ansökt om godkännande som 

huvudman för en utökning av en befintlig fristående gymnasieskola vid Realgymnasiet i 

Trollhättan i Trollhättans kommun fr.o.m. läsåret 2021/2022. Utökningen avser 

utbildningar inom Naturvetenskapliga programmet, Samhällsvetenskapliga programmet 

samt Ekonomiprogrammet. 

Skolinspektionen ska kunna bedöma om en etablering av den sökta utbildningen skulle 

medföra påtagliga negativa följder för den del av skolväsendet som anordnas av det 

allmänna (kommunal verksamhet).         

Beslutsunderlag 

Barn och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-02-27  

Ansökan från lärande i Sverige AB om godkännande som huvudman för en utökning av 

en befintlig fristående gymnasieskola vid Realgymnasiet i Trollhättan, i Trollhättans 

kommun fr.o.m. läsåret 2021/2022 

Beslut 

Barn och utbildningsnämnden beslutar 

  

att avråda för etablering av ytterligare utbildningsplatser inom sökta program     
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Handläggare 

Verksamhetschef gymnasieskola Stefan Einarsson  

Telefon 0522-69 68 53 
stefan.einarsson@uddevalla.se 

 

Remiss från Skolinspektionen 2020:1125 Ansökan från lärande i 

Sverige AB om godkännande som huvudman för en utökning 

av en befintlig fristående gymnasieskola vid Realgymnasiet i 

Trollhättan, i Trollhättans kommun fr.o.m. läsåret 2021/2022 

Sammanfattning 

Lärande i Sverige AB har hos Skolinspektionen ansökt om godkännande som 

huvudman för en utökning av en befintlig fristående gymnasieskola vid Realgymnasiet i 

Trollhättan i Trollhättans kommun fr.o.m. läsåret 2021/2022. Utökningen avser 

utbildningar inom Naturvetenskapliga programmet, Samhällsvetenskapliga programmet 

samt Ekonomiprogrammet. 

Skolinspektionen ska kunna bedöma om en etablering av den sökta utbildningen skulle 

medföra påtagliga negativa följder för den del av skolväsendet som anordnas av det 

allmänna (kommunal verksamhet).          

Beslutsunderlag 

Barn och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-02-27  

Ansökan från lärande i Sverige AB om godkännande som huvudman för en utökning av 

en befintlig fristående gymnasieskola vid Realgymnasiet i Trollhättan, i Trollhättans 

kommun fr.o.m. läsåret 2021/2022         

Förslag till beslut  

Barn och utbildningsnämnden beslutar 

 

att avråda för etablering av ytterligare utbildningsplatser inom sökta program      

Ärendebeskrivning 

Realgymnasiet i Trollhättan startade hösten 2019 och har idag programmet 

naturvetenskap med inriktningarna djur (häst, hund och djurvård) och skog (natur och 

äventyr). Det är idag 46 elever som läser inriktningen djur och 1 elev som läser 

inriktningen skog.   

 

Skolan önskar nu utöka med 2 inriktningar inom naturvetenskapsprogrammet; 12 

elever/årskurs på inriktningen naturvetenskap och samhälle och 19 elever/årskurs på 

inriktningen naturvetenskap. Skolan önskar även utöka med två inriktningar inom 

programmet samhällsvetenskap; 20 elever/årskurs på inriktningen beteendevetenskap 

och 14 elever/årskurs på inriktningen samhällsvetenskap. Dessutom önskar skolan utöka 

med två inriktningar inom ekonomiprogrammet; 22 elever/årskurs på inriktningen 
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ekonomi och 8 elever/årskurs på inriktningen juridik. Verksamheten planeras vara fullt 

utbyggd 2024.    

 

Uddevalla gymnasieskola tillgodoser för närvarande utbildning inom samtliga sökta 

program från Realgymnasiet. Vid en ökad efterfrågan kan utökning av antal 

utbildningsplatser ske inom befintlig organisation. Ungdomar i gymnasieålder ser i 

prognoser ut att öka i Uddevalla kommun, kommande år. Uddevalla gymnasieskola har 

kapacitet att möta denna ökade efterfrågan av utbildningsplatser inom gymnasieskolans 

nationella program. Samhällsprogrammets antagning inför hösten 2020 visar en 

minskning med ungefär en klass. 

 

Befolkningsprognos över kommunens 16-åringar de kommande fem åren (år 2020-

2025) 

Radetiketter 2018 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Bengtsfors 280 311 315 310 303 318 317 

Dals-Ed 143 153 158 150 151 143 143 

Färgelanda 222 205 212 212 213 209 218 

Lysekil 448 438 431 451 443 465 464 

Mellerud 304 312 299 286 295 329 336 

Munkedal 344 324 330 339 349 358 361 

Orust 483 430 422 458 460 461 459 

Sotenäs 239 211 208 203 210 223 228 

Strömstad 414 410 412 404 425 450 457 

Tanum 366 381 382 387 382 373 400 

Trollhättan 2063 2196 2271 2256 2310 2323 2366 

Uddevalla 1836 1961 2015 2061 2116 2172 2200 

Vänersborg 1361 1423 1460 1479 1526 1564 1593 

Totalsumma 8503 8755 8915 8996 9183 9388 9542 
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Antal platser Uddevalla kommun avser att erbjuda sökta program och inriktningar 

läsåret 2020/2021. Sannolikt erbjuds platser i samma omfattning 2021-2022.  

Naturvetenskapsprogrammet 
Antagningsorganisation 
inför 2020-2021 

Befintliga 
utbildningsplatser 
läsåret 2019-2020 
(årskurs 1-3) 

Uddevalla gymnasieskola (kommunal) 96 236 

Summa 96 236 

  

 

Samhällsvetenskapsprogrammet    

Uddevalla gymnasieskola (kommunal) 121 311 

Drottning Blankas gymnasieskola (fristående) 25 22 

Thoren Innovations School (fristående) 30 0 

Summa 176 333 

  

 

Ekonomiprogrammet    

Uddevalla gymnasieskola (kommunal) 119 348 

Drottning Blankas gymnasieskola (fristående) 20 5 

Summa 139 353 

Källa: Fyrbodals Antagningskansli 

 

 

 

 

 

Staffan Lindroos Stefan Einarsson  

Förvaltningschef verksamhetschef gymnasieskola 

Skickas till 

Skolinspektionen  

Gymnasiekontoret  



Ansökan om godkännande som huvudman
för utökning av en befintlig fristående

gymnasieskola
Skolinspektionen prövar enligt 2 kap. 5 § skollagen (2010:800) om sökanden genom erfarenhet eller på annat
sätt har förvärvat insikt i de föreskrifter som gäller för verksamheten, har ekonomiska förutsättningar att följa de
föreskrifter som gäller för verksamheten och i övrigt har förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller för
utbildningen. Vidare krävs att den enskilde, inklusive samtliga inom ägar‐ och ledningskretsen i övrigt bedöms
lämplig. Det är sökanden som ska visa att denne uppfyller de ovan nämnda kraven för att godkännas som
huvudman för den sökta utbildningen. En ofullständig ansökan kan komma att prövas på inlämnat underlag.
 
Den eller de personer som är behöriga firmatecknare för företaget/föreningen/stiftelsen undertecknar ansökan.
Det undertecknade försättsbladet/e‐signatur finns på sista sidan av ansökningsblanketten. Undertecknade
försättsbladet kan antingen bifogas till ansökan eller skickas till Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm
alternativ till tillstand@skolinspektionen.se. Försättsbladet behöver inte skickas in i original.
 
Skolinspektionen tar ut en avgift för ansökningar om godkännande med stöd av 2 kap. 5 c § skollagen. Se sidan
skicka in i ansökningsblanketten för mer information.
 

Ange vilket läsår utökningen av skolenheten avser att starta
2021/2022

Ange vilken kommun skolenheten ska vara belägen
Trollhättans kommun

Sökandens namn (till exempel Bolaget AB)
Lärande i Sverige AB

Organisationsnummer/personnummer
556571‐5892

Organisationsform
Aktiebolag

Skolenhetens namn
Realgymnasiet i Trollhättan

 
 

1. Sökanden och kontaktperson
1.1 Uppgifter om sökanden

Sökandens namn (till exempel Bolaget AB) Lärande i Sverige AB

Organisationsform Aktiebolag

Organisationsnummer/personnummer 556571‐5892

Utdelningsadress Lindövägen 5 B

Postnummer 60228

Ort Norrköping

 

1.2 Bifoga sökandens registeruppgifter
Handlingar som styrker sökandens rättsliga handlingsförmåga samt visar personer som ingår i ägar‐ och
ledningskretsen ska bifogas ansökan. Se nedan vilken handling som ska bifogas för respektive
organisationsform. Registreringsbeviset som bifogas till ansökan ska vara aktuellt, max 3 månader gammalt.
Vid ägande i flera led ska registerhandlingar för samtliga juridiska personer med väsentligt inflytande över
verksamheten bifogas, se vidare under punkterna Ägare med väsentligt inflytande och Ägande i flera led.
Observera att det är de personer som står angivna som firmatecknare som också måste underteckna ansökan
för att ansökan ska vara giltig.
 
Efter att ansökan skickats in kan sökanden inte ändra vem som ansöker som huvudman. Sökanden kan alltså
inte ändra från ett bolag till ett annat under pågående handläggning.
 

 
Lägg till bilaga

 

1.3 Offentligt inflytande
Offentligt inflytande innebär att en kommun eller ett landsting har aktier eller andelar i bolaget eller
föreningen eller rättsligt inflytande över verksamheten på något annat sätt. Se 2 kap. 6 § skollagen.

mailto:tillstand@skolinspektionen.se


Om detta är fallet, redogör utförligt för
 
‐ bestämmanderätten i bolaget eller föreningen samt kommunens inflytande i bolaget eller föreningen
‐ orsakerna till att samverkan är nödvändig mellan en kommun eller ett landsting och en enskild för att
verksamheten ska komma till stånd, samt
‐ vilka särskilda skäl som finns med hänsyn till utbildningens innehåll eller utformning.

 

1.4 Kontaktperson
Under handläggningstiden kommer Skolinspektionens kontakter att ske med utsedd kontaktperson. Om
kontaktpersonen undertecknar ansökan eller undertecknar via e‐legitimation ska en fullmakt från behörig
firmatecknare bifogas till ansökan.

Kontaktperson Patrik Wigelius

E‐postadress patrik.wigelius@larande.se

Telefon arbetet 0708600034

Mobil 0708600034

Kontaktpersonens funktion i verksamheten Chef Etablering

Fullmakt ‐ Lägg till bilaga
 

 

1.5 Uppgifter om befintlig skolenhet
Skolenhetens namn Realgymnasiet i Trollhättan

Skolenhetens adress Lasarettsvägen 9

Postnummer 46152

Ort Trollhättan

1.6 Inriktning
Ange om skolenheten kommer att ha någon av nedanstående inriktningar

 Waldorf
 Konfessionell inriktning av utbildningen. Redogör för de konfessionella inslagen.

 

1.7 Skolenhetskod
Ange skolenhetskod på den befintliga skolenheten.

42500145

 

1.8 Byta namn – gamla namnet
Om skolenheten ska byta namn anges det gamla namnet här.

Det nya namnet anges här.

 

1.9 Nuvarande antal elever
Ange nuvarande antal elever i skolenheten fördelat på respektive program, inriktning och årskurs.
 
Nationellt program Naturbruksprogrammet                              

Inriktning Djurvård

  Åk 1 Åk 2 Åk 3 Totalt
Läsår 1 46 0 0 46

Nationellt program Naturbruksprogrammet                              

Inriktning Skogsbruk

  Åk 1 Åk 2 Åk 3 Totalt
Läsår 1 1 0 0 1

Infoga program
 

Totalt antal elever vid skolenheten 47
 

1.10 Utökning
Beskriv övergripande hur den sökta utökningen kommer att påverka den befintliga skolenheten.
 
Av beskrivningen ska framgå
‐ hur lokalen och speciallokaler kommer att påverkas/utökas
‐ hur skolenhetens ekonomi påverkas
‐ hur antalet lärartjänster påverkas



‐ övrigt kring hur utökningen kommer att påverka skolverksamheten.

Skolans lokaler är anpassade för en utökning av elevantalet enligt ansökan. Skulle en ytterligare utökning av 
lokalytan bli aktuell framöver har huvudmannen en väl fungerande rutin för detta genom sitt fastighetsbolag 
och de kontakter de byggt upp.  Skolan kommer att få ett ökat programutbud vilket ger en bättre
stabilitet att möta årliga variationer inom elevernas sök och därmed göra skolan mindre känslig för
ekonomiska svängningar. Antalet lärare kommer att anpassas till det nya elevantalet. Likaså kommer övriga 
personalkategorier så som elevhälsa, administration och liknande att anpassas till nytt elevantal. Detta 
bidrar i sin tur till till en större flexibilitet och organisatoriskt utrymme för elever och personal, möjlighet till 
utökad tjänstgöringsgrad för lärare och elevhälsa och fler individuella val för eleverna.

 
 

2. Sökta program, elevantal och elevprognos
 

2.1 Nationella program och inriktningar samt antal sökta
utbildningsplatser

Ange vilka nationella program och inriktningar som ansökan avser samt antal sökta utbildningsplatser läsår
1, 2 och 3.
 
 
Nationellt program Naturvetenskapsprogrammet

Inriktning Naturvetenskap och samhälle

  Åk 1 Åk 2 Åk 3 Totalt
Läsår 1 12 12

Läsår 2 12 12 24

Läsår 3 12 12 12 36

Fullt utbyggd
verksamhet

12 12 12 36

Nationellt program Naturvetenskapsprogrammet

Inriktning Naturvetenskap

  Åk 1 Åk 2 Åk 3 Totalt
Läsår 1 19 19

Läsår 2 19 19 38

Läsår 3 19 19 19 57

Fullt utbyggd
verksamhet

19 19 19 57

Nationellt program Samhällsvetenskapsprogrammet                

Inriktning Beteendevetenskap             

  Åk 1 Åk 2 Åk 3 Totalt
Läsår 1 20 20

Läsår 2 20 20 40

Läsår 3 20 20 20 60

Fullt utbyggd
verksamhet

20 20 20 60

Nationellt program Samhällsvetenskapsprogrammet                

Inriktning Samhällsvetenskap

  Åk 1 Åk 2 Åk 3 Totalt
Läsår 1 14 14

Läsår 2 14 14 28

Läsår 3 14 14 14 42

Fullt utbyggd
verksamhet

14 14 14 42

Nationellt program Ekonomiprogrammet                                 

Inriktning Ekonomi

  Åk 1 Åk 2 Åk 3 Totalt
Läsår 1 22 22

Läsår 2 22 22 44

Läsår 3 22 22 22 66

Fullt utbyggd
verksamhet

22 22 22 66

Nationellt program Ekonomiprogrammet                                 



Inriktning Juridik

  Åk 1 Åk 2 Åk 3 Totalt
Läsår 1 8 8

Läsår 2 8 8 16

Läsår 3 8 8 8 24

Fullt utbyggd
verksamhet

8 8 8 24

Infoga program
  Åk 1 Åk 2 Åk 3 Totalt
Fullt utbyggd
verksamhet

95 95 95 285

 

   
 

2.2 Läsår ‐ fullt utbyggd
Ange vilket läsår skolenheten planeras vara fullt utbyggd.
 
  År
Fullt utbyggd verksamhet 2024

 
 

2.3 Elevprognos
En elevprognos ska säkerställa att sökanden får ett tillräckligt stort elevantal för att verksamheten ska kunna
bedrivas stabilt och kontinuerligt. Elevprognosen kan grundas på en intresseundersökning som bifogas
ansökan eller därmed jämförbara uppgifter som visar ett riktat intresse från målgruppen till den planerade
utbildningen och skolenheten. Riktat intresse förutsätter att elev/vårdnadshavare fått information om
huvudmannen innan de svarar. Det ska även framgå vilken utbildning, det vill säga program och inriktning
som intresse lämnas för.
 
Om elevprognosen grundar sig på en intresseundersökning ska följande framgå av undersökningen:
 
‐ vilken information elev/vårdnadshavare fick om sökanden och den
  planerade skolenheten i samband med intresseundersökningen
‐ att elev/vårdnadshavare vid undersökningstillfället fick information
  om att den planerade skolan är en fristående skola
‐ vilka frågor som ställdes vid undersökningen
‐ resultatet från undersökningen där svaren redovisas per sökt
  program och inriktning
‐ hur och när intresseundersökningen är genomförd
‐ urvalsmetoden och antal tillfrågade elever/vårdnadshavare.

En aktuell elevprognos genomförs av NOVUS på uppdrag åt Lärande i Sverige AB. Undersökningen sker under 
december‐januari 2019‐2020. Urvalet sker slumpmässigt bland elever i kommunen födda 2005. 
Vårdnadshavare /elev har informerats om att Realgymnasiet är en fristående skola samt vilka 
program/inriktningar undersökningen avser. Undersökningen bygger på telefonintervjuer med minst 200 svar 
av Vårdnadshavare/elever per sökt inriktning. Den information som delges Vårdnadshavare/elev samt 
frågeställningar och svarsalternativ bifogas ansökan. Elevprognosen visar att tillräckligt stort elevantal finns 
för att verksamheten skall kunna bedrivas stabilt och kontinuerligt.

Lägg till bilaga

 
 

3. Ekonomi
 

3.1 Sökandens budget
 
Sökanden ska lämna in en likviditetsbudget för läsår 1 samt en resultatbudget för läsår 1, 2 och 3 alternativt
en bidragskalkyl, det vill säga endast en redovisning av de intäkter och kostnader som påverkas av
utökningen. Moms och sociala avgifter ska ingå i beräkningen. Sökanden kan komma in med en budget för
hela skolverksamheten alternativt en budget som endast berör utökningen. Ange nedan vilken typ av budget
som lämnas in samt hur många elever och lärare den är beräknad på.
 
Beskriv nedan hur sökanden med inlämnad likviditets‐ och resultatbudget avser att bedriva en verksamhet
med god kvalitet och varaktighet. Utgå exempelvis från Skolverkets jämförelsetal och kommentera eventuella
större avvikelser från genomsnittskostnader/bidrag. Om sökanden inte uppger någon post i budgeten för till
exempel elevhälsa eller försäkringar, ange skälet till detta.

Lärande i Sverige AB använder ekonomiska beräkningsprinciper som via vår beprövade erfarenhet har visat 
sig vara såväl långsiktig som en bidragande faktor till vår kvalitet. Realgymnasiets ekonomiska och
kvalitativa resultat över tid visar att de beräkningar vi använder fungerar och levererar goda elevresultat. I
det systematiska kvalitetsarbetet sammanställs och analyseras varje år resultatet på enhets‐ och
huvudmannanivå i en resultatrapport. I resultatrapporten följer huvudmannen kvalitetsutvecklingen på varje 
enhet. Jämförelser görs över tid och, då möjligheten finns, med motsvarande siffror för riket bland annat via 
Skolverkets jämförelsetal. Vid behov stöttas enskilda enheter med de resurser som bedöms nödvändiga för att 
bibehålla en hög kvalité. Realgymnasiets ekonomiska resultat över tid, tillsammans med de goda 



elevresultaten, visar att vi kan kombinera en god varaktig kvalitet med de beräkningsprinciper vi använder.

Angående post Avskrivningar på telefon och kopiator tar vi inte upp kostnader för avskrivning eftersom vi 
leasar kopiatorer och tar kostnaden direkt för telefoner. Kostnaderna för telefon och kopiator finns med i post 
Övriga kostnader.

 

3.2 Årsredovisning/årsbokslut
Bifoga årsredovisning/årsbokslut för senast avslutade räkenskapsår inklusive revisionsberättelse om sådan
finns. Om sådan inte upprättats, kom in med en aktuell balans‐ och resultatrapport (max 2 månader
gammal).
 
Om sökanden har gått med förlust de senaste åren/perioderna eller om bolagets/föreningens ekonomi visar
låg likviditet och/eller soliditet, redogör i förekommande fall för bakgrunden till detta. Redogör dessutom för
hur sökanden ska stärka den ekonomiska situationen.
 
Om sökanden ingår i en koncern, redovisa koncernens ekonomiska ställning inklusive koncernredovisning om
sådan finns. Förtydliga eventuella kommissionsförhållanden.

Årsredovisning för Lärande i Sverige AB bifogas (p3.2) liksom för moderbolaget Lärandegruppen i Sverige AB, 
inkl. koncernredovisning (p3.4). Lärande i Sverige AB (LIS) är i kommissionärsförhållande med
Lärandegruppen i Sverige AB (LGAB) p.g.a behovet av momsgrupp. En effekt av kommissionärsförhållandet 
är att årets resultat förs över till LGAB i samband med årsbokslut. Vinsten i LGAB finns till förfogande för 
koncernens utveckling och satsningar och kan återföras till LIS för finansiering av utveckling och tillväxt.
Bilaga: Årsredovisning Lärande i Sverige (LIS)
Årsredovisning Lärandegruppen i Sverige AB bifogas under punkt 3.4
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3.3 Grundbelopp
Redovisa hur sökanden har beräknat kommunens grundbelopp per nationellt program. Beloppet ska stå i
överensstämmelse med det angivna elevantalet inom respektive nationellt program.
 
Av redogörelsen ska framgå
‐ beloppets storlek och hur det har beräknats
‐ vilka kontakter som tagits med kommunen.
 

Grundbelopp: EKEKO samt EKJUR 81 197/elev, NANAS och NANAT 81 262/elev, SABET och SASAM 81 884 
kr/elev, hämtat från Kunskapsförbundet Västs beslut 2019. Bidrag till fristående huvudmän 2019, 
Ekonomiprogrammet, Naturvetenskapsprogrammet, Samhällsvetenskapsprogrammet. 

Totalt antal elever per år 95, 190, 285                                                                                                               
Kommunalt bidrag
Läsår 1: 30 * 81 197 + 31 * 81 262 + 34* 81 884 = 7 739 088 kr
Läsår 2: 60 * 81 197 + 62 * 81 262  + 68 * 81 884 = 15 478 176 kr
Läsår 3: 90 * 81 197 + 93 * 81 262  + 102 * 81 884 = 23 217 164 kr

 

3.4 Lån/ägartillskott/aktieägartillskott
samt finansiering med egna medel

Om lån/ägartillskott/finansiering med egna medel upptagits i budgeten, inkom med nedanstående uppgifter.
 
Lån ‐ Styrk posten lån med aktuellt undertecknat lånelöfte från till exempel bank. 
Av lånelöftet ska framgå
‐ vilket belopp som kan/kommer att lånas ut
‐ bolagets/föreningens namn och organisationsnummer
‐ lånelöftets giltighetstid
‐ eventuella villkor för lånet
‐ datum då lånelöftet är undertecknat
‐ kontaktuppgifter till utlånande part
 
Om långivaren är en bank ska det av lånelöftet även framgå
‐ vilken bank som avser att låna ut pengarna.
 
Om långivaren är en privatperson eller annan juridisk person än bank ska nedanstående information
bifogas lånelöftet
‐underlag som visar att utlånande part är behörig att låna ut medlen såsom firmatecknare i bolaget (t ex
registreringsuppgifter från Bolagsverket)
‐ underlag som styrker att medlen finns att tillgå, exempelvis genom kontoutdrag, årsredovisning eller
liknande.
 
Aktieägartillskott/ägartillskott ‐ Om medel tillskjuts av ägarna ska detta framgå under denna post.
Tillskottet ska styrkas med aktuellt intyg som är undertecknat av lämnande part. Om lämnande part är en
juridisk person ska intyget signeras av behöriga firmatecknare i det bolag som lämnar tillskottet och underlag
som styrker att signerande personer är behörig firmatecknare ska bifogas (t ex registreringsuppgifter från
Bolagsverket).
 
Utöver intyget ska bifogas underlag som styrker att medlen finns att tillgå. Detta gäller oavsett om lämnande
part är privatperson eller ett bolag. Exempel på sådant underlag är kontoutdrag, årsredovisning eller
liknande.
 
Finansiering med egna medel ‐ Med detta avses till exempel medel som finns tillgängliga i den sökandes
pågående verksamhet. Styrk posten med till exempel sökandens senaste årsredovisning och kontoutdrag och
förklara vilka medel sökanden avser nyttja..



Lärande i Sverige AB genererar under löpande år en god vinst och stabilt kassaflöde och har så gjort under 
många år. Det finns med andra ord en stark finansiell uthållighet i Lärande i Sverige. Skulle ändock behov 
uppstå pga av expansionskostnader och negativt resultat från en skolenhet kan moderbolaget/kommittenten 
Lärandegruppen i Sverige AB tillskjuta kapital när så helst det finns ett behov. Lärandekoncernen har en 
mycket stabil finansiell situation vad gäller såväl soliditet som likviditet.

En beräkning av totala investeringskostnader År före start och Läsår 1 samt ev negativt resultat Läsår 1 för
alla sökta program/orter i januari 2020 ger en kassaeffekt på totalt ca ‐12 mkr, vilket utan svårigheter kan
finansieras av Lärande i Sverige AB.
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3.5 Övriga inbetalningar/intäkter
Om övriga inbetalningar/intäkter ingår i budgeten ska dessa redovisas. Ange i så fall  vad posten omfattar
och med vilket belopp. Om det finns utbetalningar/kostnader som kan hänföras till
inbetalningarna/intäkterna ange belopp och var de återfinns i budgeten. Tillskott av medel som inte
omfattas av lån/ägartillskott/finansiering med egna medel, styrks till exempel med intyg och kontoutdrag
från privatperson, sponsoravtal, inbetalningar från medlemmar eller liknande.
 

Inga övriga intäkter/inbetalningar finns upptagna i budgeten.

 

3.6 Likviditetsbudget och resultatbudget
Inkom med en likviditetsbudget för läsår 1 samt en resultatbudget för läsår 1, 2 och 3 alternativt en
bidragskalkyl, det vill säga endast en redovisning av de intäkter och kostnader som påverkas av utökningen.
Moms och sociala avgifter ska ingå i beräkningen. Sökanden kan komma in med en budget för hela
skolverksamheten alternativt en budget som endast berör utökningen. Ange nedan vilken typ av budget som
lämnas in samt hur många elever och lärare den är beräknad på.
 
Om sökanden kommer in med en budget för hela skolverksamheten, ange nedan hur många elever och lärare
som budgeten är beräknad på.
 
  Läsår 1 Läsår 2 Läsår 3
Antal elever
Antal lärare
 
 
Likviditetsbudget läsår 1 Resultatbudget

Inbetalningar Läsår 1 Intäkter Läsår 1 Läsår 2 Läsår 3

Kommunalt bidrag
gymnasieskola

7739088 Kommunalt bidrag
gymnasieskola

7739088 15478176 23217264

Lån Övriga intäkter

Aktieägartillskott/
ägartillskott

       

Finansiering med egna
medel

1527653        

Annan finansiering        

Övriga inbetalningar        

Summa inbetalningar 9266741 Summa intäkter 7739088 15478176 23217264

           

Utbetalningar   Kostnader      

Personal   Personal      

    Skolledning 271257     Skolledning 271257 542515 813772

    Lärare
gymnasieskola

3071100     Lärare
gymnasieskola

3071100 5405136 7002108

    Övrig personal 278607     Övrig personal 278607 557214 835822

    Administration 676605     Administration 676605 1353211 2029816

    Rekrytering 30000     Rekrytering 30000 30000 30000

    Fortbildning 29750     Fortbildning 29750 53500 71250

Lokaler/Utrustning   Lokaler/Utrustning      

    Lokalkostnad 1311000     Lokalkostnad 1311000 2622000 3933000

    Kostnader för
    speciallokaler

19000     Kostnader för
    speciallokaler

19000 38000 57000

    Möbler 475000        

    Kontorsutrustning/
    förbruknings‐
    inventarier

28500     Kontorsutrustning/
    förbruknings‐
    inventarier

28500 57000 85500

    Telefon, kopiator mm        

Läromedel   Läromedel      

    Litteratur/utrust./
    skolbibliotek (inkl
    programvaror,

712500     Litteratur/utrust./
    skolbibliotek (inkl
    programvaror,

712500 1425000 2137500



    licenser)     licenser)

    Datorer 855000          

Övrigt   Övrigt      

    Info och annonsering 60000     Info och
annonsering

60000 60000 60000

    Elevhälsa 313244     Elevhälsa 313244 626487 939731

    Skolmåltider 760950     Skolmåltider 760950 1521900 2282850

    Försäkringar 14250     Försäkringar 14250 28500 42750

    Studie‐ och
    yrkesvägledning

103478     Studie‐ och
    yrkesvägledning

103478 206956 310433

    APL‐handledning     APL‐handledning

    Övriga utbetalningar 256500     Övriga kostnader 256500 513000 769500

Finansiella poster   Finansiella poster      

    Räntor     Räntor

    Amorteringar Avskrivningar      

        Möbler 95000 190000 285000

        Datorer 285000 570000 855000

        Telefon, kopiator
mm

Summa utbetalningar 9266741 Summa kostnader 8316741 15800419 22541032

Över/underskott 0 Vinst/förlust ‐577653 ‐322243 676232
 

 

3.7 Resultatbudgeten
Om resultatbudgeten visar ett negativt resultat läsår 1 och bolaget/föreningen inte har ett eget kapital som
täcker förlusten, redovisa hur förlusten ska täckas.
 
Om resultatbudgeten visar ett negativt resultat år 3, redovisa när verksamheten beräknas generera som lägst
ett nollresultat samt hur sökanden ska arbeta för att uppnå detta.

N/A

 
 

4. Lokaler
4.1 Lokaler

Redogör för om lokalerna behöver förändras till följd av den tilltänkta utökningen. Ange i sådant fall på
vilket sätt detta ska ske.

 Lärandegruppen AB har en fastighetsavdelning och ett fastighetsbolag som specialiserat sig på att ta fram 
och utrusta lämpliga lokaler för våra skolor. Fastighetsavdelningen har ett upparbetat nätverk av 
fastighetsägare, mäklare, arkitekter ingår och byggare på de orter vi verkar och/eller vill starta. Våra lokala 
rektorer ingår tillsammans med med affärsområdeschefen i det team som planerar nya eller utökade lokaler. 
På så sätt inkluderas även den pedagogiska verksamheten i lokalsök och byggnation. Lärande tecknar inga 
hyresavtal innan beslut om tillstånd getts samt tid för överklagan gått ut. Däremot görs alla förberedelser för 
start så denna kan ske så smidigt som möjligt då beslut fattats av Skolinspektionen.  Lokalytan  på 
Realgymnasiet Trollhättan utökas nu för att täcka behovet med nya program.

 

4.2 Speciallokaler
Redogör för om tillgången till speciallokaler behöver förändras till följd av den tilltänkta utökningen. Ange i
sådant fall på vilket sätt detta ska ske.

Om speciallokaler ska hyras externt, redogör för
‐ avstånd från skolbyggnaden
‐ omfattning och organisering av undervisningen som ska bedrivas i speciallokaler utanför skolenheten.

Redogör för speciallokaler för nedanstående ämnen

Idrott och hälsa
Lokaler för idrott och hälsa  bedrivs i hyrda externa (Friskis o Svettis)  lokaler inom gångavstånd ( 6‐7 min) 
från skolan . Här bedrivs huvuddelen av ämnet Idrott och hälsa. Visa delar av ämnet bedrivs även utomhus 
och i teorisal på skolan. 

Naturvetenskapliga ämnen
Lokaler och utrustning för att täcka behovet inom de Naturvetenskapliga ämnen utökas nu i den utbyggnad 
av skolan som sker. Behovet kommer att täckas inom skolan.

Speciallokaler och utrustning för respektive sökt yrkesprogram
Inget sökt yrkesprogram

 
 



5. Skolenhetens ledning och personal
5.1 Rektor

 För ledning av skolenheten ska det finnas en rektor. Sökanden har en rektor som genom utbildning och
erfarenhet har pedagogisk insikt enligt 2 kap. 11 § skollagen.

 

5.2 Lärare – behörighetskrav
För undervisning i gymnasieskolan ställs krav på lärarnas utbildning. Endast den som har legitimation som
lärare och är behörig för viss undervisning får bedriva undervisning. Undantag får göras i vissa fall.
 

 Sökanden för gymnasieskolan kommer att följa kraven på lärarnas utbildning enligt 2 kap. 13 § och 17‐
22 §§ skollagen.

 

5.3 Antal lärare
Ange beräknat antal lärare i gymnasieskolan uttryckt i personer och antal heltidstjänster för båda sökt
utökning och för hela skolenheten. Lämna även en redogörelse för hur lärarresurserna ska organiseras på
skolan.
 
Om du anger lärarantalet med decimaler, ange det med punkter (t ex. 4.5) istället för kommatecken (4,5).
 
 

Utökning
Läsår 1 Läsår 2 Läsår 3 Fullt utbyggd verksamhet

Antal
personer

Antal
heltids‐
tjänster

Antal
personer

Antal
heltids‐
tjänster

Antal
personer

Antal
heltids‐
tjänster

Antal
personer

Antal
heltids‐
tjänster

7 5 10 8.8 12 11.4 12 11.4

Antal elever per lärare, läsår 1 19
Antal elever per lärare, läsår 2 21.59090909090909
Antal elever per lärare, läsår 3 25
Antal elever per lärare, fullt utbyggd verksamhet 25
 

Hela skolenheten
Läsår 1 Läsår 2 Läsår 3 Fullt utbyggd verksamhet

Antal
personer

Antal
heltids‐
tjänster

Antal
personer

Antal
heltids‐
tjänster

Antal
personer

Antal
heltids‐
tjänster

Antal
personer

Antal
heltids‐
tjänster

14 10.1 17 13.9 19 16.5 19 16.5
 

Lämna en redogörelse för hur lärarresurserna ska organiseras på skolan.
Lärarna på Realgymnasiet organiseras i arbetslag, där såväl lärare inom gymnasiegemensamma ämnen
som karaktärsämnen ingår. Lärande i Sverige strävar efter att alltid ha behöriga lärare . Under
etableringsskedet kan vissa resurser delas med andra Realgymnasier för att på så sätt garantera att all
kompetens finns från start. Utöver de lärarresurser om angivits har Realgymnasiet så kallade
heltidsmentorer som stöttar och coachar eleverna genom alla åren på utbildningen. Mentorerna bidrar
såväl till elevernas personliga utveckling som till kunskapsutvecklingen och de driver tillsammans med
övrigt kollegium arbetet med demokrati, värdegrund och trygghet på skolan framåt.

 
 

5.4 Övrig personal
Om sökanden angett övrig personal i budgeten lämna här en beskrivning av vilken personal som avses.

Centrala skolfunktioner som t.ex. skolchef, central skoladministration, IT‐avdelning, central SYV, MLA,
verksamhetsansvarig elevhälsa, kvalitets‐ och utvecklingsansvarig, kommunikation‐ och
marknadsavdelning, fastighetsavdelning, ekonomiavdelning samt programutvecklare.

 
 

6. Arbetsplatsförlagt lärande (APL) och
gymnasial lärlingsutbildning

6.1 Gymnasial lärlingsutbildning
 Sökanden avser att erbjuda gymnasial lärlingsutbildning.

Om sökanden avser att erbjuda gymnasial lärlingsutbildning ange i vilken årskurs sökanden avser att
påbörja lärlingsutbildningen.

 

6.2 Omfattning av APL
Ange antal veckor som kommer att förläggas till APL på respektive program/inriktning.
 



Program Inriktning Veckor

Infoga program

 
 

6.3 Säkerställande av APL‐platser
Redogör för hur sökanden avser säkerställa att samtliga elever får tillgång till APL‐platser på utbildningen.

 

6.4 Lokalt programråd
 Skolenheten kommer för yrkesprogrammen att upprätta ett eller flera lokala programråd för samverkan

mellan skola och arbetsliv enligt 1 kap. 8 § gymnasieförordningen.
 

6.5 Handledare
Beskriv sökandens rutiner för att utse en handledare på APL‐platsen.
 
Av beskrivningen ska framgå
‐ hur sökanden avser att säkerställa att den handledare som utses har nödvändig kunskap och erfarenhet för
uppdraget och även i övrigt bedöms vara lämplig.

 

6.6 Bedömning och betygsättning
Redogör för sökandens rutiner för bedömning och betygsättning vid arbetsplatsförlagt lärande.
 
Av beskrivningen ska framgå
‐ vem som ansvarar för att betyg sätts i enlighet med författningarna
‐ hur eleverna informeras om det centrala innehållet i kursmålen
‐ hur det säkerställs att de moment som ska genomföras på APL‐platsen kopplas till kursmålen.

 

6.7 Lärlingsutbildning – utbildningskontrakt
Om gymnasieskolan avser att erbjuda gymnasial lärlingsutbildning redogör för hur utbildningskontraktet
kommer att utformas alternativt bifoga ett exempel på utbildningskontrakt.

Lägg till bilaga

 
 

 

7. Övrigt 
7.1 Övriga upplysningar

Eventuella övriga upplysningar som sökande önskar framhålla anges här.

 

7.2 Angående bilagor
På sidan ”Skicka in” ges ni möjlighet att bifoga ytterligare filer till ansökan. Om ni inte kommer att bifoga
samtliga efterfrågade bilagor, redogör för orsaken till detta.

Se bifogade bilagor. 

 
 

 



 

 

 

 
Protokollsförslag 
Barn och utbildningsnämnden 

 

2020-04-23 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 67 Dnr BUN 2020/00314  10 

Remiss från Skolinspektionen 2020:1033 Ansökan från Ljud 
och bildskolan LBS AB om godkännande som huvudman för en 
utökning av en befintlig fristående gymnasieskola vid LBS 
kreativa gymnasiet i Trollhättan, i Trollhättans kommun fr.o.m. 
läsåret 2021/2022 

Sammanfattning 

Ljud och bildskolan i Trollhättan ansöker om en utökning av utbudet. Utökningen avser 

Teknikprogrammet med inriktning Informations- och medieteknik. Skolinspektionen 

ska kunna bedöma om en etablering av den sökta utbildningen skulle medföra påtagliga 

negativa följder för den del av skolväsendet som anordnas av det allmänna (kommunal 

verksamhet).      

Beslutsunderlag 

Barn och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-02-27  

Ansökan från Ljud och bildskolan LBS AB om godkännande som huvudman för en 

utökning av en befintlig fristående gymnasieskola vid LBS kreativa gymnasiet i 

Trollhättan, i Trollhättans kommun fr.o.m. läsåret 2021/2022 

Beslut 

Barn och utbildningsnämnden beslutar 

  

att avråda för etablering av ytterligare utbildningsplatser inom sökt program     

 



 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
Barn och utbildning 

1(2) 

2020-02-27 Dnr BUN 2020/00314 

  

 

Handläggare 

Verksamhetschef gymnasieskola Stefan Einarsson  

Telefon 0522-69 68 53 
stefan.einarsson@uddevalla.se 

 

Remiss från Skolinspektionen 2020:1033 Ansökan från Ljud och 

bildskolan LBS AB om godkännande som huvudman för en 

utökning av en befintlig fristående gymnasieskola vid LBS 

kreativa gymnasiet i Trollhättan, i Trollhättans kommun fr.o.m. 

läsåret 2021/2022 

Sammanfattning 

Ljud och bildskolan i Trollhättan ansöker om en utökning av utbudet. Utökningen avser 

Teknikprogrammet med inriktning Informations- och medieteknik. Skolinspektionen 

ska kunna bedöma om en etablering av den sökta utbildningen skulle medföra påtagliga 

negativa följder för den del av skolväsendet som anordnas av det allmänna (kommunal 

verksamhet).       

Beslutsunderlag 

Barn och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-02-27  

Ansökan från Ljud och bildskolan LBS AB om godkännande som huvudman för en 

utökning av en befintlig fristående gymnasieskola vid LBS kreativa gymnasiet i 

Trollhättan, i Trollhättans kommun fr.o.m. läsåret 2021/2022 

      

Förslag till beslut  

Barn och utbildningsnämnden beslutar 

 

att avråda för etablering av ytterligare utbildningsplatser inom sökt program      

 

Ärendebeskrivning 
LBS kreativa gymnasiet i Trollhättan har i dagslägen 55 elever på inriktningen design 

och produktutveckling inom teknikprogrammet, 59 elever på inriktningen bild och 

formgivning. 46 elever på inriktningen estetik och media och 13 elever på inriktningen 

musik inom estetiska programmet. 

 

Skolan önskar nu utöka med inriktningen informations- och medieteknik inom 

teknikprogrammet med 12 elever/läsår. Verksamheten planeras vara fullt utbyggd 2023.  

   

Andel utbildningsplatser i Uddevalla inom Teknikprogrammet tillgodoser behovet. Vid 

en ökad efterfrågan kan utökning av antal utbildningsplatser ske inom befintlig 

organisation. Kommande års elevökningar kan mötas inom Uddevalla kommun. 

 



 Tjänsteskrivelse  
Barn och utbildning 

2(2) 

2020-02-27 Dnr BUN 2020/00314 

  

 

 

 

Befolkningsprognos över kommunens 16-åringar de kommande fem åren (år 2020-

2025). 

Radetiketter 2018 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Bengtsfors 280 311 315 310 303 318 317 

Dals-Ed 143 153 158 150 151 143 143 

Färgelanda 222 205 212 212 213 209 218 

Lysekil 448 438 431 451 443 465 464 

Mellerud 304 312 299 286 295 329 336 

Munkedal 344 324 330 339 349 358 361 

Orust 483 430 422 458 460 461 459 

Sotenäs 239 211 208 203 210 223 228 

Strömstad 414 410 412 404 425 450 457 

Tanum 366 381 382 387 382 373 400 

Trollhättan 2063 2196 2271 2256 2310 2323 2366 

Uddevalla 1836 1961 2015 2061 2116 2172 2200 

Vänersborg 1361 1423 1460 1479 1526 1564 1593 

Totalsumma 8503 8755 8915 8996 9183 9388 9542 

 

Antalet kommunala och fristående gymnasieskolor i kommunen som idag erbjuder 

Teknikprogrammet och uppgift om antalet befintliga utbildningsplatser  

 I  

Teknikprogrammet i Uddevalla 

kommun 

Antal platser i 

antagningsorganisation 

inför 2020-21 

Befintliga 

utbildningsplatser 

läsåret 2019-20 

(årskurs 1-3) 

Uddevalla gymnasieskola 96 270 

Thoren Innovation School 55 56 

Summa 151 326 

Källa: Fyrbodals Antagningskansli 

 

 

 

Staffan Lindroos Stefan Einarsson  

Förvaltningschef Avdelningschef  

Skickas till 

Skolinspektionen  

Gymnasiekontoret  



Ansökan om godkännande som huvudman
för utökning av en befintlig fristående

gymnasieskola
Skolinspektionen prövar enligt 2 kap. 5 § skollagen (2010:800) om sökanden genom erfarenhet eller på annat
sätt har förvärvat insikt i de föreskrifter som gäller för verksamheten, har ekonomiska förutsättningar att följa de
föreskrifter som gäller för verksamheten och i övrigt har förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller för
utbildningen. Vidare krävs att den enskilde, inklusive samtliga inom ägar‐ och ledningskretsen i övrigt bedöms
lämplig. Det är sökanden som ska visa att denne uppfyller de ovan nämnda kraven för att godkännas som
huvudman för den sökta utbildningen. En ofullständig ansökan kan komma att prövas på inlämnat underlag.
 
Den eller de personer som är behöriga firmatecknare för företaget/föreningen/stiftelsen undertecknar ansökan.
Det undertecknade försättsbladet/e‐signatur finns på sista sidan av ansökningsblanketten. Undertecknade
försättsbladet kan antingen bifogas till ansökan eller skickas till Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm
alternativ till tillstand@skolinspektionen.se. Försättsbladet behöver inte skickas in i original.
 
Skolinspektionen tar ut en avgift för ansökningar om godkännande med stöd av 2 kap. 5 c § skollagen. Se sidan
skicka in i ansökningsblanketten för mer information.
 

Ange vilket läsår utökningen av skolenheten avser att starta
2021

Ange vilken kommun skolenheten ska vara belägen
Kristianstads kommun

Sökandens namn (till exempel Bolaget AB)
Ljud & Bildskolan LBS AB

Organisationsnummer/personnummer
556485‐1649

Organisationsform
Aktiebolag

Skolenhetens namn
LBS Kreativa Gymnasiet Trollhättan

 
 

1. Sökanden och kontaktperson
1.1 Uppgifter om sökanden

Sökandens namn (till exempel Bolaget AB) Ljud & Bildskolan LBS AB

Organisationsform Aktiebolag

Organisationsnummer/personnummer 556485‐1649

Utdelningsadress Box 213

Postnummer 10124

Ort Stockholm

 

1.2 Bifoga sökandens registeruppgifter
Handlingar som styrker sökandens rättsliga handlingsförmåga samt visar personer som ingår i ägar‐ och
ledningskretsen ska bifogas ansökan. Se nedan vilken handling som ska bifogas för respektive
organisationsform. Registreringsbeviset som bifogas till ansökan ska vara aktuellt, max 3 månader gammalt.
Vid ägande i flera led ska registerhandlingar för samtliga juridiska personer med väsentligt inflytande över
verksamheten bifogas, se vidare under punkterna Ägare med väsentligt inflytande och Ägande i flera led.
Observera att det är de personer som står angivna som firmatecknare som också måste underteckna ansökan
för att ansökan ska vara giltig.
 
Efter att ansökan skickats in kan sökanden inte ändra vem som ansöker som huvudman. Sökanden kan alltså
inte ändra från ett bolag till ett annat under pågående handläggning.
 

 
Lägg till bilaga

 

1.3 Offentligt inflytande
Offentligt inflytande innebär att en kommun eller ett landsting har aktier eller andelar i bolaget eller
föreningen eller rättsligt inflytande över verksamheten på något annat sätt. Se 2 kap. 6 § skollagen.

mailto:tillstand@skolinspektionen.se


Om detta är fallet, redogör utförligt för
 
‐ bestämmanderätten i bolaget eller föreningen samt kommunens inflytande i bolaget eller föreningen
‐ orsakerna till att samverkan är nödvändig mellan en kommun eller ett landsting och en enskild för att
verksamheten ska komma till stånd, samt
‐ vilka särskilda skäl som finns med hänsyn till utbildningens innehåll eller utformning.

 

1.4 Kontaktperson
Under handläggningstiden kommer Skolinspektionens kontakter att ske med utsedd kontaktperson. Om
kontaktpersonen undertecknar ansökan eller undertecknar via e‐legitimation ska en fullmakt från behörig
firmatecknare bifogas till ansökan.

Kontaktperson Anna Andersson

E‐postadress anna,andersson@academedia.se

Telefon arbetet

Mobil 0722003259

Kontaktpersonens funktion i verksamheten Kvalitetschef Academedias Gymnasieskolor

Fullmakt ‐ Lägg till bilaga
 

 

1.5 Uppgifter om befintlig skolenhet
Skolenhetens namn LBS Kreativa Gymnasiet Trollhättan

Skolenhetens adress Nohabgatan 17

Postnummer 46153

Ort Trollhättan

1.6 Inriktning
Ange om skolenheten kommer att ha någon av nedanstående inriktningar

 Waldorf
 Konfessionell inriktning av utbildningen. Redogör för de konfessionella inslagen.

 

1.7 Skolenhetskod
Ange skolenhetskod på den befintliga skolenheten.

21400668

 

1.8 Byta namn – gamla namnet
Om skolenheten ska byta namn anges det gamla namnet här.

Det nya namnet anges här.

 

1.9 Nuvarande antal elever
Ange nuvarande antal elever i skolenheten fördelat på respektive program, inriktning och årskurs.
 
Nationellt program Teknikprogrammet                                     

Inriktning Design och produktutveckling

  Åk 1 Åk 2 Åk 3 Totalt
Läsår 1 15 20 20 55

Nationellt program Estetiska programmet

Inriktning Bild och formgivning

  Åk 1 Åk 2 Åk 3 Totalt
Läsår 1 22 20 17 59

Nationellt program Estetiska programmet

Inriktning Estetik och media

  Åk 1 Åk 2 Åk 3 Totalt
Läsår 1 23 15 8 46

Nationellt program Estetiska programmet

Inriktning Musik

  Åk 1 Åk 2 Åk 3 Totalt
Läsår 1 9 0 4 13



Infoga program
 

Totalt antal elever vid skolenheten 173
 

1.10 Utökning
Beskriv övergripande hur den sökta utökningen kommer att påverka den befintliga skolenheten.
 
Av beskrivningen ska framgå
‐ hur lokalen och speciallokaler kommer att påverkas/utökas
‐ hur skolenhetens ekonomi påverkas
‐ hur antalet lärartjänster påverkas
‐ övrigt kring hur utökningen kommer att påverka skolverksamheten.

En ny utbildning innebär olika investeringar och för att se hur vi planerat rent ekonomiskt hänvisas till våra 
svar under område 3 och i bifogad bilaga för Likviditets‐ och Resultatbudget. Lokaler och Speciallokaler 
redovisas under punkterna 4.1 och 4.2. Hur lärartjänsterna påverkas redovisas under punkt 5.3

 
 

2. Sökta program, elevantal och elevprognos
 

2.1 Nationella program och inriktningar samt antal sökta
utbildningsplatser

Ange vilka nationella program och inriktningar som ansökan avser samt antal sökta utbildningsplatser läsår
1, 2 och 3.
 
 
Nationellt program Teknikprogrammet                                     

Inriktning Informations‐ och medieteknik

  Åk 1 Åk 2 Åk 3 Totalt
Läsår 1 12 0 0 12

Läsår 2 12 12 0 24

Läsår 3 12 12 12 36

Fullt utbyggd
verksamhet

12 12 12 36

Infoga program
  Åk 1 Åk 2 Åk 3 Totalt
Fullt utbyggd
verksamhet

12 12 12 36

 

   
 

2.2 Läsår ‐ fullt utbyggd
Ange vilket läsår skolenheten planeras vara fullt utbyggd.
 
  År
Fullt utbyggd verksamhet 2023

 
 

2.3 Elevprognos
En elevprognos ska säkerställa att sökanden får ett tillräckligt stort elevantal för att verksamheten ska kunna
bedrivas stabilt och kontinuerligt. Elevprognosen kan grundas på en intresseundersökning som bifogas
ansökan eller därmed jämförbara uppgifter som visar ett riktat intresse från målgruppen till den planerade
utbildningen och skolenheten. Riktat intresse förutsätter att elev/vårdnadshavare fått information om
huvudmannen innan de svarar. Det ska även framgå vilken utbildning, det vill säga program och inriktning
som intresse lämnas för.
 
Om elevprognosen grundar sig på en intresseundersökning ska följande framgå av undersökningen:
 
‐ vilken information elev/vårdnadshavare fick om sökanden och den
  planerade skolenheten i samband med intresseundersökningen
‐ att elev/vårdnadshavare vid undersökningstillfället fick information
  om att den planerade skolan är en fristående skola
‐ vilka frågor som ställdes vid undersökningen
‐ resultatet från undersökningen där svaren redovisas per sökt
  program och inriktning
‐ hur och när intresseundersökningen är genomförd
‐ urvalsmetoden och antal tillfrågade elever/vårdnadshavare.

Undersökningen har genomförts genom uppsökande verksamhet vid t ex gymnasiemässor, öppet hus på 
skolan och vid skolbesök. Urvalet har gjorts genom att inleda med en kortare information för att bedöma 
allmänt intresse. Därefter har en kortare intervju genomförts i enlighet med bifogat underlag. Totalt har 80‐
100 personer tillfrågats. I samband med intervjun informerades den tillfrågade om att det rörde sig om en 



fristående gymnasieskola och det gavs en övergripande information om skolans utbud, erbjudande och 
profil. Denna intresseundersökning har genomförts under december 2019 samt januari 2020. I bilaga B2.3 
tydliggörs hur intresseundersökningen ser ut och att 17 av de tillfrågade eleverna visat ett riktat intresse för 
TEINF på LBS Trollhättan. 

Lägg till bilaga

 
 

3. Ekonomi
 

3.1 Sökandens budget
 
Sökanden ska lämna in en likviditetsbudget för läsår 1 samt en resultatbudget för läsår 1, 2 och 3 alternativt
en bidragskalkyl, det vill säga endast en redovisning av de intäkter och kostnader som påverkas av
utökningen. Moms och sociala avgifter ska ingå i beräkningen. Sökanden kan komma in med en budget för
hela skolverksamheten alternativt en budget som endast berör utökningen. Ange nedan vilken typ av budget
som lämnas in samt hur många elever och lärare den är beräknad på.
 
Beskriv nedan hur sökanden med inlämnad likviditets‐ och resultatbudget avser att bedriva en verksamhet
med god kvalitet och varaktighet. Utgå exempelvis från Skolverkets jämförelsetal och kommentera eventuella
större avvikelser från genomsnittskostnader/bidrag. Om sökanden inte uppger någon post i budgeten för till
exempel elevhälsa eller försäkringar, ange skälet till detta.

Beräkning av kostnad utgår från de genomsnittliga kostnader som vi i dagsläget har för skolorna inom 
huvudmannen. Genom att ingå i AcadeMediakoncernen har vi fördelaktiga inköpspriser på t.ex. material till 
skolbibliotek, läromedel och litteratur men även bra skolmatsavtal och avtal för datorer som förhandlas 
direkt med tillverkarna vilket hjälper oss att hålla kostnaderna för detta nere. Kostnaden för skolbibliotek är 
baserat på de befintliga avtal vi har med våra leverantörer för litteratur, material och bibliotekssystem med 
utbildning av personal. Beräkning av kostnader för lokaler utgår på samma sätt från de genomsnittliga 
kostnaderna för befintliga lokaler. Även inom detta område drar vi nytta av att ingå i AcadeMediakoncernen 
som arbetar aktivt med fastighetsfrågor för att nyttja fördelarna av att vara en stor kund och hyrestagare. I 
varje fall gäller att varje skolas ekonomiska planering i samtliga avseenden görs i relation till skolans lokala 
förutsättningar och behov. Kostnaderna kan därmed skilja sig åt mellan skolor och mellan läsår. Genom att 
löpande följa upp kostnader för alla skolor och aktivt arbeta med leverantörer har vi däremot en mycket god 
kännedom om vilka faktiska kostnadsspann det rör sig om i olika delar. Det gör att vi kan ha en effektiv och 
ändamålsenlig framförhållning i kostnadsplaneringen för såväl etablering av nya utbildningar som befintliga 
skolor.

 

3.2 Årsredovisning/årsbokslut
Bifoga årsredovisning/årsbokslut för senast avslutade räkenskapsår inklusive revisionsberättelse om sådan
finns. Om sådan inte upprättats, kom in med en aktuell balans‐ och resultatrapport (max 2 månader
gammal).
 
Om sökanden har gått med förlust de senaste åren/perioderna eller om bolagets/föreningens ekonomi visar
låg likviditet och/eller soliditet, redogör i förekommande fall för bakgrunden till detta. Redogör dessutom för
hur sökanden ska stärka den ekonomiska situationen.
 
Om sökanden ingår i en koncern, redovisa koncernens ekonomiska ställning inklusive koncernredovisning om
sådan finns. Förtydliga eventuella kommissionsförhållanden.

Årsredovisningen bifogas, bilaga B3.2

Lägg till bilaga

 

3.3 Grundbelopp
Redovisa hur sökanden har beräknat kommunens grundbelopp per nationellt program. Beloppet ska stå i
överensstämmelse med det angivna elevantalet inom respektive nationellt program.
 
Av redogörelsen ska framgå
‐ beloppets storlek och hur det har beräknats
‐ vilka kontakter som tagits med kommunen.
 

Skolan finansieras via kommunala bidrag per elev från elevernas hemkommun. I planerad budget baserar vi oss 
på de uppgifter som aktuell kommun har lämnat till AcadeMediakoncernen för sökta program och inriktningar 
gällande året 2019, även om vi vet att en del elever sannolikt kommer att pendla in från kommuner med andra 
ersättningsbelopp och därmed skulle kunna påverka skolans finansiering. I lagd budget har vi inte tagit höjd för 
detta, vi räknar endast med indexering av bidragsbeloppen med 1 % per år trots att både löner och hyra 
uppräknats mer för kommande år.

De aktuella bidragsbeloppen framgår i bilagd budget i bilaga B3.6.

 

3.4 Lån/ägartillskott/aktieägartillskott
samt finansiering med egna medel

Om lån/ägartillskott/finansiering med egna medel upptagits i budgeten, inkom med nedanstående uppgifter.
 



Lån ‐ Styrk posten lån med aktuellt undertecknat lånelöfte från till exempel bank. 
Av lånelöftet ska framgå
‐ vilket belopp som kan/kommer att lånas ut
‐ bolagets/föreningens namn och organisationsnummer
‐ lånelöftets giltighetstid
‐ eventuella villkor för lånet
‐ datum då lånelöftet är undertecknat
‐ kontaktuppgifter till utlånande part
 
Om långivaren är en bank ska det av lånelöftet även framgå
‐ vilken bank som avser att låna ut pengarna.
 
Om långivaren är en privatperson eller annan juridisk person än bank ska nedanstående information
bifogas lånelöftet
‐underlag som visar att utlånande part är behörig att låna ut medlen såsom firmatecknare i bolaget (t ex
registreringsuppgifter från Bolagsverket)
‐ underlag som styrker att medlen finns att tillgå, exempelvis genom kontoutdrag, årsredovisning eller
liknande.
 
Aktieägartillskott/ägartillskott ‐ Om medel tillskjuts av ägarna ska detta framgå under denna post.
Tillskottet ska styrkas med aktuellt intyg som är undertecknat av lämnande part. Om lämnande part är en
juridisk person ska intyget signeras av behöriga firmatecknare i det bolag som lämnar tillskottet och underlag
som styrker att signerande personer är behörig firmatecknare ska bifogas (t ex registreringsuppgifter från
Bolagsverket).
 
Utöver intyget ska bifogas underlag som styrker att medlen finns att tillgå. Detta gäller oavsett om lämnande
part är privatperson eller ett bolag. Exempel på sådant underlag är kontoutdrag, årsredovisning eller
liknande.
 
Finansiering med egna medel ‐ Med detta avses till exempel medel som finns tillgängliga i den sökandes
pågående verksamhet. Styrk posten med till exempel sökandens senaste årsredovisning och kontoutdrag och
förklara vilka medel sökanden avser nyttja..

Lägg till bilaga

 

3.5 Övriga inbetalningar/intäkter
Om övriga inbetalningar/intäkter ingår i budgeten ska dessa redovisas. Ange i så fall  vad posten omfattar
och med vilket belopp. Om det finns utbetalningar/kostnader som kan hänföras till
inbetalningarna/intäkterna ange belopp och var de återfinns i budgeten. Tillskott av medel som inte
omfattas av lån/ägartillskott/finansiering med egna medel, styrks till exempel med intyg och kontoutdrag
från privatperson, sponsoravtal, inbetalningar från medlemmar eller liknande.
 

Vi planerar inte att få några övriga inbetalningar eller intäkter utöver skolpeng.

 

3.6 Likviditetsbudget och resultatbudget
Inkom med en likviditetsbudget för läsår 1 samt en resultatbudget för läsår 1, 2 och 3 alternativt en
bidragskalkyl, det vill säga endast en redovisning av de intäkter och kostnader som påverkas av utökningen.
Moms och sociala avgifter ska ingå i beräkningen. Sökanden kan komma in med en budget för hela
skolverksamheten alternativt en budget som endast berör utökningen. Ange nedan vilken typ av budget som
lämnas in samt hur många elever och lärare den är beräknad på.
 
Om sökanden kommer in med en budget för hela skolverksamheten, ange nedan hur många elever och lärare
som budgeten är beräknad på.
 
  Läsår 1 Läsår 2 Läsår 3
Antal elever
Antal lärare
 
 
Likviditetsbudget läsår 1 Resultatbudget

Inbetalningar Läsår 1 Intäkter Läsår 1 Läsår 2 Läsår 3

Kommunalt bidrag
gymnasieskola

Kommunalt bidrag
gymnasieskola

Lån Övriga intäkter

Aktieägartillskott/
ägartillskott

       

Finansiering med egna
medel

       

Annan finansiering        

Övriga inbetalningar        

Summa inbetalningar 0 Summa intäkter 0 0 0

           

Utbetalningar   Kostnader      

Personal   Personal      

    Skolledning     Skolledning

    Lärare
gymnasieskola

    Lärare
gymnasieskola

    Övrig personal     Övrig personal



    Administration     Administration

    Rekrytering     Rekrytering

    Fortbildning     Fortbildning

Lokaler/Utrustning   Lokaler/Utrustning      

    Lokalkostnad     Lokalkostnad

    Kostnader för
    speciallokaler

    Kostnader för
    speciallokaler

    Möbler        

    Kontorsutrustning/
    förbruknings‐
    inventarier

    Kontorsutrustning/
    förbruknings‐
    inventarier

    Telefon, kopiator mm        

Läromedel   Läromedel      

    Litteratur/utrust./
    skolbibliotek (inkl
    programvaror,
    licenser)

    Litteratur/utrust./
    skolbibliotek (inkl
    programvaror,
    licenser)

    Datorer          

Övrigt   Övrigt      

    Info och annonsering     Info och
annonsering

    Elevhälsa     Elevhälsa

    Skolmåltider     Skolmåltider

    Försäkringar     Försäkringar

    Studie‐ och
    yrkesvägledning

    Studie‐ och
    yrkesvägledning

    APL‐handledning     APL‐handledning

    Övriga utbetalningar     Övriga kostnader

Finansiella poster   Finansiella poster      

    Räntor     Räntor

    Amorteringar Avskrivningar      

        Möbler

        Datorer

        Telefon, kopiator
mm

Summa utbetalningar 0 Summa kostnader 0 0 0

Över/underskott 0 Vinst/förlust 0 0 0
 

 

3.7 Resultatbudgeten
Om resultatbudgeten visar ett negativt resultat läsår 1 och bolaget/föreningen inte har ett eget kapital som
täcker förlusten, redovisa hur förlusten ska täckas.
 
Om resultatbudgeten visar ett negativt resultat år 3, redovisa när verksamheten beräknas generera som lägst
ett nollresultat samt hur sökanden ska arbeta för att uppnå detta.

 
 

4. Lokaler
4.1 Lokaler

Redogör för om lokalerna behöver förändras till följd av den tilltänkta utökningen. Ange i sådant fall på
vilket sätt detta ska ske.

LBS Trollhättan har redan alla de lokaler som behövs för att kunna bredda skolan och även erbjuda TEINF. 
Lokalerna är ändamålsenliga, omfattar ca 1500 kvm och belägna på Nohabgatan 17.

 

4.2 Speciallokaler
Redogör för om tillgången till speciallokaler behöver förändras till följd av den tilltänkta utökningen. Ange i
sådant fall på vilket sätt detta ska ske.

Om speciallokaler ska hyras externt, redogör för
‐ avstånd från skolbyggnaden
‐ omfattning och organisering av undervisningen som ska bedrivas i speciallokaler utanför skolenheten.

Redogör för speciallokaler för nedanstående ämnen

Idrott och hälsa
Skolan bedriver idrottsundervisningen i Arena Älvshögsborgs lokaler beläget i samma fastighet som skolan 
ligger. Utöver detta bokar skolan andra idrottsaktiviteter i exempelvis kommunens simhall och nyttjar de 
friluftsområden som finns i närheten. På detta sätt kommer även eleverna på TEINF att få sin 
idrottsundervisning.



Naturvetenskapliga ämnen
Skolan har en fullt utrustad laborationssal för fysik och kemi, med den laborations‐ och säkerhetsutrustning 
som behövs för undervisning på teknikprogrammet. 

Speciallokaler och utrustning för respektive sökt yrkesprogram

 
 

5. Skolenhetens ledning och personal
5.1 Rektor

 För ledning av skolenheten ska det finnas en rektor. Sökanden har en rektor som genom utbildning och
erfarenhet har pedagogisk insikt enligt 2 kap. 11 § skollagen.

 

5.2 Lärare – behörighetskrav
För undervisning i gymnasieskolan ställs krav på lärarnas utbildning. Endast den som har legitimation som
lärare och är behörig för viss undervisning får bedriva undervisning. Undantag får göras i vissa fall.
 

 Sökanden för gymnasieskolan kommer att följa kraven på lärarnas utbildning enligt 2 kap. 13 § och 17‐
22 §§ skollagen.

 

5.3 Antal lärare
Ange beräknat antal lärare i gymnasieskolan uttryckt i personer och antal heltidstjänster för båda sökt
utökning och för hela skolenheten. Lämna även en redogörelse för hur lärarresurserna ska organiseras på
skolan.
 
Om du anger lärarantalet med decimaler, ange det med punkter (t ex. 4.5) istället för kommatecken (4,5).
 
 

Utökning
Läsår 1 Läsår 2 Läsår 3 Fullt utbyggd verksamhet

Antal
personer

Antal
heltids‐
tjänster

Antal
personer

Antal
heltids‐
tjänster

Antal
personer

Antal
heltids‐
tjänster

Antal
personer

Antal
heltids‐
tjänster

2 0.8 3 1.6 3 2.4 3 2.4

Antal elever per lärare, läsår 1 15
Antal elever per lärare, läsår 2 15
Antal elever per lärare, läsår 3 15
Antal elever per lärare, fullt utbyggd verksamhet 15
 

Hela skolenheten
Läsår 1 Läsår 2 Läsår 3 Fullt utbyggd verksamhet

Antal
personer

Antal
heltids‐
tjänster

Antal
personer

Antal
heltids‐
tjänster

Antal
personer

Antal
heltids‐
tjänster

Antal
personer

Antal
heltids‐
tjänster

17 13.1 18 13.9 18 14.7 18 14.7
 

Lämna en redogörelse för hur lärarresurserna ska organiseras på skolan.
Rektor beslutar om sin inre organisation. 
Gymnasiegemensamma ämnen och programgemensamma kurser kommer då det är möjligt att samläsas
inom programmen.

 
 

5.4 Övrig personal
Om sökanden angett övrig personal i budgeten lämna här en beskrivning av vilken personal som avses.

 
 

6. Arbetsplatsförlagt lärande (APL) och
gymnasial lärlingsutbildning

6.1 Gymnasial lärlingsutbildning
 Sökanden avser att erbjuda gymnasial lärlingsutbildning.

Om sökanden avser att erbjuda gymnasial lärlingsutbildning ange i vilken årskurs sökanden avser att
påbörja lärlingsutbildningen.

 



6.2 Omfattning av APL
Ange antal veckor som kommer att förläggas till APL på respektive program/inriktning.
 
Program Inriktning Veckor

Infoga program

 
 

6.3 Säkerställande av APL‐platser
Redogör för hur sökanden avser säkerställa att samtliga elever får tillgång till APL‐platser på utbildningen.

 

6.4 Lokalt programråd
 Skolenheten kommer för yrkesprogrammen att upprätta ett eller flera lokala programråd för samverkan

mellan skola och arbetsliv enligt 1 kap. 8 § gymnasieförordningen.
 

6.5 Handledare
Beskriv sökandens rutiner för att utse en handledare på APL‐platsen.
 
Av beskrivningen ska framgå
‐ hur sökanden avser att säkerställa att den handledare som utses har nödvändig kunskap och erfarenhet för
uppdraget och även i övrigt bedöms vara lämplig.

 

6.6 Bedömning och betygsättning
Redogör för sökandens rutiner för bedömning och betygsättning vid arbetsplatsförlagt lärande.
 
Av beskrivningen ska framgå
‐ vem som ansvarar för att betyg sätts i enlighet med författningarna
‐ hur eleverna informeras om det centrala innehållet i kursmålen
‐ hur det säkerställs att de moment som ska genomföras på APL‐platsen kopplas till kursmålen.

 

6.7 Lärlingsutbildning – utbildningskontrakt
Om gymnasieskolan avser att erbjuda gymnasial lärlingsutbildning redogör för hur utbildningskontraktet
kommer att utformas alternativt bifoga ett exempel på utbildningskontrakt.

Lägg till bilaga

 
 

 

7. Övrigt 
7.1 Övriga upplysningar

Eventuella övriga upplysningar som sökande önskar framhålla anges här.

 

7.2 Angående bilagor
På sidan ”Skicka in” ges ni möjlighet att bifoga ytterligare filer till ansökan. Om ni inte kommer att bifoga
samtliga efterfrågade bilagor, redogör för orsaken till detta.

 
 

 



Från: 
Skickat: 
Till: 
Ämne: 

Anna Andersson <anna.andersson@academedia.se> 
den 18 februari 2020 16:40 
Rebecka Ahlvik Doverhem 
SV: Ansökan om utökning, dnr 2020:1033 

Hej Rebecka! 
Jag bekräftar att det är en felskrivning och att ansökan avser utökning av LBS Kreativa Gymnasiet 
Trollhättan i Trollhättans kommun, inte Kristianstad. 

Med vänliga hälsningar, 

Anna 

Anna Andersson, Kvalitetschef 

Academedias Grund- och gymnasieskolor 
Besöksadress: Lilla Bommen 4A, 411 04 Göteborg 
Postadress: Box 2121, 403 13 Göteborg 
Telefon +46722003259 

AcadeMedia är Nordens största utbildningsföretag. Vi är verksamma i hela utbildningskedjan: 
förskola, grundskola, gymnasium och vuxenutbildning. Mer information finns 
p& www.academedia.se 

Från: Rebecka Ahlvik Doverhem< rebecka.ahlvik.doverhem@skolinspektionen.se> 
Skickat: den 17 februari 2020 17:52 
Till: Anna Andersson <anna.andersson@academedia.se> 
Ämne: Ansökan om utökning, dnr 2020:1033 

Hej Anna, 

Vi pratades vid förra veckan med anledning av att det framgick av ansökan att lägeskommunen i nämnda 
ärende var Kristianstads kommun men att den befintliga skolenheten, LBS Kreativa Gymnasiet Trollhättan, 
var belägen i Trollhättan. Jag vill stämma av med dig om att det var en felskrivning som det handlade om 
och att ansökan avser en utökning i Trollhättans kommun? 

Med vänlig hälsning, 

Rebecka Ahlvik Doverhem 
Utredare på Skolinspektionen 
Ti Il stå ndsprövning 
Skolinspektionen 
Telefon: +46 (0)8-5860 82 50 
E-post: rebecka.ahlvik.doverhem@skolinspektionen.se 

Växel: +46 (0)8-586 080 00 
Besök: Sveavägen 159 
Postadress: Box 23069, 104 35 Stockholm 
www.skolinspektionen.se 



För information om hur Skolinspektionen behandlar personuppgifter: 
https://www.skolinspektionen.se/sv/Om-oss/integritetspolicy/ 

Prenumerera på Skolinspektionens nyheter 
Följ oss på Twitter I Facebook I Linkedln I YouTube 
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Internremiss angående Översiktsplan 2021 

Sammanfattning 

Barn och utbildningsnämnden har getts möjlighet att lämna synpunkter till ny 

översiktsplan för Uddevalla kommun. För att förankra planen innan den skickas ut på 

formellt samråd ska planen på internremiss till kommunens förvaltningar, bolag samt 

politiska partier som är representerade i kommunfullmäktige.  

Beslutsunderlag 

Barn och utbildnings tjänsteskrivelse 2020-03-26 

Text till Översiktsplan 2021 - Internremiss angående Översiktsplan 2021 

Följebrev - Internremiss angående Översiktsplan 2021 

Delegationsbeslut - Internremiss angående Översiktsplan 2021 

Beslut 

Barn och utbildningsnämnden beslutar 

  

att Barn och utbildningsnämnden inte har några synpunkter på de samrådshandlingar 

som tagits fram rörande ny översiktsplan för Uddevalla kommun.  
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Handläggare 

Lokalplanerare Tony Andersson 

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

 

Internremiss angående Översiktsplan 2021  

Sammanfattning 

Barn och utbildningsnämnden har getts möjlighet att lämna synpunkter till ny 

översiktsplan för Uddevalla kommun. För att förankra planen innan den skickas ut på 

formellt samråd ska planen på internremiss till kommunens förvaltningar, bolag samt 

politiska partier som är representerade i kommunfullmäktige.   

Beslutsunderlag 

Barn och utbildnings tjänsteskrivelse 2020-03-26 

Text till Översiktsplan 2021 - Internremiss angående Översiktsplan 2021 

Följebrev - Internremiss angående Översiktsplan 2021 

Delegationsbeslut - Internremiss angående Översiktsplan 2021 

 

Förslag till beslut  

Barn och utbildningsnämnden beslutar 

 

att Barn och utbildningsnämnden inte har några synpunkter på de samrådshandlingar 

som tagits fram rörande ny översiktsplan för Uddevalla kommun.  

 

 

   

Ärendebeskrivning 

Barn och utbildningsnämnden har getts möjlighet att lämna synpunkter till ny 

översiktsplan för Uddevalla kommun. För att förankra planen innan den skickas ut på 

formellt samråd ska planen på internremiss till kommunens förvaltningar, bolag samt 

politiska partier som är representerade i kommunfullmäktige. 

 

Enligt Plan- och bygglagen ska alla Sveriges kommuner ha en aktuell översiktsplan. 

Planen skall redogöra för hur kommunen avser att använda, utveckla och bevara sina 

respektive mark- och vattenområden i ett långsiktigt perspektiv. Översiktsplanen ska 

vara aktuell och omfatta hela kommunen, det vill säga kommunens alla mark- och 

vattenområden. Detta görs genom en mark- och vattenanvändningskarta där varje 

områdes planerade användning framgår. Den ska visa inriktningen och den långsiktiga 

utvecklingen av den fysiska miljön och säkerställa en god hushållning av resurser. 

Översiktsplanen syftar till att med hänsyn till den enskilda människans frihet, främja en 

samhällsutveckling med jämlika och goda sociala levnadsförhållanden och en god och 
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Barn och utbildning 
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långsiktigt hållbar livsmiljö för människorna i dagens samhälle och för kommande 

generationer. 

 

Översiktsplanen måste även redovisa för hur kommunen tar ställning till den redovisade 

användningen av mark- och vattenområden samt riksintressen, mellankommunala frågor 

och gällande miljökvalitetsnormer. Kommunen ska även redovisa hur den förhåller sig 

till relevanta nationella och regionala mål, planer och program av betydelse för en 

hållbar utveckling. Slutligen är det i översiktsplanen kommunen ska redovisa hur 

kommunen planerar att hantera det långsiktiga behovet av bostäder, områden för 

landsbygdsutveckling i strandnära lägen, risken för skador på den byggda miljön som 

kan följa av översvämning, ras, skred och erosion som är klimatrelaterade samt om 

översiktsplanen avviker från en regionplan för länet, på vilket sätt den gör det och 

skälen för avvikelsen. 

  

Översiktsplanen är inte juridiskt bindande men tyngre än andra beslutsunderlag genom 

sin förankring i en planeringsprocess som kräver samråd och insyn. Eventuella avsteg 

från översiktsplanen måste motiveras. Enligt PBL ska planen aktualitets prövas varje 

mandatperiod. 

 

 

 

Staffan Lindroos Tony Andersson 

Förvaltningschef Lokalplanerare 

Skickas till 
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Handläggare 

Översiktsplanerare Lynn Joel 
Telefon  
lynn.joel@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  
 

 
 

Internremiss för Översiktsplan 2021 
Ett förslag till ny översiktsplan för Uddevalla kommun har tagits fram, Översiktsplan för 
Uddevalla kommun 2021 (ÖP2021)  
 

Förslaget skickas nu ut på internremiss till samtliga kommunala förvaltningar och bolag samt 
politiska partier som är representerade i Kommunfullmäktige. Förslaget kommer efter 
remisstiden att revideras och planförslaget planeras gå till externt samråd under hösten. 
Internremisstiden är mellan 1 mars-30 april.  
 

Respektive förvaltning, bolag och politiskt parti ska skicka ett samlat remissvar. Svaret ska 
skickas senast 30 april 2020 till:  kommunledningskontoret@uddevalla.se    
alt. via post till:  
Kommunledningskontoret, Uddevalla kommun, Varvsvägen 1, 45181 Uddevalla  
 
Informationstillfällen:  
Projektledningen för översiktsplanen bjuder in till 4 informationsmöten i mars. Där kommer en 
presentation av den nya översiktsplanen hållas och vi är även tillgängliga för frågor.  
Tid och datum för informationsmöten: 10, 11, 17 och 24 mars kl. 10-12, sammanträdesrum 
Oddevall (stadshuset, plan 0)   
 
Vid frågor övriga tider kontakta: Lina.wahlgren@uddevalla.se tel. +46 721 43 52 40 eller 
lynn.joel@uddevalla.se tel. 0522 69 56 20. 
  
ÖP2021 är framtagen för att vara en digital och interaktiv plan och nås via en länk (se nedan) 
och består av två delar:  
 
I ena delen finns karta och lagerhanterare med olika lager som kan tändas och släckas. Kartan 
har även en del funktioner som exempelvis: skriv ut, rita på kartan samt en sökfunktion.   
 
I den andra delen finns text som innehåller introduktion till planen, kommunens 
ställningstaganden samt hur kommunen förhåller sig till ex. riksintressen.  
 
Vilka ställningstaganden som valts ut för att ingå i planen grundas på:   

 Plan och Bygglagen, det som enligt lag måste redovisas i en översiktsplan.   
 Krav från länsstyrelsen på vad som måste ingå för att de ska godkänna planen.    

mailto:kommunledningskontoret@uddevalla.se
mailto:Lina.wahlgren@uddevalla.se
mailto:lynn.joel@uddevalla.se
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 Kommunala initiativ, ex är det fastställt i färdplanen, att vardagsliv ska vara ett 
fokusområde i planen (beslutat av Kommunstyrelsen). 
    

När det varit möjlighet är ställningstaganden i planen baserade på kommunala styrdokument 
vilka är antagna och aktuella. Eftersom planen är digital begränsas omfattningen av text och 
för att läsa vidare i relevanta styrdokument finns dessa länkade i texten där det står ”För 
vidare läsning: Länk”  
 
Miljökonsekvensbeskrivningen är under framtagande och kommer att skickas med ut på 
samråd under hösten. 
 
Kartverktyget är fortfarande under utveckling och det kan finnas några funktioner som inte 
fungerar till fullo. Innan planen skickas ut på externt samråd kommer programmet att fungera 
bättre. 
 
Titta gärna första på instruktioner via denna länk för att underlätta inloggningen: 

https://uddevalla.infocaption.com/1151.guide?view=compact 
När du har loggat in till översiktsplanen kommer du få möjlighet att öppna flera korta 
videoavsnitt som hjälper dig komma igång med kartan. 
 
Klicka på https://karta.uddevalla.se/hajk3/ för att öppna Översiktsplanen. Här finns både kart- 
och textdelen.  
 
För de som har en inloggning på kommunen ska man använda den.  
 
För bolagen och eventuella övriga utan kommunal inloggning gäller användarnamn och 
lösenord nedan. Denna inloggning fungerar endast på dator med webbläsaren Explorer och 
inte på exempelvis telefon eller platta. 
Användarnamn: UDN\hajkmap    
Lösenord: 12Hajktest34     
 
I bifogad fil ”Text till Översiktsplan 2021 Interremiss” finns plantexten samlad.  

 

Med vänlig hälsning 
Kommunledningskontoret 
 
 
Peter Larsson   Lynn Joel  
Projektägare    Vik. Översiktsplanerare 
 
 
Lina Wahlgren 
Utvecklare 
 

https://uddevalla.infocaption.com/1151.guide?view=compact
https://karta.uddevalla.se/hajk3/
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Handläggare 

Lynn Joel, vik översiktsplanerare 

Telefon 0552-69 56 20 

Lynn.joel@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  
 

 
 

Kommunstyrelsens ordförandes delegation nr 8 om 

internremiss angående förslag till översiktsplan  

Sammanfattning 

Ett förslag till ny översiktsplan för Uddevalla kommun har tagits fram. För att förankra 

planen innan den skickas ut på formellt samråd ska planen på internremiss till 

kommunens förvaltningar, bolag samt politiska partier som är representerade i 

kommunfullmäktige. 

Beslut 

Kommunstyrelse beslutar  

 

att skicka ut förslag till Översiktsplan 2021 till kommunens förvaltningar, bolag samt 

politiska partier som är representerade i fullmäktige. Internremisstiden är 1 mars-30 

april 2020. 

 

 

 

Christer Hasslebäck 

Kommunstyrelsens ordförande 

 

 

 

 
Expediera till 

Remissinstanser 

 

 

 
Delegationsbeslut ska lämnas till registrator för anmälan i nämnden. Beslutet ska kompletteras med 
hänvisning om hur man överklagar om beslutet går att överklaga med förvaltningsbesvär och då är tiden för 

överklagande enligt förvaltningslagen tre veckor från den dag då sökande fått del av beslutet. 

Överklagande genom laglighetsprövning enlig kommunallagen ska göras till förvaltningsrätten inom tre veckor 
efter den dag då bevis om justering av protokoll, från sammanträdet där beslutet anmälts, har anslagits på 

kommunens officiella anslagstavla. 
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Introduktion - Internremiss 
Hej och välkommen till Uddevalla Kommuns Digitala översiktsplan! 

Den översiktsplan som du läser just nu är ett internt arbetsmaterial och ska inte spridas till icke 

behöriga.  

Internremissen är öppen från 1 mars tom. 30 april.  

Respektive förvaltning, bolag och politiska parti ska skicka ett samlat remissvar. Svaret ska skickas 

senast 30 april 2020 till:  

kommunledningskontoret@uddevalla.se  

alt. via post till: 

mailto:kommunledningskontoret@uddevalla.se
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Kommunledningskontoret, Uddevalla kommun, Varvsvägen 1, 45181 Uddevalla 

Projektledningen för översiktsplanen bjuder in till 4 informationsmöten i mars. Där kommer en 

presentation av den nya översiktsplanen hållas och vi är tillgängliga för frågor. 

Tid och datum: 10, 11, 17 och 24 mars kl. 10-12, sammanträdesrum Oddevall (stadshuset, plan 0)  

Vid frågor övriga tider kontakta: Lina.wahlgren@uddevalla.se tel. +46721435240 eller 

lynn.joel@uddevalla.se tel. 0522 695620. 

 

Varför en Översiktsplan? 
Enligt Plan- och bygglagen ska alla Sveriges kommuner ha en aktuell översiktsplan. Planen skall 

redogöra för hur kommunen avser att använda, utveckla och bevara sina respektive mark- och 

vattenområden i ett långsiktigt perspektiv. Översiktsplanen ska vara aktuell och omfatta hela 

kommunen, det vill säga kommunens alla mark- och vattenområden. Detta görs genom en mark- och 

vattenanvändningskarta där varje områdes planerade användning framgår. Den ska visa inriktningen 

och den långsiktiga utvecklingen av den fysiska miljön och säkerställa en god hushållning av resurser. 

Översiktsplanen syftar till att med hänsyn till den enskilda människans frihet, främja en 

samhällsutveckling med jämlika och goda sociala levnadsförhållanden och en god och långsiktigt 

hållbar livsmiljö för människorna i dagens samhälle och för kommande generationer. 

Översiktsplanen måste även redovisa för hur kommunen tar ställning till den redovisade 

användningen av mark- och vattenområden samt riksintressen, mellankommunala frågor och 

gällande miljökvalitetsnormer. Kommunen ska även redovisa hur den förhåller sig till relevanta 

nationella och regionala mål, planer och program av betydelse för en hållbar utveckling. Slutligen är 

det i översiktsplanen kommunen ska redovisa hur kommunen planerar att hantera det långsiktiga 

behovet av bostäder, områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen, risken för skador på den 

byggda miljön som kan följa av översvämning, ras, skred och erosion som är klimatrelaterade samt 

om översiktsplanen avviker från en regionplan för länet, på vilket sätt den gör det och skälen för 

avvikelsen.  

Översiktsplanen är inte juridiskt bindande men tyngre än andra beslutsunderlag genom sin 

förankring i en planeringsprocess som kräver samråd och insyn. Eventuella avsteg från 

översiktsplanen måste motiveras. Enligt PBL ska planen aktualitets prövas varje mandatperiod. 

 

Översiktsplan i Uddevalla, vad innebär det? 
Syfte och mål  

Uddevallas översiktsplan syftar till att med utgångspunkt i vision och riktningar fastställa och 

förmedla kommunens långsiktiga intentioner för; 

• mark- och vattenanvändningen av hela kommunens yta. 

• den kommunövergripande långsiktiga styrningen för hela den kommunala organisationen. 

Översiktsplanens avvägningar mellan kommunala och statliga markanspråk samt mellan utveckling i 

olika områden och för olika ändamål prioriteras och motiveras utifrån hur de bedöms bidra till en 

hållbar utveckling av hela kommunen. Översiktsplanen ska beskriva Uddevallas position, ambitioner 

och ansvar i det regionala och nationella perspektivet. Översiktsplanen syftar också till att upprätta 

en dialog om samhällsplanering mellan kommunen och människor som lever och verkar i Uddevalla, 

mailto:Lina.wahlgren@uddevalla.se
mailto:lynn.joel@uddevalla.se
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för att öka kunskapsutbytet och delaktigheten i samhällsutvecklingen. Översiktsplanen har därför ett 

stärkt fokus på sociala frågor genom ett vardagslivsperspektiv för att kunna utgöra gemensamt 

styrdokument för alla förvaltningar och bolag. Slutligen är ambitionen att uppnå en levande och 

kontinuerlig översiktsplanering, vilken kan hållas aktuell och relevant över tid. 

Fördjupade översiktsplaner och tematiska tillägg 

Kommunen kan även välja att göra fördjupningar av översiktsplanen för specifika områden liksom 

tematiska tillägg för speciella sakfrågor, till exempel för vindkraft.  

Uddevalla kommun har fördjupade översiktsplaner för centralorten Uddevalla och tätorten 

Ljungskile samt ett tematiskt tillägg för vindkraft. 

Uddevalla Tätort FÖP 

Den fördjupade översiktsplanen är en bearbetning och fördjupning av kommunens översiktsplan 

2010 och omfattar kommunens centralort Uddevalla och närliggande tätbebyggelse. Den fördjupade 

översiktsplanen syftar till att visa hur mark och vatten ska användas i framtiden. Delar av planen är 

relativt detaljerad medan andra delar är mer utav en viljeinriktning. Planen bygger på konkreta 

ställningstaganden för utvecklingen; en del för ett genomförande i närtid medan andra är mer 

långsiktiga. 

Enligt planen kommer staden kommer att växa inifrån och ut samt västerut. En förutsättning för 

detta är att hamnen och andra verksamheter flyttar från deras nuvarande placering de centrala 

delarna av staden och placeras längre ut till Sörvik och Fröland. Planområdet har E6 som gräns i 

väster med undantag för Torp köpcentrum som ingår i planområdet. 

För vidare läsning: Uddevalla FÖP 

Ljungskile FÖP 

Översiktsplanen för Ljungskile är en fördjupning av Uddevalla kommuns översiktsplan 2002 och 

antogs av kommunfullmäktige i december 2007. I planen redovisas bland annat 

bebyggelseutvecklingen för bostäder och verksamheter.  

För vidare läsning: Ljungskile FÖP 

Tematiskt tillägg: Vindbruksplan 

Uddevalla kommuns vindbruksplan är framtagen för att vara ett underlag till vindkraftplanering.  

Som underlag för vindbruksplanen användes en kommuntäckande dialogbaserad landskapsanalys. 

Vindbruksplanen syftar till att på ett överskådligt och tydligt sätt presentera Uddevalla kommuns 

vindbruksplanering i för att ge ett praktiskt stöd åt kommunens handläggare samt ge 

rekommendationer åt vindkrafts-exploatörer. Planen antogs i mars 2016.  

För vidare läsning: Vindbruksplan 

Kontinuerlig och digital översiktsplanering 
Översiktsplanen i kommunens styrning 

I Uddevalla ska översiktsplanen vara ett kommungemensamt styrdokument för samtliga 

förvaltningar och bolag och därmed utgöra en koppling mellan kommunens långsiktiga vision och 

den politiska majoritetens strategiska plan som antas varje mandatperiod. Detta görs genom att 

identifiera de viktigaste riktningarna som kommunen behöver gå i för att nå visionen och syftar till 

https://www.uddevalla.se/bygga-bo-och-miljo/oversiktsplan-och-detaljplaner/oversiktsplan-/oversiktsplan-uddevalla-tatort.html
https://www.uddevalla.se/bygga-bo-och-miljo/oversiktsplan-och-detaljplaner/oversiktsplan-/oversiktsplan-ljungskile.html
https://www.uddevalla.se/bygga-bo-och-miljo/oversiktsplan-och-detaljplaner/oversiktsplan-/vindkraft.html
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att tillsammans över de politiska partigränserna prioritera vilka riktningar politiken gemensamt ska 

sträva mot. Riktningarna utgör grunden för översiktsplanen och lyfts in i kommunens styr- och 

ledningsmodell. Riktningarna utgör också grunden för de övergripande strategier som tas fram inom 

ramen för den politiska majoritetens fyraåriga strategiska plan. Genom riktningarna kan det 

tidsglapp som funnits mellan visionen och den strategiska planen minska. På så vis stärks den röda 

tråden mellan det dagliga partipolitiska kommunala arbetet och visionen om hur kommunens 

långsiktigt ska utvecklas. I arbetet med att ta fram riktningar har även visionen förstärkts med ett 

hållbarhetsperspektiv. 

Digital ÖP 

Denna översiktsplan har som mål att vara kommunens interaktiva och digitala ingång till kommunen. 

Vilket innebär att denna översiktsplan endast framtagen i digital form, såväl kartor som text 

återfinns i den digitala plattformen. Det går däremot att skriva ut från den digitala översiktsplanen. 

Både kartbilder och text går att ladda ner som en PDF genom att använda utskriftsfunktionen.  

Den digitala kartan är en ny väg för medborgare att kontakta kommunen. I kartan finns det möjlighet 

att lämna synpunkter och ställa frågor genom att trycka på “Tyck till” knappen. I denna funktion kan 

både geografiskt kopplade och allmänna synpunkter lämnas.  

Kartorna i en traditionell översiktsplan kan snabbt bli inaktuella då ex. riksintressen uppdateras. I 

denna digitala översiktsplan kommer därför lager vilka inte innehåller kommunal planering utan ägs 

av exempelvis Länsstyrelsen eller andra myndigheter uppdateras kontinuerligt. Vilket innebär att 

översiktsplanen alltid visar aktuella lager.  

”För vidare läsning:” I vissa fall finns denna text i anslutning till ett kapitel. Här listas vilka ytterligare 

relevanta styrdokument som finns i kommunen och eller vägledande dokument från myndigheter 

eller liknande. Genom att trycka på länken öppnas dokumentet i ett nytt fönster. Länkarna kommer 

uppdateras kontinuerlig så att översiktsplanen alltid hänvisar till relevanta styrdokument.  

Uppdrag och metod 
 

Färdplan för ny översiktsplan 

Färdplanen togs fram och antogs i KS 2017 som ett startskott för den nya översiktsplanen. 

Färdplanen är en handlingsplan vilken vägleder i hur översiktsplanen ska organiseras, förslag på 

innehåll samt hur översiktsplanen ska vara digital och kontinuerlig.  

I färdplanen beslutas att förvaltningarna bidrar med representanter till projektets arbetsgrupper. De 

bidrar också med resurser utifrån det behov som bedöms finnas under arbetets gång och som 

efterfrågas av projektledningen med stöd av kommundirektörens ledningsgrupp.  

Vidare redogörs delmomenten för framtagandet av en översiktsplan så som dialog och samråd. En 

övergripande tidplan redovisas i färdplanen vilken har reviderats under projektets gång.  

I stora drag slår färdplanen att översiktsplanen i korthet ska vara/ och eller ha: 

- Gemensamt styrdokument för alla förvaltningar och bolag. 

- Stärkt fokus på sociala frågor genom ett vardagslivsperspektiv. 

- Hållbar utveckling ligger till grund för hela översiktsplanen. 

- Alla uddevallabor ska kunna känna sig representerade och deras behov tillvaratagna. 

- Interaktiv digital ingång till översiktsplanen.  
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- En levande och kontinuerlig översiktsplanering. 

Riktningar  

Uppdraget med att arbeta fram riktningar som ska leda kommunen mot visionen gavs till projektet 

för den nya översiktsplanen.  

Projektledningen planerade och genomförde en workshop under våren 2018 där ett grovt utkast till 

riktningarna arbetades fram i samverkan med kommunledningen och representanter från samtliga 

förvaltningar vilka ingick i projektets arbetsgrupper. Detta utkast bearbetades och arbetades sedan 

om till färdiga riktningar av representanter för samtliga invalda partier (UD, KD, M, MP, L, C, SD, S 

och V). För att sedan antas i politisk konsensus i kommunfullmäktige 2019. 

 

Intern remiss 

 

Boverkets ÖP modell 1.0 
Boverket har tagit fram en modell för hur kommuner kan ta fram en översiktsplan. Förhoppningen är 
att om samtliga kommuner i Sverige använder sig av mallen att bedömningen av planerna ska 
underlättas. Samt att kommunernas planer kan jämföras mot varandras och föras samman för att få 
en bättre regional översiktsplanering.  
 
Plan- och bygglagens krav på översiktsplan fördelas i modellen på tre aspekter; utvecklingsstrategi, 
användning och värden och hänsyn.    
 

Utvecklingsstrategi:  

I aspekten utvecklingsstrategi illustreras en strukturbild av kommunens utveckling i grova drag.  
 
Användning:   

Hela kommunen delas in i områden med olika typ av användning. Översiktsplanen ska redovisa 
avsedd användning av mark- och vattenområden. Användning består av 6 områdestyper: Stadsbygd 
(i denna plan kallat Orter), Landsbygd, Verksamhet, Grönstruktur, Transporter och infrastruktur (i 
denna plan kallat transportinfrastruktur) och Vatten. I denna plan har kommunen även valt att lägga 
till Areella näringar.   

 
Värden och Hänsyn: 

Aspekten knyter an till plan- och bygglagens bestämmelse att kommunen i översiktsplanen ska 
redovisa hur man avser att ta hänsyn till allmänna intressen, riksintressen, miljökvalitetsnormer 
samt hälsa och risker och vid beslut om användningen av mark- och vatten.   
 
Uddevalla kommun har i stora drag utgått från boverkets ÖP modell 1.0 i framtagandet av denna 
plan. Vissa avsteg har gjorts föra att anpassa modellen till förutsättningarna som råder i kommunen. 
Exempelvis för områdestypen stadsbygd som i denna plan benämns orter. Viss förändring av 
definition av områdestyperna har skett vilket framgår i kapitalet för mark och vattenanvändning.  
 

Utgångspunkter/centrala begrepp 
I detta kapitel redovisas vilka vägledande begrepp och teorier, mål och andra styrande dokument 

som varit grunden i arbetet med att ta fram denna plan. Utgångspunkterna är allt från kommunala 

så som kommunens vision och riktningar samt kommunala miljömål till nationella mål till globala mål 

från FN.  
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Vision och riktningar  
Uddevalla kommuns vision 

Uddevalla – Hjärtat i Bohuslän liv, lust och läge ger livskvalitet 

Liv – I Uddevalla känner sig alla välkomna – mångfald och tolerans stimulerar hållbar utveckling. Vår 

kommun är det naturliga valet för ett gott liv. 

Lust – Uddevallas medborgare mår bra, är stolta, har framtidstro och stor lust att utveckla sig själva 

och sin omgivning. Här finns mötesplatser som inspirerar och utvecklar den kreativa förmågan. 

Läge – Uddevalla är en självklar del av tillväxtregionerna Oslo och Göteborg. Växtkraften i 

kommunen är stark tack vare det attraktiva läget i hjärtat av Bohuslän och den unika kombinationen 

av hav, fjäll och fjord. 

Uddevalla kommuns riktningar mot visionen 

Uddevalla kommun är en självklar tillväxtmotor för en mer utvecklad region 

•       I strategidokument från Västra Götalandsregionen rankas Uddevalla som en av regionens fyra 

delregionala centra. De beståndsdelar som särskilt beskriver en tillväxtmotor är kopplingen till 

kunskapsintensiva verksamheter, mötesplats för handel och kultur, samt pendlingsströmmar som 

stärker centrumbildningen. En ytterligare avgörande och strategisk faktor är framgångsrika 

transportsystem som positionerar kommunen och kopplar ihop sjöfart, järnvägar och vägar. 

•       Ett medvetet framåtriktat arbete med etablering, infrastruktur, sysselsättning och 

företagsutveckling skapar ökad attraktivitet och utveckling. 

 

I Uddevalla kommun utvecklar vi ett tryggt samhälle tillsammans 

•       Uddevalla kommun har engagerade invånare och ett rikt förenings- och näringsliv. Detta skapas 

i samverkan och dialog och är framgångsfaktorer för ett hållbart samhälle. Verktyg för samverkan 

kan vara platser som möjliggör möten mellan människor, aktivitetscentra och idéburet offentligt 

partnerskap (IOP). 

•       Tillsammans bygger vi ett ekonomiskt, ekologiskt och socialt hållbart samhälle och får en bättre 

välfärd, rikare fritid, stärkt demokrati och minskat utanförskap. 

 I Uddevalla kommun bedrivs en god och trygg utbildning inför framtiden 

•       Uddevalla kommun har många attraktiva utbildningar för nyfikna unga och vuxna som vill 

fortsätta växa. 

•       Barn och elever har lika rätt till god utbildning i en trygg miljö för att utvecklas så långt som 

möjligt. De når minst kunskapskraven och inhämtar och utvecklar kunskaper i alla ämnen. 

•       Detta är värden som ligger till grund för en livslång lust att lära och leder till högre studier, 

företagande eller anställning. 

 

Uddevalla kommun erbjuder attraktiva och hållbara boendemiljöer där gamla och nya miljöer 

möts och samspelar 

•       Uddevalla kommun har en lång historia som präglar invånarnas liv. Kommunen har utvecklats 

genom sjöfart, båtbyggande, handel, turism, industri och utbildning. 

•       Här finns hav, fjord, fjäll, skog och landsbygd. Invånarna lever hållbart i tilltalande miljöer där vi 

värnar, vårdar och utvecklar kultur- och boendemiljöer. 

•       Stadskärnan har karaktären av en europeisk stad med dess struktur kring torg, rådhus och 

kyrka. Arv och traditioner tas tillvara samtidigt som vi möter framtiden och dess behov. 
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•       Med fokus på god utformning utvecklas hela kommunens livsmiljö och intensivt arbete pågår 

kontinuerligt med att höja kvaliteten på vår fysiska miljö genom ett aktivt samarbete med andra 

samhällsaktörer. 

 

Uddevalla är en kustkommun som tar vara på vattnets potential 

•       Uddevalla kommun präglas av sitt läge med 27 mil kust. Kusten skapar attraktiva boendemiljöer 

och är självklara tillväxtområden för Uddevalla kommuns maritima verksamheter. Här kan 

naturskydd, vattenbruk, rekreation, upplevelser, fiske- och besöksnäring gemensamt utvecklas. 

•       Kommunen ger också utrymme för friluftsliv i sina skogsrika inlandsområden där en mängd 

sjöar och vattendrag utgör betydande tillväxtområden för ädelfisk och andra arter. 

•       Kommunen unika miljö skyddas av såväl Natura 2000 områden, skyddade fiskeområden och 

naturreservat. 

 

Nationella och kommunala mål  
 

Nationella mål 

De nationella målen fastställs av regeringen och det är kommunernas ansvar att i översiktsplanen 

planera efter mål som berör hållbar utveckling, enligt plan och bygglagen. Uddevalla kommun har 

valt att arbeta med de nationella mål relevanta för fysisk planering utpekade av Boverket.  

Målen som har bearbetats inom ramen för Uddevallas översiktsplanen är: 

- Transport - Samhällskrisberedskap - Miljö - Landsbygd - Kultur -Funktionsnedsättning 

- Friluftsliv - Jämställdhet - Folkhälsa -Digitalisering 

- Bostadsmarknad - Arbetsmarknad - Arkitektur, form och design 

För vidare läsning: Boverkets rapport, För de nationella målen hänvisar vi till Regeringen.se  

Kommunala miljömål 

Kommunerna har en mycket viktig roll i miljömålsarbetet, där arbetet innebär att översätta 

nationella och regionala miljömål till kommunala miljömål och åtgärder. Uddevalla kommuns arbete 

med att nå de nationella miljökvalitetsmålen sker genom våra egna 6st övergripande miljömål vilka 

antogs 2013 i kommunfullmäktige.  

1. Uppmuntra och inspirera  

Uddevalla kommun ska inspirera och motivera till hållbar utveckling i samverkan och dialog med 

medborgare, medarbetare, organisationer och näringsliv. 

Koppling till nationella miljömålen: Syftar till att stödja samtliga nationella miljökvalitetsmål 

2. Skapa förutsättningar 

Uddevalla kommun ska skapa förutsättningar för en hållbar livsstil genom att underlätta resurssnål 

konsumtion, minska resursanvändningen och minska kemikalieanvändningen. 

Koppling till nationella miljömålen: Syftar till att stödja samtliga nationella miljökvalitetsmål 

3. Planera hållbart 

https://www.boverket.se/globalassets/publikationer/dokument/2011/sammanstallning-mal-planer.pdf
Regeringen.se
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Uddevalla kommun ska bedriva en social, ekologisk och ekonomisk hållbar samhällsplanering samt 

ha god hushållning med natur och kulturresurserna 

Koppling till nationella miljömålen: Grundvatten av god kvalitet, Levande sjöar och vattendrag, Ingen 

övergödning, Hav i balans, Ett rikt odlingslandskap, God bebyggd miljö, Ett rikt växt- och djurliv, Frisk 

luft 

4. Ställa krav 

Uddevalla kommun ska ställa tydliga miljökrav och etiska krav vid upphandling och vid inköp av varor 

och tjänster där så är möjligt. 

Koppling till nationella miljömålen: Begränsad klimatpåverkan, Giftfri miljö, Ett rikt odlingslandskap, 

Frisk luft  

5. Var energimedveten  

Uddevalla kommun ska främja en minskad energianvändning och öka andelen förnybar energi 

Koppling till nationella miljömålen: Begränsad klimatpåverkan, Frisk luft, God bebyggd miljö 

6. Tänk på hur du reser 

Uddevalla kommun ska verka för en minskad klimatpåverkan av resor och transporter 

Koppling till nationella miljömålen: Begränsad klimatpåverkan, Frisk luft, Bara naturlig försurning, 

God bebyggd miljö 

Centrala begrepp 
 

Hållbar utveckling 

En hållbar samhällsutveckling där både nuvarande och kommande generationer får sina behov 

tillgodosedda och långsiktig balans råder för såväl människa som natur. 

En hållbar samhällsutveckling ur ett socialt, ekonomiskt och ekologiskt perspektiv skall prioriteras. Den 

sociala hållbarheten är målet, den ekonomiska hållbarheten medlet för att nå målet och den ekologiska 

hållbarheten ett villkor för att uppnå såväl social som ekonomisk hållbarhet. De tre dimensionerna av 

hållbarhet stärker varandra i ett långsiktigt perspektiv och ska ses som en helhet.  

Social hållbarhet innebär att vi i samhällsplaneringen utgår från och fördelar resurser utifrån nuvarande 

och kommande människors olika behov för att därigenom skapa ett tryggt, jämlikt, hälsofrämjande och 

inkluderande samhälle. 

En ekonomisk hållbarhet innebär att i samhällsplaneringen hushålla med mänskliga och materiella 

resurser för att använda dem där de långsiktigt bidrar till störst samhällsnytta. 

För ekologisk hållbarhet skall vi i samhällsplaneringen långsiktigt ta tillvara naturens resurser och tjänster 

utifrån ekosystemens gränser samt minska negativ miljöpåverkan på människor och natur. 

 

Vardagslivsperspektiv 

Genom att anlägga ett vardagslivsperspektiv i samhällsplaneringen sätts människan i sin närmiljö i 

fokus för hur samhället ska utvecklas. Vilka behov uppstår i olika människors vardagsliv och vad 
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behöver finnas i närheten av där människor oftast befinner sig för att underlätta vardagen? Närhet 

eller god tillgänglighet till service, kollektivtrafik, skola, arbetsplatser, rekreation och fritidsaktiviteter 

för så många människor som möjligt skapar en ökad jämlikhet och delaktighet i samhället samtidigt 

som det främjar en hållbar livsstil med färre transporter och ett ansvarsfullt nyttjande av 

samhällsservice. Förtätning av bostäder och service i redan bebyggda områden skapar också mer 

utrymme för sammanhängande naturområden och rekreation i omgivningen.  

8 och 80-perspektiv 

Hur ser livet ut för en åtta respektive åttiårig uddevallabo?  

Frågan belyser en arbetsmetod som utgår från att om både åttaåriga barn och åttiåriga äldre kan 

röra sig med enkelhet, är trygga och kan leva ett gott liv så är samhället inte bara väl anpassat för 

dessa grupper utan ger också god livskvalité till alla samhällsgrupper. Metoden utgår från 

stadsbyggnadsfrågor och lägger ett särskilt fokus vid närmiljö och trafik. För att ett åttaårigt barn ska 

kunna röra sig fritt i sin närmiljö behöver trafiksituationen vara säker och ge goda förutsättningar att 

gå och cykla samtidigt som den behöver upplevas trygg för föräldrarna. För många äldre innebär 

begränsningar i kropp och rörelseförmåga att deras liv begränsas. En stadsmiljö som uppmuntrar 

och ger goda förutsättningar för ett rörligt liv kan inbegripa avsaknad av fysiska hinder i gatumiljön 

och en väl utbyggd kollektivtrafik. Huvudsyftet och tesen i arbetssättet är dock inte att skapa en 

närmiljö som är god för 8- och 80-åringar utan att skapa en närmiljö som är god för alla och 

utgångpunkten för detta är att exempelvis en god kollektivtrafik och väl utbyggt gång- och 

cykelvägnät som gynnar alla invånare. 

 

Medborgardialog 
I projektet för ny översiktsplan arrangerades under våren 2018 sex 
medborgardialogmöten runt om i kommunen för att få medborgarnas tankar och 
synpunkter om sin närmiljö, med syfte att ta med dessa synpunkter in i arbetet. Mötena 
hölls i Backamo, Bokenäs, Dalaberg, Lanegården, Skredsvik och Åh stiftsgård och 
samlade ca 20–50 personer på respektive ställe. I samband med dialogen på Dalaberg 
genomfördes också en dialog på den närliggande fritidsgården och kommunens 
ungdomssamordnare genomförde även en dialog med en grupp unga kvinnor, kallad 
”Girl Equal”. Det som framkom på mötena sammanställdes i stora kartor. Därefter har 
inspelen använts in i arbetet med nya politiska riktningar och kommer att finnas med 
som ett bakgrundsmaterial i det fortsatta arbetet med översiktsplanen.  

 

Resultaten från dialogerna sammanfattas i kvaliteter och brister som framkom vid respektive möte: 

Lanegården, dialogmöte 13 mars » 

Bokenäset, dialogmöte 20 mars » 

Backamo, dialogmöte 22 mars » 

Skredsvik, dialogmöte 5 april » 

Åh, dialogmöte 11 april » 

Dalaberg, dialogmöte 18 april » 

 

Agenda 2030 
 

https://www.uddevalla.se/download/18.3738cb1416a270d4d2a1dc0/1558354879470/180313_Dialogm%C3%B6te_Laneg%C3%A5rden.pdf
https://www.uddevalla.se/download/18.3738cb1416a270d4d2a1dc1/1558354879676/180320_Dialogm%C3%B6te_Boken%C3%A4set.pdf
https://www.uddevalla.se/download/18.3738cb1416a270d4d2a1dc2/1558354880027/180322_Dialogm%C3%B6te_Backamo.pdf
https://www.uddevalla.se/download/18.3738cb1416a270d4d2a1dc3/1558354880292/180405_Dialogm%C3%B6te_Skredsvik.pdf
https://www.uddevalla.se/download/18.3738cb1416a270d4d2a1dc4/1558354880541/180411_Dialogm%C3%B6te_%C3%85h%20(1).pdf
https://www.uddevalla.se/download/18.3738cb1416a270d4d2a1dc5/1558354880751/180418_Dialogm%C3%B6te_Dalaberg.pdf
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” Vid FN:s toppmöte den 25 september 2015 antog världens stats- och regeringschefer Agenda 2030 

med dess 17 globala mål för hållbar utveckling. Världens länder har åtagit sig att fram till år 2030 

leda världen mot en hållbar och rättvis framtid, att utrota fattigdom och hunger överallt, att 

bekämpa ojämlikheter inom och mellan länder, att bygga fredliga, rättvisa och inkluderande 

samhällen, att förverkliga de mänskliga rättigheterna och främja jämställdhet och kvinnors och 

flickors egenmakt samt att säkerställa ett varaktigt skydd för planeten och dess naturresurser.  

Sverige ska vara ledande i genomförandet av agendan. Genomförandet innebär en successiv 

omställning av Sverige som modern och hållbar välfärdsstat, på hemmaplan och som del av det 

globala systemet.” (Regeringen: handlingsplan för agenda 2030)  

För att uppnå målen i agenda 2030 är kommunen en viktig aktör. Det är främst kommuner som har 

möjlighet att utveckla samhället på en lokal nivå. Uddevalla kommun valde därför att ha agenda 

2030 som en utgångspunkt i arbetet med en ny översiktsplan.   

I framtagandet av översiktsplanen har agenda 2030 legat som grund i majoriteten av processer.  

Bland annat har: 

• Personer till arbetsgrupper valts ut för att innehålla kompetens inom samtliga mål. 

• Workshops för att belysa hur målen påverkar den fysiska planeringen har genomförts.  

• Målen har legat som grund i framtagandet och innehållet i planens ställningstaganden.  

• Material om agenda 2030 har använts som inspirationsmaterial.  

För vidare läsning:  Regeringens ”Handlingsplan 2030” , Glokala Sverige 

 

Landskaps- och havskaraktärsanalys 
 

En dialogbaserad landskapskaraktärsanalys genomfördes år 2012 (av Ramböll) som underlag för 

kommunens Vindbruksplan. Denna analys uppdaterades och fördjupades 2018, främst med en 

havskaraktärsanalys samt med sociala aspekter inför arbetet med översiktsplanen.  

Landskapskaraktärsanalysen fokuserar på dagens landskap, funktioner, värden och identitet med 

utgångspunkt tagen i det kulturhistoriska och biologiska arvet i landskapet. Analysen av landskapets 

karaktärsdrag och de värden som den berörda befolkningen tillskriver landskapet är en viktig 

vägledning för vilka områden som kan samverka med eventuella förändringar och i vilka områden 

det finns risk för konflikter mellan förändringar och landskapets värden. 

Landskaps- och havskaraktärsanalysen används även för genomförandet av 

miljökonsekvensbeskrivningen av översiktsplanen.   

Analysen sammanställdes i form av en karta på som du når via denna länk: LÄNK TILL KARTA    

 

Kommunala ställningstaganden      
Kommunala ställningstaganden är där kommunen själv har tagit ställning till olika ämnesområden.  

Vilka ställningstaganden som valts ut för att ingå i planen kommer ifrån: 

• PBL, det som enligt lag måste redovisas i en översiktsplan. Ex. Mark och vattenanvändning,  

https://www.regeringen.se/49e20a/contentassets/60a67ba0ec8a4f27b04cc4098fa6f9fa/handlingsplan-agenda-2030.pdf
https://www.uddevalla.se/kommun-och-politik/nyheter/nyhetsarkiv/2020-01-21-uddevalla-deltar-i-glokala-sverige.html?vv_hit=true
https://rambollglobal.maps.arcgis.com/apps/MapSeries/index.html?appid=2a76839bffd64725b9c4cdd8da5731d8
https://rambollglobal.maps.arcgis.com/apps/MapSeries/index.html?appid=2a76839bffd64725b9c4cdd8da5731d8
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• Krav från länsstyrelsen på vad som måste ingå för att de ska godkänna planen. (Från 

länsstyrelsen finns även krav på hur ingående kommunen måste redovisa sina intentioner.) 

• Nationella mål från regeringen.  

• Kommunala initiativ. ex är det i färdplanen fastställt att vardagsliv ska vara ett fokusområde i 

planen.  

Dessa har tagits fram med hjälp av kompetens inom kommunen. Beställningen till dessa 

kompetenser från projektet var att med hjälp av befintliga styrdokument, agenda 2030, vägledande 

dokument från ex. länsstyrelsen och nationella mål ta fram långsiktiga ställningstaganden.  

Formatet för ställningstaganden är ett steg i att tydliggöra kommunens övergripande 

ställningstagande till både fysiska områden men även generellt. Därför finns inte som tidigare längre 

löpande texter, för vidare läsning hänvisas och länkas därför till de befintliga beslutade kommunala 

dokument som är relevanta för ställningstagandet. Detta är även ett sätt att hålla översiktsplanen 

aktuell då dessa länkar till dokumenten enkelt kan uppdateras utan att påverka översiktsplanen.  

Ställningstaganden delas upp i två huvudkapitel tematiska ställningstaganden vilken redovisar 

vägledande ställningstaganden för hela kommunen samt geografiska ställningstaganden vilken 

redovisar kommunens mark- och vattenanvändning.     

Tematiska strategiska ställningstaganden 
Uddevalla kommuns tematiska ställningstaganden vilka redovisas i detta kapitel är kopplade till 

allmänna intressen och vägleder kommunen i frågor som inte är direkt kopplade till en specifik 

markanvändning. Dessa ställningstaganden är istället vägledande för hela kommunens verksamhet.  

I framtagandet av översiktsplanen har ett arbete genomförts för att skapa ställningstaganden som 

blir relevanta och användbara för samtliga förvaltningar. Syftet är att skapa ett mer 

sektorsövergripande arbetssätt där förvaltningar, funktioner och perspektiv som annars står långt 

från den översiktliga planeringen inkluderas.  

I detta kapitel redovisar kommunen sina ställningstaganden i tre avsnitt: Boende och service, God 

livsmiljö och Hälsa och välbefinnande.  

Boende och Framtidsberedskap 

 
I avsnittet boende och service finns Uddevalla kommuns ställningstagande som avser långsiktigt 

bostadsförsörjning samt kommunens service till medborgare, företagare och besökare. Avsnittet 

omfattar bland annat markberedskap, vatten- och avloppsförsörjning m.m. Vidare finns även här 

ställningstagande med långsiktiga perspektiv på hur kommunen planerar att möta upp för den 

föränderliga omvärlden och klimatförändringar.  

Bostäder 
Uddevalla kommuns bostadsförsörjning ska skapa en långsiktigt väl fungerande bostadsmarknad där 
människors bostadsbehov och efterfrågan möter ett utbud av bostäder som svarar mot detta. 
Kommunens bostadsförsörjning och boendemiljöer ska bidra till ökad folkhälsa, trygghet och 
integration som ger alla människor en, från social synpunkt, god livs- och boendemiljö. Olika former 
av boende ska utvecklas och anpassas för att bättre kunna möta ett varierat och föränderligt behov 
såväl nu som i framtiden.   
  
I Uddevalla kommun ska…  
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… ny samlad bebyggelse av bostäder lokaliseras i centralorten Uddevalla och tätorten Ljungskile i 
förstahand alternativt i utpekade områden för orter av lokal betydelse samt sammanhållen 
bebyggelse.  
… bostadsbyggandet vara en central del i samhällsutvecklingen mot attraktiva och hållbara 
livsmiljöer som förutsätter fungerande infrastruktur, tar hänsyn till natur och miljö, service och 
kommunikationer samt skapar förutsättningar för trygghet, rekreation och kulturliv.  
… det planeras både långsiktigt och kortsiktigt för att täcka behovet av alla bostadsformer.  
… bostadsförsörjningen erbjuda en blandad bebyggelse och blandade bostadsområden med 
varierande upplåtelse- och boendeformer som bidrar till att ge fler människor möjlighet att få 
tillgång till ett ändamålsenligt boende i kommunen.   
… bostadsbyggandet förhålla sig till och utvecklas tillsammans med platsens identitet samt värna om 
befintliga kultur- och naturvärden.  
… grupper med särskilda behov och som står långt från den ordinarie bostadsmarknaden ges 
särskilda insatser för att tillförsäkra tillgången till bostad.  
… särskilda boenden förläggas i bostadsområden och vara utformade så att de ger möjlighet till 
deltagande i samhället.  
… kommunen verka för att tillgodose en variation av trygga bostadsformer för att möta behoven hos 
en åldrande befolkning.    
 

 
För vidare läsning:  Bostadsförsörjningsprogram , FÖP Uddevalla, FÖP Ljungskile  
 

Lokalförsörjning 
Uddevalla kommuns lokalförsörjning ska tillskapa långsiktigt ändamålsenliga lokaler för kommunens 
verksamheter så att de kan ge god service till medborgarna utifrån sitt verksamhetsuppdrag. 
Lokalförsörjningen ska erbjuda flexibla lokaler som kan samnyttjas mellan olika verksamheter och 
användas för olika ändamål och av olika målgrupper över tid. Detta ska ske genom ett hållbart 
samhällsbyggande som ger alla människor en god livsmiljö där långsiktigt god hushållning med mark, 
vatten, naturresurser och energi främjas.  
 
I Uddevalla kommun ska… 
… ett kommunalt helhetsperspektiv tas i planeringen så att flera verksamheter ska kunna 

samutnyttja lokalerna. 

… lokalförsörjningen utgå från strategisk placering med hänsyn till behov över lång tid samt god 

tillgänglighet för olika transportslag, med fokus på, särskilt för kollektivtrafik, gång och cykel.  

… fokus ligga på låga drift- och underhållskostnader. 

… kommunen utgå ifrån att långsiktiga behov tillgodoses med egna lokaler och kortsiktiga behov 

genom förhyrning. 

… en dialog upprätthållas med externa aktörer om lokalanvändning, för att på så vis säkra tillgången 

på lokaler även på platser där kommunen själv inte har lokaler. 

… det planeras för en flexibel användning av kommunala lokaler för att möjliggöra för föreningslivets 

och civilsamhället att kunna nyttja dessa. 

 

För vidare läsning: Lokalförsörjningsplan 

Strategisk markberedskap 
Markfrågor är en central del i kommunens långsiktiga utveckling. De styr kommunens möjligheter till 

utveckling och påverkar kommunens framtid både kortsiktigt och långsiktigt. Det strategiska tänket 

gällande kommunens markberedskap kommer under tid att löpande anpassas, förändras och 

https://www.uddevalla.se/download/18.53107de6154db920d38b36d/1464340356666/Bostadsförsörjningsprogram.pdf?vv_hit=true
https://www.uddevalla.se/bygga-bo-och-miljo/oversiktsplan-och-detaljplaner/oversiktsplan-/oversiktsplan-uddevalla-tatort.html
https://www.uddevalla.se/bygga-bo-och-miljo/oversiktsplan-och-detaljplaner/oversiktsplan-/oversiktsplan-ljungskile.html
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utvecklas i enlighet med kommunens utveckling, rådande konjunktur och förutsättningar både på 

lokal nivå och på nationell nivå. 

Den strategiska markberedskapen beskriver, långsiktigt, i vilken riktning kommunen bör växa och 

utvecklas, hur den kommunala marken ska förvaltas och förädlas samt var kommunen bör förvärva 

respektive sälja mark. 

Uddevalla kommun ska… 

… aktivt agera för att kunna förvärva mark som är av strategisk betydelse för kommunen, både på 
kort och på lång sikt. 
… verka för att en god markberedskap finns för att kunna tillgodose kommunens behov av nya 
bostadsområden. 
… verka för att en god markberedskap finns för att kunna tillgodose kommunens behov av nya 
industri- och verksamhetsområden. 
… verka för att en god markberedskap finns för att kunna tillgodose kommunens behov av 
kommunala verksamheters lokaler.  
… vid planering av strategisk markberedskap ha respekt för det tidsperspektiv som används vilken i 
många fall sträcker sig längre än kommunens översiktsplan. Översiktsplanen kan därför endas antas 
vara vägledande inom planens tidsram.   
… den strategisk markberedskapen planeras utefter att på både kort och långtid uppnå social, 
ekonomisk samt ekologisk hållbarhet.  

 

Vatten och avlopp  
Den kommunala VA-planeringen (Vatten och avlopp) ger en heltäckande och långsiktig planering och 

beskriver hur VA-försörjningen ska lösas i hela kommunen, både inom och utanför kommunalt 

verksamhetsområde. Med VA-försörjning menas dricksvattenförsörjning, spillvattenbortledning och 

rening samt dagvattenhantering. Kommunen har genomfört en VA-översikt, VA-strategi samt VA-

plan. VA-planen innehåller handlingsplaner för genomförande av åtgärder. 

Dricksvatten  

Både ytvatten- och grundvattenresurser i Uddevalla kommun används för dricksvattenförsörjningen 

till kommunens invånare. Ytvatten som nyttjas är Köperödssjöarna med Bäveån, Risån och Öresjö, 

som används för allmän dricksvattenförsörjning för större delen av kommunen. Grundvatten nyttjas 

i vissa delar av kommunen, för allmän dricksvattenförsörjning lokalt.  

I Uddevalla kommun finns ett drygt 40-tal kustnära tätbebyggelseområden som ibland har problem 

med bristande uttagsmöjligheter av dricksvatten och saltvatteninträngning i dricksvattentäkter. I 

dessa områden råder en känslig balans mellan tillrinning och uttag av sött vatten. Vid för stora uttag 

av vatten kan saltvatten tränga in i befintliga vattentäkter och försämra vattenkvalitén för en lång 

tid. Dricksvatten i tillräcklig mängd och av god kvalitet kan ändå finnas i närområden till 

omvandlingsområden. 

Grundvattenutredning Bokenäset (COWI AB, 2015) visar att flera av områdena behöver nya 

dricksvattenlösningar innan vidare omvandling till permanentbebyggelse, förtätning och 

planläggning sker, så att befintlig vattentillgång inte äventyras. I större delen av Bokenäs finns 

problem med lokalt förhöjda fluoridhalter i dricksvattnet från borrade brunnar. Vid enstaka 

kompletterande bebyggelse bör problemet lösas genom egen rening av fluorid i dricksvattnet. Innan 

förtätning inom tätbebyggelseområdena ska fluoridhalterna undersökas. 
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Vattenskyddsområden finns för de allmänna vattentäkterna samt för vissa men inte alla potentiella 

dricksvattenresurser inom kommunen. 

I Uddevalla kommun ska… 

… alla fastigheter i kommunen med behov av vatten- och avloppsförsörjning ha tillgång till ett 

dricksvatten av god kvalitet och en avloppsanläggning som uppfyller gällande krav. 

… dagvatten ses som en estetisk, ekologisk och hydrologisk resurs och kommunen ska vara en god 

förebild genom att arbeta för en hållbar dagvattenhantering. 

… all ny- och ombyggnation avsätta ytor för dagvattenhantering. 

… utbyggnadsplaner för områden som inte idag har kommunalt VA följa den gällande VA-

utbyggnadsplan samt Vattenförsörjningsplan. 

... VA-försörjningen planeras med hänsyn till översvämningsrisker, förhöjda vattennivåer, risk för ras 

och skred, ökad risk för mikrobiell smitta samt andra faktorer som kan påverkas av ett förändrat 

klimat. 

 

För vidare läsning: VA utbyggnadsplan, VA utbyggnadsplan karta, VA på kommunens hemsida, Länk 

inte tillgänglig: Grundvattenutredning Bokenäset (COWI AB, 2015) (Kommande 

Vattenförsörjningsplan) 

 

Klimatanpassning 
Kommunen står inför utmaningar när det gäller klimatförändringen som pågår och som inte kan 

förhindras i framtiden.  

De framtida effekterna av klimatförändringarna är omfattande och svåra att överblicka. Enligt FN:S 

klimatpanels (IPCC) klimatexperter innebär det följande: 

• Jordens medeltemperatur ökar  

• Havsytan stiger  

• Förändrade nederbördsmönster med ökad risk för översvämningar som torka 

Den största temperaturökningen förväntas ske under vintern. Det varmare klimatet innebär också 

att vegetationsperioden för växter förlängs. Intensiv nederbörd i form av skyfall förväntas öka 

relativt kraftigt. Med tanke på den ökande temperaturen innebär det att nederbörden mer sällan 

kommer att falla som snö. Möjligen sker också förändringar vad gäller risker för ras, skred och 

erosion. Många av de risker och problem som uppmärksammas finns i hög grad redan idag men 

förvärras av klimatförändringarna. Det innebär att anpassningsåtgärder som utförs i närtid många 

gånger också får effekt redan nu.  

Hälsan kan påverkas negativt i ett förändrat klimat, till exempel genom ökad smittorisk, ”nya” 

insekter och ökad risk för värmeböljor. Riskgrupperna i samhället under värmeböljor är bland annat 

äldre personer, kroniskt sjuka, personer med funktionsnedsättning, små barn, gravida, personer med 

psykiatriska sjukdomar och personer som tar vissa mediciner eller som tidigare haft hjärtinfarkt. 

Extra sårbara är människor som vistas mycket inomhus eftersom många byggnader och deras 

ventilationssystem är gjorda för ett svalare klimat.  

Den största utmaningen är att hantera effekter i befintlig bebyggelse och verksamhet. Exempelvis är 

delar av dagens VA-ledningsnät inte anpassat ens för dagens regnmängder och en ökad mängd 

skyfall medför större problem om inte anpassningsåtgärder genomförs. Ett annat exempel är 

fastigheter och andra konstruktioner som ligger i områden som står inför större översvämningsrisker 

från Bäveån och hela kustzonen i kommunen. När ny bebyggelse planeras och när nya 

https://www.uddevalla.se/download/18.2cef02ed16906e42fecb32/1551791141231/VA-utbyggnadsplan.pdf
https://www.uddevalla.se/download/18.2cef02ed16906e42fecb33/1551791141318/Översiktskarta%20till%20VA-utbyggnadsplan.pdf
https://www.uddevalla.se/bygga-bo-och-miljo/vatten-och-avlopp.html


   
 

17 
 

konstruktioner uppförs finns däremot möjlighet att ta hänsyn till förväntade klimatförändringar, 

något som ger möjlighet att minska sårbarhetens. 

Klimatanpassning innebär att rusta kommunen och olika verksamheter för de nya utmaningar som 

en ökad uppvärmning ger.  Klimatanpassning medför en minskad sårbarhet för klimatrelaterade 

händelser och att ta tillvara möjligheter för att utveckla en långsiktig hållbar kommun. Arbetet kan 

gälla planering av bebyggelse och infrastruktur som vägar eller vatten- och avloppssystem. Andra 

exempel är rutiner inom vård- och omsorg, metoder inom lant- och skogsbruk eller säkerhetsfrågor 

inom elförsörjning 

I Uddevalla kommun ska… 

… grönytor, träd, våtmarker och annan växtlighet bevaras och utvecklas för att sänka temperaturen, 

erbjuda väderskydd samt absorbera skyfall.  

… utryckningsvägar samt andra förutsättningar för utryckningsfordon säkerställs för en säker 

krisberedskap. 

… lokaler, verksamheter samt boenden vara anpassade för extrema väder och temperaturer för att 

säkerställa medborgares hälsa.  

… förebyggande tvärsektoriellt arbete som tar ett helhetsgrepp kring hur olika grupper påverkas 

olika mycket av klimatförändringarnas effekter bedrivas, avseende boendekvalitet, resande, 

tillgänglighet och trygghet i de offentliga miljöerna. 

… förebyggande arbete med lösningar som motverkar väderförhållandens påverkan på 

transportinfrastrukturen bedrivas 

… klimatanpassat byggande som integrerar ekosystemtjänster och hanterar risker från skred, ras och 

skyfall prioriteras. 

… den tekniska försörjningen planeras med hänsyn till behoven de ökade påfrestningarna 

väderförhållanden skapar.  

… viktiga samhällsfunktioner strategiskt placeras i områden med låg risk för påverkan av ett 

förändrat klimat.  

... VA-försörjningen planeras med hänsyn till översvämningsrisker, förhöjda vattennivåer, risk för ras 

och skred, ökad risk för mikrobiell smitta samt andra faktorer som kan påverkas av ett förändrat 

klimat. 

... en klimatanpassad planering bidrar till en struktur som gör att människor har nära till arbetsplatser, 

samhällsservice, fritidsanläggningar och handel, så att de väljer att gå, cykla och åka kollektivt hellre än 

att ta bilen.  

 

Översvämning och ökade havsnivåer 

… ingen ny bebyggelse förutom enkla byggnader som exempelvis garage och uthus, tillkomma i 

områden på landsbygden med stor risk för översvämning. Riskbedömningen görs utifrån 

samhällsnyttan, risk för människors hälsa och säkerhet och ekonomisk skada. 

… ny bebyggelse i tätorten klimatsäkras. Detta kan antigen ske genom att ett översvämningsskydd 

byggs eller att husen läggs på en säker nivå. Samhällsviktiga anläggningar, högprioriterade stråk och 

utrymningsvägar ska skyddas. 

… vid stadsplanering tas hänsyn till följande risker: 

• Högvatten i havet. Dimensionerande händelse: 200 års återkomsttid. 

• Nederbörd/skyfall. Dimensionerande händelse: Ett klimatanpassat regn med 100 års 

återkomsttid). 

• Höga flöden i vattendrag. Dimensionerande händelse: Ett klimatanpassat 200-årsflöde). 
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• Höga grundvattennivåer. Risken för stigande grundvattennivåer behöver beaktas 

… ytor för omhändertagande av stora mängder dagvatten vid översvämningar samt vid kraftiga regn 

planläggas. 

 

Samhällskrisberedskap 
 

Samhällskrisberedskap består av fyra delområden: Höjd beredskap, Krisberedskap, Säkerhetsskydd 

samt Brottsförebyggande verksamhet och trygghet. 

 
Höjd beredskap  

Höjd beredskap avser kommunens verksamhet och förberedelser avseende höjd 
beredskap, skymning, läge och väpnad konflikt. Kommunens uppdrag är i princip 
detsamma som under fredstid men bedrivs med andra förutsättningar både praktiskt 
och legalt.  
Det är av stor vikt för räddningstjänsten samt försvaret att ha alternativa vägar för 
framkomlighet under händelser av olyckor eller annan typ av beredskap om 
huvudvägnätet skulle bli oframkomligt. 
 
Uddevalla kommun ska… 
… ha en planering avseende höjd beredskap. Tyngdpunkten skall ligga på skydd av 
civilbefolkningen, drift av egen verksamhet samt stöd till försvarsmaktens verksamhet.  
… inom kommunens yta planera till stöd för totalförsvarets transporter. Kommunen 
skall använda nationella underlag som stöd för sin planering och applicera detta i ett 
lokalt perspektiv. Hänsyn till regionala risker skall återfinnas i planeringen.  
... planera för och försäkra sig om att kommunen har en robust tillgänglighet avseende 
strategiska vägar så som alternativ till riksväg 44, ex. Kärranäsvägen ska hållas öppna.  
 
Krisberedskap 
Kommunen har enligt lagen om extraordinarie händelser ett utpekat ansvar att planera 
för, leda och samordna större krishändelser inom kommunens geografiska yta. 
Kommunens uppgifter innehåller analyser av risker, planering och övning.  
 
Uddevalla kommun ska… 
… ha en god förmåga att förebygga, hantera och följa upp större krishändelser inom 
kommunens geografiska yta. Planeringen skall främst rikta sig mot händelser där 
samhällsviktiga system riskeras. Stor vikt skall läggas vi försörjningsfrågor som värme, 
vatten och elkraft samt arbete mot social oro.  
 
Säkerhetsskydd 

Säkerhetsskydd handlar om att genom förebyggande arbete skydda säkerhetskänslig 
verksamhet hos myndigheter och företag mot spioneri, sabotage, terroristbrott och 
andra brott som kan hota verksamheten. Säkerhetskänslig verksamhet är verksamhet 
som är av betydelse för Sveriges säkerhet eller som Sverige har förbundit sig att skydda 
genom internationella åtaganden.  
 
Uddevalla kommun ska… 
… ha ett väl utbyggt skydd avseende säkerhetskyddshot. Detta skall ske både på 
strategisk och operativ nivå. Det grundläggande förhållningsättet skall vara att 



   
 

19 
 

information som är känslig eller har stor betydelse för den lokala, regionala eller 
nationella säkerheten skall hanteras och förvaras med högsta möjliga sekretess.  
… lägga stor vikt vid att information som i fientligt syfte kan användas av främmande 
makt erhåller ett högt skydd mot spridning och förvanskning.   
… arbeta för att skyddet mot extremistiska organisationer ska vara centralt i alla former 
av säkerhetsskydd då detta innebär ett hot mot de demokratiska processerna.  
... arbeta efter aktuella handlingsprogram för skydd mot olyckor.  

 
Brottsförebyggande verksamhet och trygghet  

Kommunen har genom brottsförebyggande rådet ett samordnande ansvar för 
trygghetsfrågor inom kommunen. Trygghetsfrågor är extremt viktiga om man vill skapa 
en attraktiv miljö för invånarna att vistas, etablera eller bosätta sig i.  
 
Uddevalla kommun ska… 
… beakta trygghetsfrågor i all form av samhällsutveckling. Detta skall ske dels i 
planeringsstadiet och dels i vidareutveckling av redan befintliga områden.  
… ha ett väl strukturerat och utvecklat nätverk för att kunna arbeta brottsförebyggande 
och trygghetsskapande oavsett samhällsprocess.  
 

God livsmiljö 
I detta avsnitt redogör kommunen för de ställningstaganden som berör våra kultur- och 

naturmiljöer, energi samt miljöfrågor. Ställningstagandena behandlar bland annat om att bevara och 

värna befintliga miljöer, utvecklandet av miljöer samt förutsättningar för att skapa en positiv 

utveckling i kommunen.  

Kulturvärden och kulturmiljö 
I Uddevalla ska kulturmiljöer och kulturarv, arkitektur och kulturell infrastruktur användas, utvecklas 

och bidra till en långsiktigt hållbar utveckling av kommunen. Kommunens kulturarv och kulturmiljö 

är lokala resurser för nutid och framtid. 

Våra utomhusmiljöer är något vi alla delar i ett samhälle, områden mellan husen, platser, torg eller 

rekreationsområden skapar våra gemensamma utrymmen. Här möts människor, natur, djur och 

kultur och skapar förutsättningar för delaktighet i samhället. Därför är det av stor vikt att våra 

gemensamma ytor formas med omsorg för att bli trygga och tillgängliga för alla. Speciellt då även 

bottenvåningar, fasader och andra fysiska objekts utformning påverkar platsens identitet. 

I Uddevalla kommun ska…  

Kulturarv och kulturmiljö 

… kulturarvet vara tillgängligt och angeläget för alla, väl omhändertaget och nyttjat som resurs för 
lokal och regional utveckling.  
… kulturarvet göras tillgängligt och angeläget genom fortlöpande dialog, arrangemang och 
informationsinsatser. 
… tillkommande förändringar i markanvändning och byggnation ska konsekvens bedömas utifrån ett 
hållbarhets- och kulturhistoriskt perspektiv samt förhålla sig och anpassas till befintliga kulturmiljöer.  
... kustlinjen hållas öppen och tillgänglig för allmänheten. Bostäder nära stränder ska vara låga och 
placerade nära befintlig bebyggelse, för att bibehålla siktlinjer och för att närheten till vattnet ska 
kunna upplevas.  
... ingrepp som skadar naturmiljön minimeras eftersom naturmiljön är viktig del av kulturmiljön. 
Byggnation ska anpassas till terrängen och platsen, snarare än tvärtom. 
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Arkitektur 

… våra ortsmiljöer/stadsmiljöer förvaltas långsiktigt och utformas omsorgsfullt med en hög estetisk 
nivå. Det estetiska är inte en godtycklig smaksak utan vilar på allmänna uppfattningar av 
proportioner, materialitet och detaljer. Arkitekturen ska fånga stadens mångfald, med människan i 
fokus. 
… arkitektur ska tillåtas vara ett självklart inslag i vår vardagsmiljö för att gynna en positiv 
rumsupplevelse som skapar nyfikenhet och trivsamhet. 
… utveckling ska ske med god omsorg om arkitektur och gestaltning. Ny bebyggelse ska alltid förhålla 
sig till omgivningen, den befintliga platsen samt dess identitet. 
… arkitektur inte bara behandla enstaka byggnader utan även omfatta och definiera mellanrummen i 
såväl offentliga miljöer som andra gestaltade livsmiljöer. 
 

Kulturell infrastruktur  

… en god kulturell infrastruktur som värnar en mångfald av kulturuttryck och underlättar att 
förflyttningen mellan det kulturella uttryckets avsändare till dess mottagare säkras.  
… förutsättningar för offentlig konst skapas.  
… kommunala verksamheter finnas i stadsrum och miljöer som tillgängliga och attraktiva för 
utövandet av kultur.  
… såväl besökare som invånare få kulturella intryck bara genom att vistas i kommunen. 
… det fria och ideella kulturlivet ges goda förutsättningar att verka i en kulturell infrastruktur. 

För vidare läsning:  Kulturmiljövårdsprogram, ej tillgängligt digitalt 

 

Ekosystemtjänster och naturvård 

Ekosystemtjänsterna kan definieras som vår naturs ekosystems tjänster både indirekta och direkta 

till människans överlevnad och välmående. Det är därför av vikt att vi värnar om och planerar förde 

gröna och blå strukturerna i vår kommun. Det är således främst kommunen som har verktyg att 

gynna den biologiska mångfalden för att skydda våra ekosystem. 

Ekosystemtjänster har olika funktioner och dess tjänster kan kategoriseras som följande: 

• Försörjande: Livsmedel, dricksvatten, naturresurser m.m. 

• Reglerande: temperatur, buller, klimat, reningsfunktioner m.m. 

• Kulturella: Friluftsliv, kultur, välbefinnande, besöksnäring, god livsmiljö m.m. 

• Stödjande: Den biologiska mångfalden, olika typer av kretslopp, fotosyntes m.m. 

 

I Uddevalla kommun ska… 

… sociala, kulturella och historiska värden som grönytor i och nära bebyggelse besitter hanteras 

särskilt i planerings- och utvecklingsprocesser.  

… uddevallaborna i tätbebyggda områden ha tillgång till natur-/och kulturmiljöer med 

rekreationsmöjligheter inom gångavstånd och cykelavstånd. 

… sjöar och vattendrag skyddas och utvecklas för biologisk mångfald, rekreation, friluftsliv och som 
långsiktig resurs för många viktiga näringar genom insatser kopplat till information, tillsyn och fysisk 
planering.  
… grönområden, naturvärden och ekosystemtjänster vara ett självklart inslag i planeringen och 

kompenseras om de förloras vid exploateringar. Kompensation ska i första hand ske i nära anslutning 

till den plats där de förlorades.  

… intrång undvikas i områden utpekade som värdefulla ur naturvårdssynpunkt. Det gäller särskilt 
områden med påtagligt eller visst värde. Där intrång inte kan undvikas ska kompensation i första 
hand ske i nära anslutning till den plats där intrånget görs.   
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… kommunen arbeta för att öka den biologiska mångfalden i kommunens vattenförekomster, särskilt 

i Bäveån och Byfjorden.  

... ekosystemtjänsternas samhällsnyttor och samband med varandra och sin omgivning identifieras, 

värderas och synliggöras i planerings- och utvecklingsprocesser.   

… ekosystemtjänster förstärkas och utvecklas i bebyggda miljöer för att säkerställa hälsosamma och 

hållbara livsmiljöer.  

 
För vidare läsning:  Naturvårdsplan? 

 

Hållbara resor 
Andelen hållbara resor med kollektivtrafik, gång och cykel ska öka i Uddevalla kommun. Centralorten 
Uddevalla är ett delregionalt utbildnings- och arbetsmarknadscentrum och ett av Västra 
Götalandsregionens utpekade pendlingsnav för kollektivtrafik. Kollektivtrafiken ska vara ett verktyg 
för fortsatt utveckling av stad och landsbygd i kommunen. Den ska vara tillgänglig och attraktiv, 
bidra till en inkluderande och jämlik samhällsutveckling där alla resenärsgrupper beaktas samt bidra 
till minskad miljö- och klimatpåverkan.  
   
I Uddevalla kommun ska… 

… samhällsplaneringen vid planering och lokalisering av nya bostads-, rekreations- och 
verksamhetsområden utgå från möjligheter till hållbara resor (kollektivtrafik, gång- och cykel)  
… kollektivtrafikens tillgänglighet och attraktivitet förbättras genom prioritering av framkomlighet 
och trygghet, med hänsyn till en mångfald av resbehov. 

… stationer och knutpunkter bidra till att stärka vardagsresandet såväl lokalt som regionalt och 
utvecklas till att bli prioriterade samlingspunkter i orter och samhällen. De ska förbättras och 
utformas så att de upplevs som trygga, tillgängliga och orienterbara för alla. 

… gång och cykel prioriteras framför bil i planeringen av central- och tätort.  

 
För vidare läsning: Cykelplan , Regionalt trafikförsörjningsprogram Västra Götalands regionen 
 

Miljö 
Arbetet för miljö och ekologisk hållbarhet ska långsiktigt ta tillvara naturens resurser och tjänster 
utifrån ekosystemens gränser samt minska negativ miljöpåverkan på människor och natur, såväl nu 
som i framtiden. 

Kommunen arbetar med frågor intern i den kommunala organisationen och externt i kontakt med 
medborgare och de som är verksamma i kommunen. 

Uddevalla kommun ska… 
… inspirera och motivera till hållbar utveckling i samverkan och dialog med medarbetare, 

medborgare och näringsliv genom att informera, uppmuntra och stödja hållbara insatser 

… bedriva en hållbar samhällsplanering som hushållar med natur- och kulturresurser, stärker 

ekosystemtjänster samt bidrar till attraktiva livsmiljöer och en bebyggelsestruktur med minskade 

energi- och transportbehov.  

… ställa tydliga miljökrav och etiska krav på de produkter och tjänster som används i kommunens 

verksamheter för att på så vis minska negativ miljöpåverkan och ta hänsyn till mänskliga rättigheter i 

inköp och upphandling. 

… främja en minskad energianvändning och öka andelen förnybar energi. 

… verka för en minskad miljö- och klimatpåverkan av resor och transporter och säkerställa att 

samtliga kommunala transporter sker på ett miljöanpassat sätt.  

https://www.uddevalla.se/download/18.7d70873f152fa01dc9baac4/1456306131766/Cykelplan.pdf
https://alfresco.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/workspace/SpacesStore/e682ad42-ea07-4be6-8c86-00367082a037/Trafikförsörjnprogr_VGR_20161220_webbversion-1.pdf?a=false&guest=true
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… eftersträva en giftfri miljö genom att minska utsläpp till, och förorening av, mark och vatten. 

… skapa förutsättningar för en hållbar livsstil genom att informera och möjliggöra för ökad 

resurshushållning, hållbar avfallshantering och konsumtion samt genom att vidareutveckla former 

för återbruk och därmed bidra till cirkulär ekonomi.  

… minimera mängden avfall och utgå ifrån avfallstrappans hierarki för i vilken ordning olika metoder 

för att behandla avfall bör användas. Den består av fem steg: minimering, återanvändning, 

återvinning, energiutvinning och deponering. 

... utreda behovet av en återvinningscentral i västra delen av kommunen. 

 
För vidare läsning:  Renhållningsordning/ Avfallsplan 

 

Hållbar Energi och klimat 
Internationellt, nationellt och regionalt finns överenskommelsen att kraftigt minska utsläppen av 

växthusgaser. Den globala temperaturökningen ska begränsas till under 2 grader och vi ska sträva 

efter att inte öka mer än 1,5 grader.  

Sverige har flera energimål; att öka andelen förnybar energi, minska utsläppen av växthusgaser och 

att minska energianvändningen. Utmaningarna är att ställa om energiproduktionen och 

energianvändningen är omfattande.  

All utvinning, omvandling och användning av energi medför miljöpåverkan av något 
slag. De viktigaste miljöeffekterna är kopplade till utsläpp från förbränning av bränslen 
exempelvis ökning av växthusgaser i atmosfären, nedfall av försurande ämnen och 
utsläpp av hälsoskadliga eller miljöstörande föreningar i rökgaser och avgaser.  
 
En av dagens främsta utmaningar, såväl globalt som lokalt, är att radikalt minska klimatpåverkan 

samtidigt som samhällets energiförsörjning tryggas.   

Minskad energianvändning och övergång till förnybara energikällor är viktig åtgärd i denna utmaning 

med bland annat miljöanpassad, trygg och konkurrenskraftig energiförsörjning, effektiv användning 

av energi, kollektivtrafik och ett effektivt och hållbart transportsystem.  

Uddevalla Energi AB är ett kommunalt bolag som ägs av Uddevalla kommun för bland annat 

produktion och distribution av fjärrvärme och elkraft. I kraftvärmeverket på Lillesjö  

kan man producera både hetvatten, det vill säga fjärrvärme och elektricitet. På Lillesjö eldas 

hushållsavfall och verksamhetsavfall och inga fossila bränslen används. 

 

Energi och minskad klimatpåverkan 

 

I Uddevalla kommun ska… 

... användningen av fossila energikällor fasas ut, för att bli fossilfria 2030.  

... utveckling av hållbar energiproduktion planeras för exempelvis energislag såsom bio, vind och sol. 

... kommunen sträva efter att fler områden försörjs med fjärrvärme.  

... insatser prioriteras för att minska utsläpp av växthusgaser. Utmaningen att minska utsläppen av 

växthusgaser är störst inom transportsektorn och jordbruket. 

... den totala energianvändningen per invånare och sektor minimeras genom hållbar 

samhällsplanering och hushållning av resurser.    

... vi verka för ökad självförsörjning av hållbar energiproduktion.  

... insatser prioriteras för att öka gång, cykel och kollektivtrafik genom god planering. 

https://www.uddevalla.se/download/18.4b27072c165ed953d6128c8/1539238836306/Renhållningsordning.pdf
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Vindkraft 

Till Uddevallas översiktsplan har kommunen tagit fram ett tematiskt tillägg i form av en 

Vindbruksplan. I Vindbruksplanen tar kommunen ställning till att inte stötta riksintressena för 

vindkraft i kommunens södra delar. Istället ser kommunen positivt på en utbyggnad av vindkraft 

inom riksintressena i norra delen av kommunen. Länsstyrelsen avslog utbyggnadsförslaget med 

motivering att det överlappande riksintresset för friluftsliv vägde tyngre. Därför har inga nya 

utbyggnadsområden utpekats i Vindbruksplanen. 

 

I Uddevalla kommun ska… 

… omvärldsbevakning gällande vindkraft ske kontinuerligt kring teknik med mera och 

vindbruksplanen ska ses över en gång varje mandatperiod eller oftare vid behov för att kunna öka 

kommunens lokala energiförsörjning på sikt.  

 
För vidare läsning:  Vindbruksplan, Energi på Uddevalla.se 

 

Buller och luftkvalitet 
Buller och luftföroreningar är skadliga för hälsa och miljö och kan medföra sjukdomar och är en 

orsak till för tidiga dödfall. Det är därför viktigt att planera för att minska dels förekomsten men även 

minimera människors exponering.  

Uddevalla kommun ska…  
… se till att åtgärder för minskat buller och minskade utsläpp från trafiken i såväl befintliga miljöer 

som vid ny exploatering och utveckling av ny infrastruktur alltid beaktas i trafikplaneringen.  

… planera och skapa skol- och förskolegårdar med ett lågt bakgrundsbuller för att dessa ska kunna 

utgöra platser för återhämtning, lek och undervisning.  

… löpande uppdatera kommunens trafikbullerkartläggningar samt övervaka luftkvaliteten.  

… identifiera eller skapa och bevara tysta områden och rekreationsområden med lågt trafikbuller.   

… sprida kunskap till fastighetsägare om hur utsläpp av skadliga ämnen vid uppvärmning av bostäder 

med vedeldning sprids.   

… luftkvalitén förbättras genom planering som främjar gång-, cykel-, och kollektivtrafik.  

 

Bergtäkt 
Uddevalla kommuns många landskapstyper och berg gör kommunen till en attraktiv plats för 

etablering av bergtäkter. Tillstånd för täktverksamhet kan lämnas av Länsstyrelsen och mark- och 

miljödomstolen det är därför relevant för Uddevalla kommun att arbeta förebyggande med frågan. 

Det förebyggande arbetet bör syfta till att underlätta processer men även att öka samverkan mellan 

företag och kommun för att minimera negativ påverkan för samhällsutvecklingen.  

I Uddevalla kommun ska...  

… lämplig lokalisering av bergtäkter i kommunen prioriteras efter områdes lämplighet och påverkan 

på medborgares intressen och vardagsliv.  

… bergtäkter etableras där kommunen i ett långsiktigt perspektiv kan nyttja den brukade marken till 

andra ändamål vilka går i linje med kommunens önskade utveckling.  

… befintliga täkter utredas för lämplighet för fortsatt verksamhet.   

… kommunen sträva efter en dialog tidigt i processen mellan företag, kommun och länsstyrelse för 

att finna lösningar för etablering av bergtäkt vilken är önskvärd utav samtliga parter.  

https://www.uddevalla.se/download/18.7e61758615493790fe6367c/1462883958214/Vindbruksplan.pdf
https://www.uddevalla.se/bygga-bo-och-miljo/energi-och-uppvarmning/energiplan-.html
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… krav förhandlas tillsammans med företagen för kompensationer av deras verksamhets slitage samt 

negativa effekter på infrastruktur, miljö och vardagsliv för medborgare.  

 

Hälsa, välbefinnande och hållbar tillväxt 
I detta avsnitt redogör kommunen för de ställningstaganden som närmast berör medborgares 

vardagsliv. Ställningstaganden vägleder i övergripande social hållbarhet, hälsa och rekreation, 

föreningsliv och civilsamhälle och i områden relaterade till personlig utveckling och försörjning.  

Social hållbarhet och folkhälsa 
All verksamhet i Uddevalla kommun ska verka för ett jämlikt samhälle där både nuvarande och 

kommande generationer lever ett gott liv med god hälsa, utan orättfärdiga skillnader.  

Uddevalla kommun ska…  
… säkerställa att de mänskliga rättigheterna efterlevs. 

… i enlighet med diskrimineringslagen, motverka diskriminering och främja lika rättigheter och 

möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller 

annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. 

… fördela resurser och välfärdstjänster utifrån människors behov och förutsättningar, till förmån för 

de grupper eller områden med störst behov. 

… som en del av det ordinarie arbetet genomföra insatser för att öka delaktighet och inflytande hos 

alla invånare och särskilt de grupper som idag upplever en låg grad av delaktighet i samhället. 

… ge barn och unga likvärdiga möjligheter till en god start i livet genom en trygg och utvecklande 

uppväxt samt till fullföljda studier som en grundsten för fortsatt utveckling och hälsa genom livet. 

… ge alla människor möjligheten att leva i trygga, hälsofrämjande och hållbara miljöer med tillgång 

till ett gott vardagsliv vad gäller boende efter behov, sysselsättning, tillgänglig samhällsservice och 

kommunikationer. 

… utveckla, skapa och stötta en variation av mötesplatser och tillgängliga offentliga miljöer där olika 

grupper kan mötas, samspela och utöva sina intressen.  

… i samhällsplaneringen se till olika gruppers och åldrars behov samt förutsättningar i den fysiska 

miljön och analysera vilka konsekvenser utformningen av den fysiska miljön får för olika människors 

rörelsemönster, upplevelse av trygghet, beteenden och möjligheter att ta del av samhällsservice och 

offentliga miljöer.  

… genom intern samverkan mellan verksamheter som hanterar frågor så som integration, 

arbetsmarknad, välfärd, folkhälsa, jämlikhet och barn och unga, öka kunskapen kring hur olika 

aspekter som bidrar till social hållbarhet samspelar och förstärker varandra samt därmed kunna göra 

mer effektiva kommunövergripande insatser.  

… öka den externa samverkan med offentliga aktörer, civilsamhälle, akademi och näringsliv vars 

verksamhet har betydelse för människors hälsa och livsvillkor. 

… se social hållbarhet och utjämnade skillnader i hälsa och livsvillkor som en indikator på kvalitén i 

den kommunala verksamheten där all planering, uppföljning och konsekvensbedömning av beslut 

ska göras utifrån ett socialt hållbarhetsperspektiv.  

 
För vidare läsning:  Välfärdsredovisning, Kommande planer: Plan välfärd 2030, Plan integration 2030 
 

https://www.uddevalla.se/omsorg-och-hjalp/folkhalsoarbete/valfardsredovisning-uddevalla-kommun.html
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Barn och unga 
I Uddevalla ska alla barn utan särbehandling tillgodoses samma rättigheter till liv, hälsa och 

utveckling. Barnets bästa ska beaktas i första hand och barn har rätt att uttrycka sin mening i frågor 

som berör barnet.  

I Uddevalla kommun ska… 

… beslutsfattare och tjänstepersoner ha kunskap om barns rättigheter för att kunna omsätta denna 

kunskap i den kommunala verksamheten.  

… alla beslut av strategisk karaktär redovisa för hänsynstagandet av barnets bästa för att tillgodose 

att Barnkonventionen efterlevs i den kommunala organisationen.  

… barnets perspektiv beaktas genom en aktiv och regelbunden dialog med barn och unga. Metoden 

för att lyssna på, fråga och återkoppla till barn ska ske med metoder som är flexibla, utifrån barnens 

förutsättningar och i ett för barn tillgängligt forum.  

… barnperspektivet beaktas i planering som påverkar barn och unga genom att en bredd av 

kompetens och professioner är delaktiga för att stärka barnets rättigheter genom samverkan.  

… alla barn har rätt till lek, vila och kultur och fritid. Uddevalla ska vara öppen för föränderliga 

verksamheter och barn och ungas skiftande behov. Uddevalla kommun ska utreda och utnyttja 

möjligheterna med flexibla platser, användning och utformning av befintlig och framtida 

verksamheter för att kunna nå fler och nya barn och ungdomsgrupper.  

… arbeta både främjande och förebyggande samt skapa trygga lek- och lärmiljöer där barn och unga 

befinner sig för att förbättra hälsa och välmående.   

… kommunen verka för att förbättra kommunikationerna mellan olika fysiska målpunkter som är av 

vikt för barn och unga. 

… kommunen erbjuda ett starkt och stabilt stöd för unga som varken jobbar eller studerar för att 

underlätta för dessa ungdomar att påbörja eller återuppta en utbildning eller för att kunna ta steget 

till arbetsmarknaden. 

… barn och ungas förutsättningar och behov tas hänsyn till i den fysiska planeringen. I kommunens 

samhällsplaneringsprocesser bör konsekvenserna för barn och unga analyseras.  

… utformning av bostadsnära grönmiljöer och gröna stråk ska säkra barns behov av platser för lek 

och av trygga skolvägar. I förskole- och skolverksamhet ska hög kvalitet på gårdsmiljöer eftersträvas, 

liksom god tillgång till attraktiva lekmiljöer i parker och naturområden. 

 
För vidare läsning:  Barnkonventionen,  Ungdomsplan 

 

Föreningsliv och civilsamhälle 
Uddevalla är en kommun där demokratiska värderingar, öppenhet och respekt för alla människors 

lika värde främjas. Föreningslivet och civilsamhället är en viktig del i att skapa ett gott samhälle. Det 

finns mer än 300 föreningar i Uddevalla med olika inriktning och fokus. Föreningslivet i Uddevalla 

kommun är en viktig del av samhället. I föreningslivet finns möjligheter att delta i idrott, kultur, 

friluftsliv, politik, umgänge, språk och mycket annat. Samverkan mellan kommun och föreningsliv 

och civilsamhället är viktigt 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.  

Uddevalla kommun ska…  

…. verka för att ideella organisationer finns geografiskt utspritt i hela kommunen. 

… verka för att ideella organisationer kan erbjudas lokaler att uppleva och organisera social 

gemenskap, träning, tävling och arrangemang i. 

https://unicef.se/barnkonventionen/las-texten#hela-texten
https://www.uddevalla.se/download/18.3688acd1532b329dd589f/1456747801031/Ungdomsplan%202015-2017.pdf


   
 

26 
 

… verka för att skapa en bred ideell sektor som utgår från och tilltalar medborgarnas olika intressen 

och engagemang.  

… utveckla metoder som stärker människors möjligheter att påverka samhällets, den kommunala 

servicens och närmiljöns utveckling. 

… skapa tillgängliga och inkluderande allmänna kommunikationer, kollektivtrafik, gång och 

cykelvägar för att öka medborgarnas möjlighet att vistas i sociala miljöer, delta i aktiviteter och 

kreativa sammanhang. Det ger även förutsättningar för möten mellan människor och förståelse för 

olika perspektiv och levnadsvillkor. 

… arbeta för alla barns och ungas rätt till att delta och utvecklas i fritidsaktiviteter. Uddevalla ska 

även särskilt beakta underrepresentation i föreningslivet kopplat till kön, ålder, etnicitet, funktion 

och social status. 

... öka människors möjligheter till meningsfulla aktiviteter för att stärka folkhälsan och minska fysisk, 

psykisk och social ohälsa. 

… verka för ett minskat droganvändande i samhället och en idrott utan doping. 

… stödja vuxna som goda förebilder för barn och unga inom den ideella sektorn.  

… bidra till att stärka demokrati, transparens, delaktighet och mänskliga rättigheter genom att stödja 

och vägleda ideella organisationer.  

… kommunen aktivt bistå med kunskap om hur ideella organisationer fungerar. Uddevalla skall 

uppmuntra och ta tillvara att individer och grupper engagerar sig ideellt och ekonomiskt stödja 

engagemang som går i linje med Uddevallas visioner, strategier och värdegrund.  

… det finnas ett gemensamt regelverk och direktiv för stöd till ideella organisationer som ska 

efterlevas i alla förvaltningar.  

 
För vidare läsning:  Ök idé styrande dokument  

 

Friluftsliv och rekreation 
Uddevallas unika geografiska läge utgör en möjlighet till ett rikt, givande och attraktivt friluftsliv för 

kommunens invånare såväl som för turister och besökare. De starka kulturhistoriska banden till livet 

på havet, på fjället och i skogarna samt Uddevallas tidigare roll som regementsstad har möjliggjort 

bevarandet av naturmiljöer som ligger till grund för dagens friluftsliv. Att som kommun kunna 

erbjuda ett kvalitativt friluftsliv spelar stor roll för folkhälsa, trivsel, näringsliv och besöksnäring men 

även för tillväxten i kommunen.   

  

I Uddevalla kommun ska...  

… alla invånare ha tillgång till ett kvalitativt friluftsliv med aktiviteter och områden som är värdefulla 

för individen.   

… tillgången till ett kvalitativt friluftsliv vara likvärdig för uddevallabor i hela kommunen.   

… bostadsnära naturområden anpassade för friluftsliv säkerställas för alla uddevallabor.   

… kommunens arbete och utveckling av friluftslivet präglas av inkludering, trygghet och tillgänglighet 

i såväl utbud som utformning av, och i anslutning till, friluftsområden.    

… det finnas en kommunal friluftslivsorganisation med tydliga mandat och definierade 

ansvarsområden som utgår från en gemensam målbild i de tio nationella friluftslivsmålen.   

... kommunens arbete med friluftsliv utgå från ett friluftsliv säkrat för framtida generationer  

… kommunens arbete med friluftsliv tydliggöra kopplingen mellan friluftsliv, folkhälsa och naturvård.  

… kommunen arbeta för en tydlig och tillgänglig information samt aktiv kunskapsspridning om 

allemansrätten, kommunens friluftsliv och rekreationsmöjligheter.    

https://www.uddevalla.se/download/18.436b53ca15cf768448b35/1498806827246/ÖK%20ide%20webbversion.pdf
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… säkerställa alla barn och ungas möjligheter till friluftsliv och utomhusvistelse samt bevara, utveckla 

och planera för naturområden runt skol- och förskoleverksamhet.    

 

För vidare läsning: Kommande friluftsplan 

Arbetsmarknad och kompetensförsörjning 
Tillgång till kompetens är en av de viktigaste förutsättningarna för näringsliv och tillväxt och en väl 

fungerande hållbar arbetsmarknad. Uddevalla ingår i en allt större arbetsmarknad i tillväxtregionen 

Göteborg-Oslo. Det arbetsintegrerade och livslånga lärandet gynnar deltagande i arbets- och 

samhällsliv. Språkkompetenser ökar möjligheterna till utbildning och inträde på arbetsmarknaden.  

I Uddevalla kommun ska... 

… det vara enkelt för kommunens invånare att pendla till jobb och utbildning, att arbeta och studera 

flexibelt och få ett hållbart arbetsliv. 

… det finnas tillgång till inkluderande och attraktiva utbildningar anpassade för arbetsmarknadens 

behov. Utbildningar som ska möta alla människors behov under hela livet – från förskola, 

grundskola, gymnasium och högre utbildning.  

… gymnasiekompetens som lägsta utbildningsnivå eftersträvas för alla invånare i arbetsför ålder.   

… Samarbetet mellan arbetsliv och skola stärkas redan i tidiga åldrar för att främja ungas anställning, 

utbildning och praktik, för att främja anställning, jämställdhet och kompetensutveckling.  

… minskad arbetslöshet, full sysselsättning och anständiga arbetsvillkor med lika lön ska eftersträvas.  

… människor kunna stå för sin egen försörjning och inte hamna i utanförskap. Ny kompetens som 

tillförs Uddevalla genom invandring och inflyttning ska så snart som möjligt tas tillvara.  

… samverkan med civilsamhälle och näringsliv utvecklas för ökad integration.  

… aktivt arbeta för att hjälpa unga och personer som står långt från arbetsmarknaden att hitta en 

väg till utbildning och arbete.  

 

Näringsliv 
Sysselsättning och tillväxt är viktigt för kommunen för att i längden kunna upprätthålla välfärden. 

Uddevalla ligger genom sin geografiska placering strategiskt mellan Oslo i norr och Göteborg och 

Öresundsregionen i söder. Med möjligheter till kommunikationer och godstransport på väg, järnväg 

och sjöfart.  

I Uddevalla kommun ska...  

… kommunen satsa på hållbara näringar som bidrar till lokalt värdeskapande och sysselsättning.  

… förutsättningarna för det småskaliga och lokalt förankrade företagandet förbättras.  

… levande attraktiva samhällen utvecklas där en mångfald av människor kan bo och verka hela året 

och på så vis skapa tillgång till lokal kompetent arbetskraft. 

… markberedskapen stärkas för utveckling av hållbar företagsamhet och besöksnäring samt 

verksamheter med goda infrastrukturförbindelser.  

… kommunen verka för tillgång till kollektiva transportmedel till och från verksamhetsområden året 

runt samt utveckla resmöjligheter mellan arbetsmarknadsområden.   

… en hållbar livsmedelsproduktion- och konsumtion främjas genom förädling av råvaror med 

avsättning på en lokal marknad. 

… verka för en variation i näringslivet med en bredd av branscher där sysselsättnings- och 

kunskapsintensiva näringar som bidrar till ett hållbart samhälle prioriteras.   

… kommunen stötta verksamheter i olika skeden likväl nyetableringar som etablerade verksamheter.  

… kommunen verka för att vara en attraktiv kommun för både arbetsgivare och arbetstagare.  
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… kommunen skapa förutsättningar för innovativa kontorslösningar och framtidens arbetsplatser.  

… kommunen verka för ökad samverkan mellan för ökad samverkan mellan näringsliv, universitet 

och högskolor och kommunen.  

… en miljödriven näringslivsutveckling främjas inom alla branscher.  

… kommunen verka för att lantbruk och andra landsbygdsföretag ska vara en levande näring.  

… en internationalisering främjas i samarbete med andra aktörer så som medborgare, näringsliv och 

föreningslivet.   

 

För vidare läsning: Plan välfärd 2030? 

   

Digitalisering 
De snabba samhällsförändringarna i en globaliserad värld kräver flexibilitet i utvecklingen av ett 

hållbart samhälle som tar hänsyn till nuvarande och framtida generationers behov. Digitalisering har 

en allt större påverkan på utformningen av samhällsbyggandet och kan bidra till att det blir mer 

innovativt och effektivt samt ger minskad klimat- och miljöpåverkan. I Uddevalla ska alla erbjudas 

säker och snabb tillgång till internet – i såväl orter som på landsbygden. Detta är viktigt för att 

kommunen ska kunna effektivisera servicen till invånarna, för att alla människor ska kunna ta del av 

samhällsservice på ett jämlikt sätt och för att företag ska kunna utvecklas. Digitalisering som 

möjliggör öppenhet, klarhet och delaktighet handlar snarare om modern demokrati än om teknik.  

 
I Uddevalla kommun ska… 
… digitalisering finnas med i hela samhällsplaneringsprocessen och prioriteras som en viktig sakfråga 
i tidiga planeringsskeden med fokus på flexibilitet och beredskap för att möta framtidens samhälls- 
och livsstilsförändringar.  
… digital teknik användas där det är möjligt för att göra livet enklare och bättre för invånare, 
företagare och besökare, genom förbättrad samhällsservice och livskvalitet liksom effektiviteten i 
Uddevallas funktioner och förvaltningar.  
… sträva efter att bli en förändringskatalysator/tillväxtmotor som möjliggör öppenhet, samverkan, 
medskapande och delaktighet genom öppna data eller digitala plattformar där data kan hämtas, 
lämnas och analyseras och möjliggöra att nya innovativa tjänster och lösningar utvecklas. 
… arbeta aktivt för att minska det digitala utanförskapet. Alla ska ha tillgång till, förmåga att delta i 
samt kunna använda sig av det digitala samhället.  
… arbeta aktivt med att utveckla den digitala kompetensen hos ledning, chefer och medarbetare för 

att förstå och dra nytta av digitaliseringens möjligheter som en del i kärnuppdraget att utveckla sin 

verksamhet. 

… följa nationellt antagna riktlinjer, strategier och standarder för att följa och anpassa sig till 

samhällsutvecklingen med stöd av digital teknik. 

 
För vidare läsning:  Digital agenda, länk ej tillgänglig 

 

Geografiska strategiska ställningstaganden 
 

De geografiska ställningstagandena har till skillnad från de tematiska ställningstagandena alltid en 

specifik geografisk koppling och styr hur ett specifikt område eller områdestyp ska användas, 

utvecklas och planeras. Till varje kapitel finns det en karta kopplad till texten.  

De geografiska ställningstagandena är uppdelade i två huvudavsnitt  
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Utvecklingsstrategi: 

Utvecklingsstrategin visar kommunens långsiktiga utvecklingsriktning i breda penseldrag. Strategin 

är indelad i en infrastrukturdel och en del med planeringsprinciper för orter.  

Mark- och vattenanvändning: 

Här redovisar kommunen för sin planerade mark- och vattenanvändning. Mark- och 

vattenanvändningen är uppdelad i områdestyper vilka täcker och planerar hela kommunens 

geografiska yta.  

Utvecklingsstrategi/Strukturbild  
 

Utvecklingsstrategin syftar till att på en övergripande nivå visa hur kommunen förhåller sig till sin 

omvärld samt hur kommunen vill växa inom sitt geografiska område.  

Uddevalla kommuns utvecklingsstrategi är indelad i två delar, bebyggelsestruktur och infrastruktur, 

som beskriver i vilken riktning kommunen vill utvecklas i breda penseldrag. Utvecklingsstrategin 

innehåller en strukturbild som visualiserar kommunens strategi samt en strategidel i text. 

Utvecklingsstrategin är framtagen succesivt genom översiktsplanens framtagande. 
Utvecklingsstråken och bebyggelsestrukturen som redovisas här kan därför ses som ett samlat 
resultat av översiktsplanen.  
Under framtagandet har även följande principer varit vägledande: 

• Tillgodose människors vardagsbehov i kommunens orter för ökad jämlikhet, delaktighet och 
en hållbar livsstil. 

• Dra nytta av befintlig infrastruktur och gjorda investeringar för ansvarsfullt 

resursutnyttjande. 

• Förtäta inifrån och ut för ett effektivt markutnyttjande och varsamhet om obebyggda 

miljöer/naturmiljöer. 

Som vägledande ställningstagande för utvecklingsstrategin ska samhällsplaneringen i Uddevalla 
kommun genomföras med utgångspunkt i alla hållbarhetsdimensioner och analysera vilka 
konsekvenser en föreslagen utveckling får för hela kommunen och utifrån ett hållbarhetsperspektiv. 
I enlighet med kommunens vision om ett gott liv för alla ska samhällsplaneringen alltid svara för hur 
den förbättrar samhället och för vem.  

 

Infrastruktur  

Utvecklingsstrategins infrastruktur del visar i vilka riktningar kommunen vill utveckla 

transportinfrastrukturstråken, noder för kollektivtrafik samt områden och stråk för grönstruktur.  

Infrastrukturen är indelad i fyra delar där tre av dem är visualiserade på kartan och den fjärde här 

nedan kallad röd infrastruktur som ska genomsyra all planering.   

Varje del har övergripande strategier vilka utgör den huvudsakliga utvecklingen.  

 

Grå infrastruktur  

Den grå infrastrukturen kan förklaras som ett system av anläggningar och driften av dessa, som 
utgör grund för försörjningen och förutsättningen för att produktionen skall fungera: bl.a. vägar och 
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järnvägar, hamnar, kraftverk, eldistribution och andra anordningar för energiförsörjningen, vatten- 
och avloppssystem, teleförbindelser och fysiska anläggningar för kommunal service.  
 
I Uddevalla kommun ska… 

• Huvudvägnätet bevaras och utvecklas för att kunna hantera framtidens transportsituation. 
De viktigaste stråken i kommun identifieras som det E6 och kopplingen Göteborg- Oslo, väg 
161 – RV44 -Lysekil- Uddevalla mot Trollhättan och Vänersborg.  

• Uddevalla ska vara en regional nod för kollektivtrafik där både framtida och befintliga 
trafiknoder värnas och utvecklas.  

• Bohusbanan ska värnas och utvecklas med sikte på dubbelspårig järnväg. 

• Möjligheter för alternativa transportsystem utredas för att stärka och koppla kommunen till 
en större region och omvärld.  

 

Grön infrastruktur  

Den gröna infrastrukturen innebär olika livsmiljöer i naturen på land och i hav behöver hänga ihop i 
hela kommunen såväl på landsbygd som i stad. Det gäller för såväl människor som till exempel djur, 
växter och svampar.  
Om naturen hänger ihop kan djur och växter förflytta sig och spridas i landskapet, vilket är en 
förutsättning för att ekosystemen ska fungera.  
I Uddevalla kommun ska…  

• Gröna kilar, spridningskorridorer och sammanhängande grönområden värnas.  

• Fjällen värnas som rekreations- och tystare områden.  

• Ekosystem, biologisk mångfald och andra naturvärden ska värnas och utvecklas för en 
levande och frisk naturmiljö.  

• kopplingen stärkas mellan grönområden på land och i vatten.  
 

Blå infrastruktur  

Blå infrastruktur planeras eftersom vattendrag, sjöar, hav och stränder är en viktig stödjande 
struktur för fysisk aktivitet, farleder, handel, näringar och transporter.  
Tillgänglighet till strandpromenader, badstränder och vattensporter är viktiga för olika former av 
rörelse och rekreation. 
Vattnets kvalité och ekologiska status hänger samman med den gröna infrastrukturen. 
I Uddevalla kommun ska… 

• Rekreations stråk värnas och utvecklas för en aktiv och hållbar kustanvändning. 

• Ekosystem, biologisk mångfald och andra naturvärden värnas och utvecklas för en levande 
och frisk vattenmiljö.  

• Farleder och Uddevalla hamn värnas och utvecklas för att klara av framtidens maritima 
utmaningar. 

Röd infrastruktur 

Den röda infrastrukturen är det som skapar förutsättningar för social hållbarhet. 
 
Det handlar om att skapa ett samhälle där alla individer får sina rättigheter respekterade. Oavsett 
behov och förutsättningar ska alla ges lika möjlighet till en livsmiljö där de kan utvecklas, 
tillgodogöra sig kunskap och ha förutsättningar för en god hälsa.  
 
En väl planerad samhällsstruktur måste därför ta hänsyn till alla människors behov och 
rörelsemönster. För att nå dit behöver man arbeta med integration, trygghet, tillgänglighet, 
jämställdhet, folkhälsa, livskvalitet, kultur, mångfald med mera. 
 
I Uddevalla kommun ska… 
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• Den röda infrastrukturen genomsyra planering av övrig infrastruktur. 

• Man värna, skapa och utveckla möjligheter för medborgare att leva ett gott vardagsliv.  

• Vi arbeta för att bygga bort hinder för ett tryggt, inkluderande och jämlikt samhälle.   

 

Bebyggelseområden 
 

Denna del av utvecklingsstrategin visar i vilka områden kommunen vill samla den kommunala 

servicen vid. Dessa områden är kopplade till planeringsprinciper som i text redovisat för hur 

kommunen i ett långsiktigt perspektiv vill utveckla eller bevara en ort.  

Planeringsprinciperna är framtagna av kommunen för att skapa tydlighet kring var och vad 

kommunen prioriterar och erbjuder kommunal service. Syftet är att samla styrningen internt i 

kommunen men även skapa en tydlighet mot medborgare och andra intressenter. Principerna är 

framtagna och bearbetade av kompetens från samtliga förvaltningar samt representanter från bolag, 

polis och räddningstjänst. Arbetet har haft perspektivet vardagsliv med hemmet som utgångspunkt.  

Samtliga utpekade bebyggelseområden fördjupas i kapitalet mark- och vattenanvändning där 

specifika ställningstaganden för områdena är framtagna. 

 

Centralort – Planeringsprinciper 

Uddevalla kommuns centralort ska tillgodose människors olika vardagsbehov för ökad 
jämlikhet, delaktighet, en hållbar livsstil och kultur. Bebyggelsen ska med utgångspunkt i den lokala 
natur- och kulturmiljön och platsens inneboende värden genom omsorgsfull gestaltning skapa goda, 
attraktiva och trygga livsmiljöer. För ett effektivt markutnyttjande och varsamhet om 
naturmiljöer eller jordbruksmark ska förtätning eller komplettering av befintliga bebyggelseområden 
i första hand tillämpas.  
 

Planeringsprinciper för centralorten Uddevalla: 
 

• I centralorten ska platsens unika natur- och kulturmiljö kring Bäveån, stadens lokala karaktär 

och den historiska maritima identiteten användas och värnas vid utveckling av orten.   

• I centralorten ska kommunen skapa förutsättningar för en levande centrumkärna och en 

blandstad, med god gestaltning och arkitektur som sätter människan i fokus. 

• I centralorten ska kommunen fysiskt tillhandahålla all lagstadgad kommunal service: tex 

barnomsorg, skola F-9, gymnasium, särskola, vuxenutbildning, SFI, stadsbibliotek med filialer 

och bokbuss, socialtjänst, brandstation, stadshus. 

• I centralorten ska kommunen verka för en 

variation av bostadstyper, bostadsstorlekar och upplåtelseformer som tillgodoser medborga

rnas behov under hela livet.  

• Centralorten ska vara en regional nod för kollektivtrafik. 

• I centralorten ska kommunen skapa förutsättningar för hållbara resor genom kollektivtrafik 

och sammanhängande och trygga gång- och cykelvägar. En utveckling av transporter för 

samordnade resor och alternativa drivmedel ska också prioriteras.  
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• I centralorten ska kommunen tillhandahålla ett utbud av multifunktionella lokaler för olika 

ändamål, med likvärdig tillgänglighet för olika målgrupper och vid olika tider på dygnet. 

• I centralorten ska kommunen skapa förutsättningar för berikande möten genom att samla 

platser för regional kultur, arenor och platser för idrott, platser för utbildning på högre nivå, 

platser för lek i alla åldrar, platser för rörelse, kulturskola, fritidsgårdar och platser för 

utövande av kultur. 

• I centralorten ska kommunen skapa förutsättningar för en variation av näringslivsutveckling. 

• I centralorten ska kommunen skapa förutsättningar för Uddevalla som besöksmål. 

• I centralorten ska kommunen skapa förutsättningar för ett levande föreningsliv och ett 

aktivt civilsamhälle med aktiviteter för både boende och besökare i olika åldrar och med 

olika bakgrund. 

• I centralorten ska kommunen möjliggöra närhet till vatten- och naturmiljöer med tillgång 

på ekosystemtjänster, rekreation och friluftsliv, särskilt med fokus på bostadsnära 

grönska och parker.  

• I centralorten samt i anslutning till denna ska kommunen värna och utveckla natur- och 

kulturmiljöer med sammanhängande gröna stråk för att bevara 

ekosystem, spridningskorridorer för arter och den biologiska mångfalden.  

 

Tätort – Planeringsprinciper 

Uddevalla kommuns tätorter ska tillgodose människors olika vardagsbehov för ökad 
jämlikhet, delaktighet, en hållbar livsstil och kultur. Bebyggelsen ska med utgångspunkt i den lokala 
natur- och kulturmiljön och platsens inneboende värden genom omsorgsfull gestaltning skapa goda, 
attraktiva och trygga livsmiljöer. För ett effektivt markutnyttjande och varsamhet om 
naturmiljöer eller jordbruksmark ska förtätning eller komplettering av befintliga bebyggelseområden 
i första hand tillämpas.  
 

Planeringsprinciper för tätort: 

• I tätorten ska kommunen värna och förstärka ortens lokala identitet och karaktär samt 
platsens inneboende värden.  

• I tätorten ska kommunen skapa förutsättningar för en levande centrumkärna. 
• I tätorten ska kommunen tillhandahålla fysisk kommunal service i form av barnomsorg, skola 

F-9, viss socialtjänst på plats och delvis i form av mobila lösningar, närbibliotek, bokbuss, 
plats för räddningstjänst. 

• I tätorten ska kommunen verka för en variation av bostadstyper, bostadsstorlekar 
och upplåtelseformer som tillgodoser medborgarnas behov under hela livet.  

• I tätorten ska kommunen skapa förutsättningar för hållbara transporter genom 
kollektivtrafik och sammanhängande och trygga gång- och cykelvägar. En utveckling av 
transporter för samordnade resor och alternativa drivmedel ska också prioriteras.  

• I tätorten ska kommunen tillhandahålla ett utbud av lokaler för samnyttjande för olika 
ändamål med likvärdig tillgänglighet för olika målgrupper och vid olika tider på dygnet 

• I tätorten ska kommunen skapa förutsättningar för berikande möten: platser för idrott, 
platser för lek i alla åldrar, platser för rörelse, ambulerande kulturskola, fritidsgårdar och 
platser för utövande av kultur. 

• I tätorten ska kommunen skapa förutsättningar för orten som besöksmål. 
• I tätorten ska kommunen skapa förutsättningar för näringslivsutveckling. 
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• I tätorten ska kommunen skapa förutsättningar för ett levande föreningsliv och ett 
aktivt civilsamhälle med aktiviteter för både boende och besökare i olika åldrar och med 
olika bakgrund. 

• I tätorten ska kommunen möjliggöra närhet till vatten- och naturmiljöer med tillgång 
på ekosystemtjänster, rekreation och friluftsliv, särskilt med särskilt fokus på bostadsnära 
grönska och parker.  

• I tätorten samt i anslutning till denna ska kommunen värna och utveckla natur- och 
kulturmiljöer med sammanhängande gröna stråk för att bevara ekosystem, 
spridningskorridorer för arter och den biologiska mångfalden.  

 

Orter av lokal betydelse – Planeringsprinciper 

Uddevalla kommuns orter av lokal betydelse ska tillgodose människors olika vardagsbehov för ökad 
jämlikhet, delaktighet, en hållbar livsstil och kultur. Bebyggelsen ska med utgångspunkt i den lokala 
natur- och kulturmiljön och platsens inneboende värden genom omsorgsfull gestaltning skapa goda, 
attraktiva och trygga livsmiljöer. För ett effektivt markutnyttjande och varsamhet om 
naturmiljöer eller jordbruksmark ska förtätning eller komplettering av befintliga bebyggelseområden 
i första hand tillämpas.  
 

Planeringsprinciper för ort av lokal betydelse: 

• I orten av lokal betydelse ska kommunen värna och förstärka den lokala karaktären och 
platsens inneboende värden.  

• I orten av lokal betydelse som har befintlig kommunal 
service ska kommunen verka för att denna fortsatt ska kunna bedrivas.   

• I orten av lokal betydelse ska kommunen tillhandahålla viss kommunal service, exempelvis i 
form av mobila lösningar. 

• I orten av lokal betydelse ska kommunen skapa förutsättningar för berikande möten: platser 
för lek i yngre åldrar, platser för rörelse, ambulerande kulturskola och fritidsgårdar. 

• I orten av lokal betydelse ska kommunen pröva lämpligheten för bostäder och 
verksamheter. 

• I orten av lokal betydelse ska kommunen verka för lokaler för samnyttjande. 
• I orter av lokal betydelse ska kommunen verka för en infrastruktur som möjliggör goda 

kommunikationer till centralorten Uddevalla eller andra målpunkter som den befintliga 
infrastrukturen medger. Fokus ska läggas på åtgärder som bidrar till att de hållbara resorna 
utvecklas.  

• I orten av lokal betydelse ska det vara nära till naturmiljöer, rekreation och friluftsliv 
• I orten av lokal betydelse ska kommunen verka för ett levande föreningsliv och ett 

aktivt civilsamhälle. 
• I orten av lokal betydelse samt i anslutning till denna ska kommunen bevara och utveckla 

natur- och kulturmiljöer, bland annat med sammanhängande gröna stråk för dess sociala-, 
pedagogiska-och kulturhistoriska värden samt för den biologiska mångfalden.  

  

Mark- och vattenanvändning  
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Kommunens planering av mark- och vattenanvändning redovisas i detta kapitel. Kapitalet är indelat i 

sju olika områdestyper. Dessa följer till stor del Boverkets modell för översiktsplaner dock med vissa 

lokala förändringar. Områdestyperna är följande: 

• Orter: Tar ställning till hur kommunens orter av lokalbetydelse bör utvecklas. Detta i 

större detalj och anpassning till orten än planeringsprinciperna. FÖP Uddevalla och FÖP 

Ljungskile är kopplade hit. 

• Landsbygd: Tar ställning till hur landsbygdsområdena ska planeras. I vissa områden finns 

fördjupningar för områden av sammanhållen bebyggelse.  

• Areella näringar: Tar ställning till hur kommunen planerar för jord- och skogsbruk.  

• Grönstruktur: Områden av vikt för natur, naturskydd, friluftsliv och rekreation.  

• Transportinfrastruktur: Väg, järnväg, farleder och annan transportrelaterade frågor.  

• Verksamheter: Ställningstaganden kopplade till områden utpekade som 

utredningsområden för verksamhetsmark.  

• Vatten: Tar ställning till kommuners hav, sjöar samt större vattendrag.  

Mark- och vattenanvändningen är direkt kopplad till kartan och hela kommunens geografiska yta är 

tilldelad en områdestyp.  

 

Orter  
Orter utgår från Boverkets ÖP-modell och områdestypen stadsbygd och tätortsområden. Kommen 
har dock gjort ändringar från modellen samt ändrat begreppet till orter. Detta för att passa 
Uddevallas egna förutsättningar. Orter har planerats utifrån definitionen: Ett område med 
bebyggelse av orts karaktär där bostäder ingår och där bebyggelsen har en kvartersliknande struktur. 
Utgörs av bebyggelse som i huvudsak används för bostäder men även där kontor, handel eller annan 
verksamhet som är förenlig med bostäder samspelar. Även trafik- och parkeringsytor, parker och 
fritidsanläggningar kan ingå.  
 
Områdestypen Orter innefattar Centralorten Uddevalla, tätorten Ljungskile och tre orter som är 
kategoriserade som orter av lokal betydelse: Hogstorp, Lane Fagerhult samt Lane Ryr Kyrkebyn. 
 
Områden utpekade som befintlig sammanhållen bebyggelse är de områden som idag redan är 
bebyggda. Viss bebyggelse kan förekomma i andra områdestyper utan att pekas ut som 
sammanhållen betygelse, då gäller ställningstagandet för den aktuella områdestypen.  
  
Utredningsområden för sammanhållen bebyggelse är de områden som anses vara lämpligast att 
utreda för ytterligare bebyggelse. Dessa områden kräver vidare fördjupning och utredning.  
 

Centralorten Uddevalla 
Den fördjupade översiktsplanen är en bearbetning och fördjupning av kommunens översiktsplan 

2010 och omfattar kommunens centralort Uddevalla och närliggande tätbebyggelse. Den fördjupade 

översiktsplanen syftar till att visa hur mark och vatten ska användas i framtiden. Delar av planen är 

relativt detaljerad medan andra delar är mer utav en viljeinriktning. Planen bygger på konkreta 

ställningstaganden för utvecklingen; en del för ett genomförande i närtid medan andra är mer 

långsiktiga. 

Enligt planen kommer staden kommer att växa inifrån och ut samt västerut. En förutsättning för 

detta är att hamnen och andra verksamheter flyttar från deras nuvarande placering de centrala 
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delarna av staden och placeras längre ut till Sörvik och Fröland. Planområdet har E6 som gräns i 

väster med undantag för Torp köpcentrum som ingår i planområdet. 

Eftersom centralorten har en fördjupad översiktsplan har området inte hanterats inom ramen för 

den kommuntäckande översiktsplanen.  

Översiktsplanens tematiska ställningstaganden gäller däremot för hela kommunen utan geografisk 

begränsning vilket innebär att de är vägledande även för beslut inom FÖP område.  

För vidare läsning: Uddevalla FÖP   

Tätorten Ljungskile 
Ljungskile har en fördjupad översiktsplan av Uddevalla kommuns översiktsplan från 2002 och antogs 

av kommunfullmäktige i december 2007. I planen redovisas bland annat bebyggelseutvecklingen för 

bostäder och verksamheter. 

Ljungskile har därför inte hanterats inom ramen för den kommuntäckande översiktsplanen. 

Översiktsplanens tematiska ställningstaganden gäller för hela kommunen utan geografisk 

begränsning vilket innebär att de är vägledande även för beslut inom FÖP område.  

För vidare läsning: Ljungskile FÖP 

 

Hogstorp 
 

Hogstorp ligger ca 10 km norr om Torp Köpcentrum, ca 16 km till Uddevalla centrum, vilket utgör bra 

pendlingsmöjligheter till och från Hogstorp. Närheten till Munkedal utgör ett bra pendlingsläge dit 

många åker för att arbeta.  

E6:an präglar Hogstorp, då denna utgör en tillgång med snabb pendling både norr och söder ut. 

E6:an skapar även ekologiska och sociala barriärer för samhället, då den avskärmar Hogstorp från 

kusten och landskapet i dess nära anslutning. Även Bohusbanan utgör en barriär, då järnvägen löper 

rakt genom samhället. Denna fragmentering påverkar rörelsefriheten samt säkerheten i Hogstorp.  

Hogstorp ligger i närhet till natur i form av två stora naturreservat, där skog och fjäll inger känsla av 

vild natur. Orten ligger i närhet till havet i Skredsvik som ligger till väster om Hogstorp vilket är 

populärt för bad- och båtliv.  

Topografin utgörs av långsträckt dalgång inramad av högre terräng, med vattendrag i raviner. 

Hogstorp är historiskt sett en gammal bygd, där ett småskaligt jordbruk har bedrivits, idag är detta 

fragmenterat. 

Hogstorp är försörjt med kommunalt vatten och avlopp vilket möjliggör viss vidareutveckling i 

områden utpekade som befintlig sammanhållen bebyggelse och utredningsområden för 

sammanhållen bebyggelse. 

I Hogstorp ska… 

… komplettering av bebyggelse i första hand ske i områden utpekade som befintlig sammanhållen 

bebyggelse.  

… utveckling av ny bebyggelse och markreserv för förskola utredas i området utpekat som 

utredningsområde för sammanhållen bebyggelse.  

… endast icke störande verksamheter vilka kan blandas med bostäder förekomma. 

https://www.uddevalla.se/bygga-bo-och-miljo/oversiktsplan-och-detaljplaner/oversiktsplan-/oversiktsplan-uddevalla-tatort.html
https://www.uddevalla.se/bygga-bo-och-miljo/oversiktsplan-och-detaljplaner/oversiktsplan-/oversiktsplan-ljungskile.html
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… ortens grönstruktur och naturvärden i anslutning till bebyggelse värnas. 

… ortens kollektivtrafikutbud med målpunkter i såväl Uddevalla som norrut värnas.  

… ortens geografiska läge längs med E6 ses som en styrka i samband med 

väginfrastruktur och kollektivtrafik.  

… cykelbana mellan Uddevalla och Hogstorp värnas. 

 

Lane/ Fagerhult 
Fagerhults bebyggelsestruktur består främst av friliggande enplansvillor. Bebyggelsen är inte samlad 

runt en ortskärna vilket gör att orten kan upplevas som fragmenterad. Terrängen är plan och 

variationen i topografin liten. Gestaltningen är i stora drag ett samhälle som präglas av 

genomgående likartad bebyggelse i ett naturnära område. Orten är även belägen längs med väg 172 

vilket bidrar till kommunikationsmöjligheter.   

Fagerhult ligger i närhet till natur med stora relativt orörda skogsområden med rekreationsvärden. 

Genom orten rinner Bäveån vilken mynnar ut i havet i Uddevalla centrum.   

I Fagerhult tillåter ortens kollektivtrafikutbud och utrymme inom den kommunala 

avloppsförsörjningen en viss vidareutveckling i områden utpekade som befintlig sammanhållen 

bebyggelse och utredningsområden för sammanhållen bebyggelse. 

Orten är i översiktsplanen utpekad som en ort av lokal betydelse. 

I Fagerhult ska… 

… komplettering av bebyggelse ske inom ramen för befintlig kommunal vatten- och 

avloppskapacitet. 

… komplettering av bebyggelse i första hand ske genom i områden utpekade som befintlig 

sammanhållen bebyggelse. 

… utveckling av ny bebyggelse utredas i områden utpekade som möjliga för utredningsområde för 

sammanhållen bebyggelse. 

… ortens grönstruktur och naturvärden i anslutning till bebyggelse värnas. 

… ortens kollektivtrafikutbud med målpunkter i såväl Uddevalla som norrut värnas. 

… ortens grönstruktur med Bäveån i nordost värnas och förstärkas vid utveckling 

… Lelångenbanan värnas och förstärkas som ett attraktivt gång- och cykelstråk. 

 

Lane – Ryr Kyrkebyn 
Kyrkebyn ligger ca 10 km från Uddevalla centralort, och väg 698 går genom orten.   

I Kyrkebyn består bebyggelsen av friliggande villor och ett antal flerfamiljshus i tvåvåningshus som 

följer landskapets terräng, som är något kuperad. Bebyggelsen är förhållandevis tät och är centrerad 

runt skolan, förskolan och kyrkan vilket skapar en bykänsla. Det kringliggande jordbruket och 

gårdsmiljöerna präglar gestaltningen i området och skapar en landsbygdskaraktär med tillhörande 

by som samlingspunkt, mer än ett centrum. 

Kyrkebyn ligger i närhet till natur med stora relativt orörda skogsområden med rekreationsvärden. 

Genom orten rinner Bäveån vilken mynnar ut i havet i Uddevalla centrum.   

Området är begränsat av ett bilberoende samt av sin kapacitet att försörja ytterligare bebyggelse 

med vatten och avlopp. Vid ytterligare bebyggelse ska denna placeras i områden utpekade som 

befintlig sammanhållen bebyggelse och utredningsområden för sammanhållen bebyggelse. 
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Orten är i översiktsplanen utpekad som en ort av lokal betydelse. 

I Kyrkebyn ska…  

… ortskaraktären med kyrka, blandad koncentrerad bebyggelse och serviceutbud värnas vid 

eventuell utveckling av orten. 

… komplettering av bebyggelse ske inom ramen för befintlig kommunal vatten- och 

avloppskapacitet. 

… komplettering av bebyggelse i första hand ske i områden utpekade som befintlig sammanhållen 

bebyggelse. 

… utredning ske innan utveckling av ny bebyggelse kan i områden utpekade som utredningsområde 

för framtida sammanhållen bebyggelse. 

… Bäveån förstärkas som grön-blått och rekreativt stråk genom orten. 

… ortens grönstruktur och naturvärden i anslutning till bebyggelse värnas. 

 

Landsbygd 
Användningen landsbygd utgår ifrån definitionen i Boverkets ÖP-modell för områdestypen 

landsbygd. Landsbygdsområdet omfattar främst områden för areella näringar och andra 

landsbygdsanknutna verksamheter här kan viss bostads- och fritidsbebyggelse och obrukad mark 

förekomma likväl som kommunens kust- och skärgårdsområden. Vissa områden med samlad 

bebyggelse inom områdestypen landsbygd har getts fördjupningar i syfte att precisera användningen 

ytterligare.  

Områden för sammanhållen bebyggelse på landsbygd pekas ut i Havsstensstrand, Fräknestranden, 

Smedseröd och Skaveröd. Till dessa områden finns fördjupningar och områdesspecifika 

ställningstaganden.  

Områden utpekade som befintlig sammanhållen bebyggelse är de områden som idag redan är 
bebyggda. Viss bebyggelse kan förekomma i andra områdestyper utan att pekas ut som 
sammanhållen betygelse, då gäller ställningstagandet för den områdestypen.  
  
Utredningsområden för sammanhållen bebyggelse är de områden som anses vara lämpligast att 
utreda för ytterligare bebyggelse. Dessa områden kräver vidare fördjupning och utredning.  
 

På landsbygden  

På landsbygden ska utveckling av ny bebyggelse ske med stor restriktivitet med anledning av 
landsbygdens stora natur- och kulturvärden samt landskapsbild. Utveckling av ny bebyggelse såväl 
som nya enstaka byggnader bör lokaliseras i anslutning till befintliga bebyggelsegrupper. En samlad 
bebyggelse ger bättre förutsättningar att samordna samhällsservice och att nyttja befintlig 
infrastruktur. All tillkommande bebyggelse ska utvecklas i sammanhang med den lokala bostads- 
och verksamhetskaraktär som finns i området samt i harmoni med den lokala historiska kultur- och 
naturmiljön. 
 
Uddevalla kommun ska… 

Bebyggelse  
… i första hand hänvisa utveckling av ny samlad bebyggelse till översiktsplanens 
fördjupningsområden på Fräknestranden och Havsstensstrand (”Sundsandvik-Rotviksbro-Lanesund-
Utby”). 
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… inom bebyggelsegrupper där dricksvattentillgången är låg /hotad/undermålig/ först tillåta nya 
bostadshus när vattentillgången säkrats genom kommunal vattenförsörjning eller annan anläggning 
som garanterar hela bebyggelsegruppens vattentillgång.  
… endast tillåta komplettering av befintlig bebyggelse samt ökade byggrätter av bebyggelse 

på landsbygden om koppling till kommunalt VA finns, annars till godkända enskilda- 

eller gemensamhetsanläggningar. 

… komplettering av befintlig bebyggelse samt ökade byggrätter beakta kulturgeografiska 
förhållanden genom ett traditionellt byggande där brukbar mark, låglänta områden och högsta 
höjder lämnas obebyggda. På så vis bevaras landskapsbildens kulturhistoriska värden och 
exploatering kan ske samtidigt som allmänna intressen bibehålls. 
 
Service och verksamheter 

… tillhandahålla kommunal service för landsbygden i närmsta knutpunkt eller ort alternativt via 

mobila lösningar. 

… på landsbygden skapa förutsättningar för en kombination av areella och maritima näringar, hållbar 

naturturism och besöksnäring som tar utgångspunkt i befintlig infrastruktur och den lokala 

landskapsbilden. 

… på landsbygden verka för en infrastruktur som möjliggör goda kommunikationer till större 

stråk, knutpunkter och orter av lokal eller annan större betydelse. Fokus ska läggas på åtgärder som 

bidrar till att de hållbara resorna utvecklas.  

… på landsbygden verka för en väl utbyggd digital infrastruktur.  

… på landsbygden stötta det lokala föreningslivet och civilsamhället.  

 

Landskap och grönstruktur 

… på landsbygden verka för att minimera ljudföroreningar samt bevara tystare områden.  

… på landsbygden planera för att i ökad grad tillgängliggöra rekreation för alla. 

… värna landsbygdens lokala natur- och kulturlandskapsbild för såväl dess ekologiska som sociala 

värden.   

 

Bokenäset   
Norr om Uddevalla bron på E6:ans västra sida ligger Bokenäset. Ett område omgivet av hav och kust 

där många natur-, kultur- och rekreationsvärden samspelar. Stora delar på och runt Bokenäset har 

höga natur-, kultur- och rekreationsvärden vilket gör det till ett populärt område för boende och 

besökande. Bokenäset har ett aktivt föreningsliv samt ett aktiv kulturliv vilket är en del av områdes 

identitet. Bebyggelsen är finns både större områden av sammanhållen bebyggelse i form av 

permanenta bostäder likväl som mindre fritidshusområden och enskilda hus och gårdar.   

På Bokenäset finns det flertalet områden med brist på dricksvatten samt problematik av 

saltvatteninträngning. Utökat uttag av dricksvatten kan innebära ytterligare saltvattenintrång på en 

del ställen. Ökad belastning på dricksvattenförsörjningen kommer kunna leda till ett kommunalt 

ansvar för VA försörjning i framtiden. Bokenäset har vidare höga värden för natur, kultur samt 

rekreation och friluftsliv. Större delen av området är skyddat av riksintressen samt strandskydd vilket 

gör en större bebyggelse olämplig. En försiktig planering av Bokenäset är viktigt för att säkerställa att 

boende och kommande generationer får en god livsmiljö samt dricksvattenförsörjning.  

Ytterligare utveckling av sammanhållen bebyggelse bör därför ske i områden utpekade som befintlig 

sammanhållen betygelse samt utredningsområde för sammanhållen bebyggelse.  

På Bokenäset ska… 
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… utveckling av ny bebyggelse ske med stor restriktivitet med anledning av landsbygdens stora 

natur- och kulturvärden, långvariga hävd och landskapsbild. All tillkommande bebyggelse ska 

utvecklas i småskalig omfattning i sammanhang med den lokala bostads- och verksamhetskaraktär 

som kännetecknar Bokenäset samt i harmoni med den lokala historiska kultur- och naturmiljön. 

… komplettering av bebyggelse samt ökade byggrätter vara förenligt med, och utan negativ 

påverkan på, områdets aktuella riksintressen och allmänna intressen – med särskilt fokus på 

kustzonen.  

… komplettering av bebyggelse samt ökade byggrätter ej ske i områden med risk för brist på 

dricksvatten eller saltvatteninträngning av grundvattnet. Nya bostadshus tillåts först när 

vattentillgången säkrats genom kommunal vattenförsörjning eller annan anläggning som garanterar 

hela bebyggelsegruppens vattentillgång. 

… godkända lokala enskilda- eller gemensamhetsanläggningar för vatten- och avlopp vara en 

förutsättning för komplettering av bebyggelse samt ökade byggrätter, förutom i områden där 

kommunalt VA finns. 

… kulturgeografiska förhållanden beaktas genom ett traditionellt byggande där brukbar 

jordbruksmark, låglänta områden och högsta höjder lämnas obebyggda. På så vis bevaras 

landskapsbildens kulturhistoriska värden och exploatering kan ske samtidigt som allmänna intressen 

bibehålls.  

… komplettering av bebyggelse samt ökade byggrätter i första hand ske i områden utpekade som 

befintliga/utredningsområden för sammanhållen bebyggelse.  

… utveckling av ny sammanhållen bebyggelse utredas genom detaljplan i anslutning till befintlig 

bebyggelse i områden utpekade som möjliga för framtida sammanhållen bebyggelse i Sundsandvik, 

Furuhall, Lanesund och Utby.” Havstenstrand” 

… det lokala föreningslivet och civilsamhället stöttas.  

 

Fräknestranden 
 

Fräknestranden är ett samlingsnamn för områdena på västra sidan E6 från Ammenäs ner till 

Ulvesund. Tidigare populärt område för fritidsbebyggelse vilket i stor utsträckning idag är 

permanenta bostäder. Ytterligare bebyggelse av villor har tillkommit som följd av investeringar i 

kommunalt vatten och avlopp….  

Området präglas av det kustnära jordbruket med sin långvariga hävd. E6:an som en barriär mot 

närliggande områden i öst, men som däremot ökar tillgängligheten till regionen via Lerbomotet. 

Samt av sin tillgänglighet till kusten via vägar och stigar, båthamnar i anslutning till bostadsområden 

samt ett antal mindre bryggor och badplatser.  

I översiktsplanen pekas området ut som ett bebyggelseområde på landsbygden. Detta med 

undantag för de områden som i södra delarna som istället behandlas av fördjupad översiktsplan för 

Ljungskile. Området geografiska placering med närhet till både havet och goda kommunikationer gör 

Fräknestranden till ett attraktivt boende på landsbygden.  

På Fräknestranen ska… 

… komplettering av bebyggelse samt ökade byggrätter i första hand ske i områden utpekade som 

befintlig sammanhållen bebyggelse. 

… goda lösningar för vatten och avlopp, i första hand kopplat till kommunal överföringsledning vara 

en förutsättning för komplettering av bebyggelse samt ökade byggrätter.  
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… utveckling av ny sammanhållen bebyggelse utredas genom detaljplan i anslutning till befintlig 

bebyggelse i områden utpekade som utredningsområden för sammanhållen bebyggelse.  

… bebyggelseutveckling ej ske i grönområden och på jordbruksmark.  

… gröna stråk och jordbruksmark ses som sammanhängande naturmiljöer från öst till väst och denna 

landskapsbild ska bevaras i hela området, särskilt i Fräknestrandens centrala delar. 

… den allmänna tillgängligheten till kusten bevaras i hela området och grönområdena ska 

tillgängliggöras mer. 

… en regional led för vandring/cykling möjliggörs längs Fräknestrandens kust. 

 

Havsstensstrand 
 

Havsstensstrand är ett samlingsnamn för områdena Sundsandsvik-Rotviksbro- Lanesund- Utby. 

Detta område tillhör Bokenäset men är mer tätbefolkat än områden längre ut. Havsstensstrand har 

ett attraktivt och skyddat läge med utblick över Havstensfjorden. Även närhet till goda 

kommunikationer både genom kollektivtrafik och E6 samt närhet till Uddevalla centrum och Lysekil 

gör området attraktivt. Här har fritidshusbebyggelse genomgått en omvandling till 

permanentboende vilket har kompletterats av ny bebyggelse. Från Sundsandsvik finns en koppling 

till Orust via Nötesundsbron vilken även har gångväg.  

Viken och havet utanför havsstensstrand har höga värden för natur och rekreation och är skyddat av 

riksintressen för natura 2000, yrkesfiske, högexploaterad kust, naturvård samt friluftsliv.  

I översiktsplanen pekas området ut som ett bebyggelseområde på landsbygden. Området 

geografiska placering med närhet till både havet, torp och vägarna 161 och E6an gör 

Havsstensstrand till ett attraktivt boende på landsbygden.  

I Havsstensstrand ska… 

… komplettering av befintlig bebyggelse samt ökade byggrätter i första hand ske i områden utpekade 

som befintlig sammanhållen bebyggelse. 

… godkända lokala enskilda- eller gemensamhetsanläggningar för vatten- och avlopp vara en 

förutsättning för komplettering av bebyggelse samt ökade byggrätter, förutom i områden där 

kommunalt vatten och avlopp finns. 

… utveckling av ny sammanhållen bebyggelse utredas genom detaljplan i anslutning till befintlig 

bebyggelse i områden utpekade som utredningsområden för framtida sammanhållen bebyggelse i 

Sundsandvik, Furuhall, Lanesund och Utby. 

 

Smedseröd 
Smedseröd är ett mindre område strax norr om Torp köpcenter. På grund av dess geografiska läge 

och förutsättningar i infrastruktur har här ett villaområde vuxit fram. I området finns ingen 

begränsad kommunal service utöver kommunalt vatten och avlopp. På grund av områdets 

förutsättningar planerar kommunen ingen ytterligare bebyggelse på området. 

I Smedseröd ska… 

… komplettering av bebyggelse inom området utpekat som befintlig sammanhållen bebyggelse 

förutsätter godkända lokala enskilda- eller gemensamhetsanläggningar för vatten- och avlopp, 

förutom i områden där kommunalt vatten och avlopp finns.   
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Skaveröd 
Skaveröd är ett mindre område i norra Uddevalla. Området ligger på kusten mot Gullmarsfjorden 

och gränsar mot Munkedals kommun. I området finns begränsad kommunal service, dialog om att 

försörja området med kommunalt vatten och avlopp pågår. På grund av områdets förutsättningar 

planerar kommunen ingen ytterligare bebyggelse på området.  

I Skaveröd ska… 

… godkända lokala eller kommunala enskilda- eller gemensamhetsanläggningar för vatten- och 

avlopp vara en förutsättning för komplettering av bebyggelse samt ökade byggrätter inom området 

utpekat som befintlig sammanhållen bebyggelse.  

 

Areella näringar 
Jord- och skogsbruk är av nationell betydelse och har stor betydelse för natur- och kulturvärden, 

ekosystemtjänster, landskap och produktion. Det är värdefullt att behålla och utveckla det jord- och 

skogsbruk som finns för att möjliggöra en viss lokal livsmedelsförsörjning, för att vårda skogen och 

hålla landskapet öppet. 

Enligt Miljöbalken ska byggande på brukningsvärd jordbruksmark inte ske annat än om det behövs 

för att tillgodose väsentliga samhällsintressen och om detta behov inte kan tillgodoses på ett från 

allmän synpunkt tillfredsställande sätt genom att annan mark tas i anspråk.  

I Uddevalla kommun ska… 
… odlingsbar och brukningsvärd jordbruksmark skyddas och fragmentering av jordbruksmark vid 

planering av bebyggelse och infrastruktur minimeras. 

… ny bebyggelse ej tillåtas på platser med brukningsvärd jordbruksmark enligt kommunens 

jordbruksmarksinventering, om inte kravet enligt 3 kap. 4 

miljöbalken angående samhällsnytta är uppnått.  

... skogsbruksmark som har betydelse för skogsnäringen ska så långt som möjligt skyddas mot 

åtgärder som kan påtagligt skada eller försvåra ett rationellt skogsbruk. 

 

För vidare läsning: Inventering och värdering av jordbruksmark i Uddevalla kommun. 

Grönstruktur 
Områdestypen grönstruktur utgår ifrån definitionen i Boverkets ÖP-modell vilken fokuserar på större 

områden för stora friluftslivs-, natur- eller landskaps värden. Denna definition innefattar parker, 

parkliknande miljöer, naturmark i tätortsmiljö, när rekreationsområden, samt anlagda områden för 

fritidsaktiviteter som främst äger rum utomhus även små sjöar och delar av öppen sjö kan ingå.  

 
I Uddevalla kommun ska grönstrukturen som utgörs av både större och mindre natur- 
och parkområden, bevaras och utvecklas. Grönstrukturen ska säkra kommunens 
biologiska mångfald och stärka våra ekosystem men även ge tillgång till säkra, 
inkluderande och tillgängliga grönområden för alla målgrupper.  
 
Tysta ostörda områden blir allt ovanligare i landskapet och utgör på så sätt en betydelsefull resurs 

för kommunen, framförallt ur ett folkhälso-, rekreations- och besöksnäringsperspektiv. Nuvarande 

markanvändning bostäder och verksamheter såsom jord- och skogsbruk är förenlig med kommunens 

ambition för utpekade tysta områden. I Uddevalla finns två områden som uppfyller kriterierna för 

tysta områden, del av Bredfjället och del av Herrestadsfjället. 
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I Uddevalla kommun ska… 
… grönstruktur bland annat i form av gröna och blåa kilar, parker och allmänna grönytor i tätorterna 
bevaras och utvecklas med målet att säkerställa ekosystemtjänster för dagens och kommande 
generationer. Därför ska kommunen vara restriktiva med att ta grönytor i anspråk för andra 
ändamål.   
… kommunen eftersträva en mångfald av grönområden, både avseende storlek och karaktär där 
stadsnära odling ska främjas. Trafikutrymmen och gaturum, såsom rondeller och refuger, kan få 
grönska för att förstärka identiteten som en grön kommun. 
… det finnas en vägledande plan för kommunens grönstruktur, som konkretiserar översiktsplanens 
ställningstaganden för grönstruktur och ekosystemtjänster. 
... grönstrukturens naturvärden, upplevelsevärden och sociala värden inventeras och sambanden 
mellan dem analyseras.  
… de grönstrukturerna, spridningskorridorer och gröna stråk bevaras i såväl ort som på landsbygd.  
.. grönområden och stränder göras mer tillgängliga och utvecklas för såväl människor som den 
biologiska mångfalden.   
... ny bebyggelse i första hand tillkomma på redan ianspråktagen mark.   
... de befintliga grönytorna och parkerna bevaras och mer grönytor skapas i samband med 
exploateringar och utveckling.   
… planering verka för en ökad kvalité på parker och grönytor när bebyggda områden förtätas. Detta 
för att kunna sörja för ett ökat tryck på grönytorna när invånarantalet ökar.  
… grönområden, naturvärden och ekosystemtjänster vara ett självklart inslag i planeringen och 
kompenseras om de förloras vid exploateringar. Kompensation ska i första hand ske i nära anslutning 
till den plats där de förlorades.  
... kommunen verka för att den del av Herrestadfjället och Bredfjället, som är klassade som tysta 

områden ska så långt som möjligt skyddas mot framtida störningar. 

  

Transportinfrastruktur 
Centralorten Uddevalla är en av Västra Götalandsregionens tillväxtmotorer och en såväl regional 

som lokal nod för kollektivtrafik. Kommunen ska genom en utvecklad transportinfrastruktur ha 

fungerande transportsystem med god tillgänglighet som också tar hänsyn till säkerhet, miljö och 

hälsa. Hållbara val som ger minskad klimat- och miljöpåverkan ska vara självklara för invånare, 

besökare och näringsliv och transportsystemet ska stärka möjligheterna till en god livskvalité och en 

attraktiv kommun.  

Uddevalla kommun ska… 

…verka för en utveckling av järnvägstransporter för såväl gods- som persontrafik – prioritering ska 

göras för en utveckling av trafiken på södra Bohusbanan. 

…stärka utvecklingen av hållbara transporter genom utveckling av sammanhängande gång- och 

cykelvägar och prioritering av kollektivtrafikens framkomlighet. 

…i takt med en ökad befolkningstillväxt arbeta för innovativa tåglösningar, kommunen har därför 

pekat ut korridor för möjlig höghastighetsjärnväg med stationsläge i Uddevalla centralort.  

 

Farligt gods 
Det transporteras farligt gods i och genom kommunen på järnväg och på vägar. Med farligt gods 

menas föremål och ämnen som på grund av sina fysikaliska eller kemiska egenskaper kan orsaka 

skador på hälsa, liv, miljö eller egendom i samband med transporter. Det finns rekommenderade 

väger för transporter av farligt gods men det är inte förbjudit att köra farligt gods på andra vägar. 

Det är därför av vikt att vid planering av bebyggelse vara medveten om att det kan förekomma 
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sådana transporter även på övriga vägar, och beakta dessa risker. Uddevalla Hamn har transporter 

av farligt gods och dessa ska beaktas i all planering av bebyggelse 

Kommunen ingår i förbundet Räddningstjänsten Mitt Bohuslän som har tagit fram 

“Handlingsprogram 2020–2023 (enligt lag 2003:778 om skydd mot olyckor.) 

 Uddevalla kommun ska… 

… i planering av bebyggelse ta hänsyn till risker från transporter av farligt god med följande avstånd: 

• Område 0 -30 meter Området närmast väg/järnväg bör begränsas så att det inte uppmuntrar 

till stadigvarande vistelse. Området i direkt anslutning till farligt godsleden bör heller inte 

exploateras på sådant sätt att eventuellt olycksförlopp kan förvärras. 

• Område 30-70 meter Vid planering i området 30-70 bör markanvändningen utformas så att 

få personer uppehåller sig i området och där personer alltid är i vaket tillstånd. 

• Område 70-150 meter Det avstånd vid vilket de flesta typer av markanvändning kan 

förläggas utan särskilda åtgärder eller analyser. Undantaget är sådan markanvändning sim 

innefattat många eller utsatta personer. 

• Område mer än 150 meter från farligt gods led Det avstånd vid vilket övriga typer av 

markanvändning kan förläggas utan särskilda åtgärder eller analyser 

... ta hänsyn i planeringen till kända farligt gods transporter såsom till och från Uddevalla hamn som 

sker på andra vägar än de rekommenderade vägar för farligt gods. 

... arbeta efter aktuella handlingsprogram för skydd mot olyckor. 

 

För vidare läsning: Handlingsprogram 2020-2023  

 

Hamnen och farleden 
Uddevalla hamn med farled från söder genom Hakefjorden har utpekats som riksintresse för sjöfart. 

Uddevalla hamn spelar en strategisk roll för sjötransporter i väst Sverige och hamnterminalen är en 

viktig länk i transportkedjan av varor och gods. Hamnen har kopplingar med järnvägen och har flera 

tågtransporter till och från hamnen dagligen. Hamnen ligger även nära E6 där lastbilstransporter är 

mycket frekventa.  

Hamnverksamheten bedrivs idag i Uddevallas inre hamn. Det pågår ett långsiktigt strategiskt arbete 

som handlar om att flytta delar av hamnens verksamhet västerut. Kommunen och hamnen arbetar 

tillsammans för att kunna skapa nya företagsetableringar genom att förbereda för ett nytt 

industriområde på Fröland, till förmån för att öppna upp inre hamnen för bostäder, handel och nya 

mötesplatser. 

Uddevallas djupa hamn ger förutsättningar för en utveckling av båt- och färjetrafik. 

På sommaren finns de s k Vita båtarna, vilka bedriver trafik utmed Byfjorden till kommunens 

badstränder och andra besöksmål i Bohuslän. 

Markområdet och ställningstaganden för hamnen samt utpekad muddertippningsplats finns inom 

den fördjupade översiktsplanen för Uddevalla tätort.  

Uddevalla kommun ska… 
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... investera i Uddevalla hamn och kommunens farleder samt satsa på energieffektiva lösningar som 

kan skapa förutsättningar för ökad andel sjöburen person- och godstrafik.   

 

För vidare läsning: Uddevalla FÖP 

 

Verksamheter 
Planeringen av mark för verksamheter har utgått ifrån definitionen i Boverkets ÖP-modell. De 

områden utsatta som utredningsområde verksamhet syftar därför på verksamheter som ej bör 

blandas med bostäder. Verksamhet och industri vilken kan vara störande, miljöpåverkande, 

ytkrävande eller genererar tung eller stor mängd övrig trafik. Inom denna områdestyp kan en 

variation av verksamheter planeras exempelvis traditionella industriområden likväl som 

stormarknads- eller mässområden.  

De flesta av kommunens verksamhetsområden finns i de fördjupade översiktsplaner för Uddevalla 

centralort samt Ljungskile tätort. Förtätning och komplettering av befintliga verksamhetsområden 

utnyttjar befintlig infrastruktur. En komplettering av Ljungskiles verksamhetsområde Aröd pekas ut 

för utredning i denna plan. De övriga utpekade områdena innebär krav på utbyggnad av ny 

infrastruktur. 

Uddevalla kommun ska... 

… verka för att en god markberedskap finns för att kunna tillgodose kommunens behov av nya 
industri- och verksamhetsområden. 
... ha en god markberedskap för verksamheter i lägen som är försedda med nödvändig infrastruktur 
såsom vägar, vatten och avlopp. 
… stärka markberedskap för utveckling av hållbar företagsamhet och besöksnäring samt 

verksamheter med goda infrastrukturförbindelser. 

... genomföra fördjupade studier för utpekade utredningsområden i översiktsplanen. 

… vara en attraktiv kommun där företag vill investera och etablera sig med möjlighet för att växa och 

utvecklas.   

 

Vatten 
Områdestypen vatten utgår från Boverkets ÖP-modell. Vilket innebär att både större och mindre 

vattenområden är inkluderade. I vissa fall kan mindre vattendrag eller ytor ingå i andra 

områdestyper som exempelvis grönstruktur.  

Uddevalla kommun har en stor variation och mångfald av natur. Kommunens vatten är attraktiva 

både för medborgare, besöksnäringen och övriga näringslivet och erbjuder en mångfald av tjänster 

vilka genererar värden för social-, ekonomisk- samt ekologisk hållbarhet. Våra vatten förser oss med 

dricksvatten, rekreationsmöjligheter, hem till en mångfald av djur och växter, transportmöjligheter, 

förmildring av klimatförändringar,  

Kommunens 27 mil kust samt marina miljö med dess naturvärden är en stor del i Uddevalla 

kommuns identitet och attraktivitet. Vårt hav och dess kust är således ett område med en mångfald 

av användningsområden, där många intressen behöver samexistera.   

Utöver vattenområdena till havs hav finns ett antal sjöar och vattendrag med både rekreations och 

naturvärden.  

https://www.uddevalla.se/bygga-bo-och-miljo/oversiktsplan-och-detaljplaner/oversiktsplan-/oversiktsplan-uddevalla-tatort.html
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Havs- och kustanvändning  
I Uddevalla kommun ska användningen av hav och kust ske på ett långsiktigt ekologiskt, socialt och 

ekonomiskt hållbart sätt som bidrar till ekosystem i balans. Kustzonen ska vara tillgänglig och 

attraktiv för rekreation, friluftsliv och hållbara maritima näringar. 

Uddevalla kommun ska... 

… skydda havs- och kustmiljöer på så sätt att de kan erbjuda uddevallaborna och besökande 

allmänhet möjligheter till bad, friluftsliv och naturupplevelser.  

... prioritera det allmänna, rörliga och lokalt anpassade friluftslivet som möjliggör för olika grupper 

av människor att uppleva kust och hav. 

... prioritera utvecklingen av näringar inom marin cirkulär ekonomi, vattenbruk och ett långsiktigt 

hållbart fiske i linje med kustens riksintressen. 

…hänvisa bebyggelseutveckling längs kusten till utpekade områden längs Fräknestranden och 

”Havsstensstrand.” 

... utveckla en robust, effektiv och välfungerande teknisk infrastruktur över kommungränser, till 

exempel med samarbete kring vattenförsörjning och klimatförebyggande åtgärder.   

... utveckla testanläggningar på land och till havs för att främja en hållbar teknikutveckling.    

… investera i Uddevalla hamn och kommunens farleder samt satsa på energieffektiva lösningar som 

kan skapa förutsättningar för ökad andel sjöburen person- och godstrafik.   

...förbättra förbindelserna för kollektivt resande till och från kusten genom utveckling av gång- och 

cykelnätet. 

… i Uddevalla och Ljungskile hamn skapa goda förutsättningar för båtliv med satsning på service, 

infrastruktur och förvaringslösningar som möter dagens och framtida behov.  

… minska störningar för friluftsliv och naturmiljö i naturskyddsområden som Havstensfjorden och 

Gullmarsfjorden. 

… verka för minskad nerskräpning av hav, stränder och bottnar och utveckla avfallshanteringen längs 

kusten.  

… i planering prioritera åtgärder som främjar ekosystemtjänster, ta hänsyn till grön och blå 

infrastruktur samt skydda särskilt utpekade arter och biotoper i hav och kustzon. 

… prioritera åtgärder som syftar till bevarande och återhämtning av fiskbestånden som värdefull 

ekosystemfunktion. 

 

Sjöar och vattendrag 
Uddevalla kommuns sjöar och vattendrag fyller många viktiga funktioner. Härifrån tar vi vårt 

dricksvatten, de är livsmiljöer för djur och växter, här sker transporter, fiske, rekreation och 

energiproduktion för att nämna några.  

Insatser för att åtgärda vandringshinder i vattendrag har genomförts men det finns fortfarande 

vandringshinder för vandrande fiskar i form av gamla kvarnar som kvarstår.  

Det finns 109 små- och medelstora bäckar, där åarna Bäveån och Bratteforsån är de största 

vattendragen i Uddevalla kommun. Kommunens sjöar små och utgör endast en liten del av 

kommunen men flera utav dem är biologiskt värdefulla. 

Av svenska sötvattensfiskar återfinns ett tjugotal arter i kommunen. Flertalet av arterna återfinns i 

Bäveåns och Bratteforsåns vattensystem och i de större sjöarna Store Vektor, Stora Köperödssjön, 

Kolbengtserödssjön och Grinnerödssjön.  

Uddevalla kommun ska… 
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...öka biologiska mångfalden i kommunens vatten, särskilt i Bäveån och Byfjorden samt skapa 

förutsättningar för olika arter att förflytta sig förbi vandringshinder.  

… värna om vattnets ekologiska status samt säkerställa framtida drickvattensförsörjning.  

… utveckla och värna om vattnets rekreationsmöjligheter genom tillgänglighet- och 

informationsinsatser.  

... arbetet med att nå god status i vattenförekomsterna genomföras tillsammans med vattenråden 

och i 8 fjordar för att främja det lokala engagemanget och den mellankommunala samverkan. 

 

Strandskydd 
Stränder är en gemensam naturtillgång som har stora värden för såväl friluftsliv som djur- och 
växtliv. Strandområden hör till de artrikaste miljöerna och hyser en stor andel hotade arter, 
områdena har även stora värden för landskapsbild, natur- och kulturmiljö. Områdena ger möjlighet 
till många olika slags aktiviteter och bidrar därmed till stora upplevelsevärden. Tillgängliga stränder 
ger även området ökad attraktivitet för närboende och övriga kommuninvånare.   
 
För att värna strändernas oersättliga värden omfattas land- och vattenområden intill strandlinjen av 
strandskydd. Strandskyddets syften är att långsiktigt trygga allemansrättslig tillgång till 
strandområden och bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet. Naturen behöver inte vara extra 
skyddsvärd för att hänsyn ska tas till strandskyddets syften, det är även viktigt att ta hänsyn till 
ekologiska samband för att långsiktigt trygga strändernas naturmiljöer.  
 

I Uddevalla kommun ska...  
… åtgärder längs stränder planeras och genomföras med stor hänsyn till strändernas natur- och 
friluftsvärden, landskapsbilden samt natur- och kulturmiljön.  
… det rörliga friluftslivets behov prioriteras och tillkommande anläggningar eller bebyggelse ska 
lokaliseras så att passager till och från samt längs strandskyddsområden tillgodoses.   
… det ställas krav på inventeringar av naturmiljön och/eller den allemansrättsliga tillgängligheten 
kan ställas vid prövning av dispenser eller upphävande av strandskydd. 
 

  

Värden och Hänsyn  
I detta kapitel redovisar kommunen för värden och hänsyn vilka i högre grad berör en större 

omvärld. Kapitalet är indelat i fyra avsnitt: 

Mellankommunala frågor vilka behandlar frågor vilka vi delar med våra grannkommuner. Många 

gånger berörs en fråga av flera kommuner vilket kräver samordning över kommungränserna.  

Riksintressen är värden vilka är av så pass högt värde att det är bevarande värt även i ett regionalt 

och nationellt perspektiv.  

Miljökvalitetsnormer är satta för buller, luft och vatten och det är kommunens uppgift att 

säkerställa att normerna uppnås och att kommunen håller en god status.  

Risk, säkerhet och hälsa hanterar frågor om naturligt förekommande risker så som ras och skred 

men även förekomst av radon. Här hanteras även miljöfarlig verksamhet och potentiellt förorenade 

områden.  
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Mellankommunala frågor 
 

Uddevallas läge vid E6 mitt i Bohuslän med djuphamn och järnväg gör landskapets största stad till ett 

regionalt centrum för handel, service, näringsliv, kultur, utbildning och evenemang. Samverkan med 

närliggande kommuner ger tillgång till en varierad arbetsmarknad och samverkan mellan företag.  

Fyrbodal strukturbild 

Fyrbodal är ett kommunalförbund som Uddevalla kommun är medlem i. Förbundets samarbetar för 

att tillsammans för en hållbar utveckling av vår region samt för att underlätta i mellankommunala 

frågor. 

Som del av Fyrbodal är även Uddevalla kommun en del av ett regionalt sammanhäng. Fyrbodal har 

bland annat arbetat med strukturbilder för regionen där Uddevalla är en del i det regionala 

kommunikationsstråken, arbetsmarknaden, näringslivet, besöksnäringen med flera. Det är viktigt för 

kommunen och regionen Fyrbodal att fortsätta samarbeta genom funktionell geografi där man 

utvecklar fysiska struktur som stödjer hållbar utveckling i regionen. Uddevalla kommun i Fyrbodals 

arbete med strukturbilder och funktionell geografi 

 

Enat Bohuslän 

Sedan 2014 samverkar Bohusläns kommuner och besöksnäringens aktörer kring Bohuslän som 

destination. Samtliga elva kommuner har enhälligt beslutat att verka för Ett enat Bohuslän i 

besöksnäringsfrågor. 

För vidare läsning: Avsiktsförklaring, Ett enat Bohuslän  

VGR 

Uddevalla kommun utgör en mycket viktig och expansiv del av regionen.  

Samspel och samarbete med närliggande kommuner och hela regionen har stor betydelse för 

regionens hållbara utveckling.  

Vatten och Avlopp 

Regional vattenförsörjningsplan, som tas fram av länsstyrelsen, väntas bli en grund för samarbete 
om dricksvatten-redundans mellan kommunerna Tanum, Sotenäs, Munkedal, Lysekil, Orust och 
Uddevalla. Möjligheten att koppla ihop ledningssystemen i dessa kommuner för att säkerställa 
vattenförsörjningen har utretts översiktligt. Samarbetet kan även utvecklas till att omfatta 
avloppshantering. Sammankopplingen ger flera fördelar såsom ett nätverk med större säkerhet, stöd 
vid större haveri, kapacitetsökning samt möjlighet till exploatering utmed sträckorna där det idag 
saknas vatten och avlopp. 
 

Under 2018 färdigställdes en ny dricksvattenledning mellan Åh i Uddevalla och Slussen på Orust. Den 
ger idag både reservvatten och permanent vatten till delar av 
Orust.                                                                                                                                      
 

https://www.vastsverige.com/ettenatbohuslan/
https://www.vastsverige.com/ettenatbohuslan/
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Fråga om möjlig inkoppling av ett antal fastigheter på Töllås på Orust har diskuterats, överföring sker 
om kapacitetsberäkningar visar att det finns utrymme då till Sundsandsvik när redundansledning 
över Kristevik m.fl. är utbyggd. Tidplan för denna ledning är 2027–2029. 
 

Torp området  

Torp köpcentrum är Uddevallas största handelsområde och är för kommunen även del av 

besöksnäringen. Torpområdet är även en trafiknod för regional och lokaltrafik där trafik mot Lysekil, 

Göteborg, Kungshamn/Smögen samt Trollhättan möts med lokal trafik inom Uddevalla. Här stannar 

även andra bussbolag med trafik mot ex. Oslo och Köpenhamn.  

Torps omfattning och placering längs europavägen E6 påverkar sin omgivnings handlings- och 

transportmönster.  

Torpköpcentrum ligger inom den geografiska avgränsningen för Uddevallas fördjupade 

översiktsplan. Denna hanterar och tar ställning till områdes mark- och vattenanvändning.  

För vidare läsning: Uddevalla FÖP 

Kollektivtrafik och viktiga vägar 

Kommunen deltar med grannkommunerna och kommunalförbundet Fyrbodal i att verka för 

förbättrat spår och ökad tågtrafik på Älvsborgsbanan. Länsväg 161 är av stor vikt för utveckling av 

Lysekil och kustområdena. Idag finns färjetrafik mellan Uddevalla och Lysekil i Skår. 

Bandelen Uddevalla-Göteborg kapacitets förstärks med fjärrblockering och nya mötesspår som 

möjliggör tågtrafik i en timmesintervall. För Bohusbanans utveckling och tätare tågtrafik 

(halvtimmesintervall) erfordras ett mötesspår i Grohed. På lång sikt krävs utbyggnad av banan till 

dubbelspår mellan Uddevalla och Göteborg. 

Älvsborgsbanan utgör viktig länk för tvärtågsförbindelser mot delar av Västra Götaland och 

Mälardalen/Stockholm. Upprustning av bandelen ger effektivare tågförbindelser med Stockholm. 

Den är även viktig för pendeltrafik mellan Uddevalla, Vänersborg och Trollhättan. 

Uddevalla hamn är utpekad som ett riksintresse och  

Trafikverkets Åtgärdsvalsstudie (ÅVS) beskriver olika möjligheter för hamnens utveckling i ett 

regionalt perspektiv. Kommunen beaktar trafikverkets ÅVS för hamnen i hamnens fortsatta 

utveckling. 

Kustzonsplanering 

 

Den fördjupade strukturbilden för kustzonen är framtagen i ett samarbete mellan 

Göteborgsregionen, Orust och Uddevalla kommun. 

Strategidokumentet vilket är antaget av Kommunfullmäktige den 8 januari 2020 som ett vägledande 

dokument och underlag. innehåller 6st överenskommelser samt en strukturbild för framtida 

planering. Syftet är att samla hela kuststräckan och de mellankommunala planeringsfrågorna. 

Kustzonen är viktig som attraktions- och identitetsskapande kraft och utgör en gemensam 

angelägenhet.  

https://www.uddevalla.se/bygga-bo-och-miljo/oversiktsplan-och-detaljplaner/oversiktsplan-/oversiktsplan-uddevalla-tatort.html
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Den fördjupade strukturbilden ska fungera som ett stöd och sätter ramarna för avvägningar och 

prioriteringar i kommunernas planeringsarbete. Vidare visar den på de viljeinriktningar som ska 

utgöra grunden i varje kommuns fysiska planering och i den mellankommunala kustzonsplaneringen. 

Överenskommelserna är följande: 

1. Vi är överens om att skärgårdssamhällens och den kustnära landsbygdens karaktär och 

identitet ska tas tillvara. 

2. Vi är överens om att utveckla levande samhällen där människor kan bo och verka hela året. 

3. Vi är överens om att satsa på hållbara maritima näringar som bidrar till värdeskapande och 

sysselsättning i kustzonen. 

4. Vi är överens om att skapa en tillgänglig och attraktiv skärgård och kustzon för 

närrekreation, friluftsliv och turism. 

5. Vi är överens om att stärka och värna kustnära jordbruk för livsmedelsproduktion och för 

bevarande av öppna landskap. 

6. Vi är överens om att använda havet och kusten på ett långsiktigt hållbart sätt som bidrar till 

ekosystem i balans. 

För att läsa överenskommelsen i sin helt inklusive underpunkter till överenskommelserna som mer 

konkret beskriver kopplingen till kommunal planering och möjliga åtgärder.  

 För vidare läsning: Mellan kommunal kustzonsplanering GR 

 

Riksintressen 
I Uddevalla kommun finns vissa områden med värden som är så värdefulla att de utgör ett nationellt 

intresse vilket innebär att de behöver skyddas mot påverkan. Dessa områden är utpekade som 

riksintressen och är skyddade via lagstiftning.   

Natura 2000 
Natura 2000 är ett nätverk av skyddade områden i hela EU. De är utvalda därför att de är viktiga 

livsmiljöer för hotade arter. Detta riksintresse skyddas enligt miljöbalken kapitel 4. 

• Havstensfjorden-Svälte kile 

• Bredmossen-Hensbacka 

• Gullmarsfjorden 

• Strömmarna 

• Klockaremossen 

• Store mosse  

• Bredfjället 

• Gustavsberg-Korpberget (FÖP) 

• Tjöstelsrödsbäcken (FÖP) 

• Bratteforsån (FÖP) 

I områden för natura 2000 planeras ingen förändring av markanvändningen. I områden för 

gullmarsfjorden samt Havstensfjorden - Svälte Kile ligger i anslutning till områden utsatta för 

utredning för sammanhållen bebyggelse i anslutning till befintlig sammanhållen bebyggelse. Då 

översiktsplanen tar ställning till att kustzonen inte ska utredas för vidare exploatering anser 

Uddevalla kommun att riksintresset för Natura 2000 inte skyddas av planen.  

https://goteborgsregionen.se/kustzonen
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Yrkesfiske 
Riksintresset innefattar mark- och vattenområden som har betydelse för yrkesfisket eller för 

vattenbruk ska så långt möjligt skyddas mot åtgärder som kan påtagligt försvåra näringarnas 

bedrivande. Detta riksintresse skyddas enligt miljöbalken kapitel 3. 

Berörda områden i Uddevalla kommun: 

• Byfjorden Havstensfjorden Koljefjorden, Lekområde torsk. Områdes nummer 66. 

• Gullmarsfjorden, Lekområde torsk. Områdes nummer 67. 

Kommunen anser att förslagen i planen inte utgör en negativ påverkan på riksintresset. 

Energiproduktion, vindbruk 
Riksintressen för vindbruk anges för att de har särskilt goda förutsättningar för vindbruk ur ett 

nationellt perspektiv, för att de behövs för viktiga eller nödvändiga funktioner i samhället och/eller 

för en landsdels behov av viss energiproduktion. Angivna riksintresseanspråk är framtagna med 

hänsyn till försörjningstrygghet och ur ett energisystemperspektiv. 

• Hogstorp/ Herrestadsfjället  

• Bratteröd/ Köperöd  

• Jättesås 

• Forshälla 

• Ljungskile 

• Barkesbo 

I enlighet med översiktsplanens tematiska tillägg om vindbruk tar kommunen ställning till att: 

• Kommunen med befintliga och tillståndgivna vindkraftverk (22 stycken) är för närvarande 

färdigutbyggd avseende vindkraft. 

• Övriga delar av kommunen anses för närvarande olämplig för utbyggnad av vindkraft.  

• Kommunen stödjer riksintresse för vindkraft i norra delen av kommunen dock inte 

riksintressena i södra delen av kommunen.  

För vidare läsning: Vindbruksplan 

Naturvård 
Riksintresset för naturvård pekas ut då det särskilt väl belyser viktiga skeden av natur- och 

kulturlandskapets utveckling eller är ostört och inrymmer en stor mångfald av naturtyper. Det kan 

vara av särskilt stort intresse också därför att det hyser unika och hotade eller sårbara naturtyper 

eller arter, t.ex. ett rikt fågelliv, en ovanlig flora eller en kombination av egenskaper som gör 

området värdefullt för förståelsen av naturen. Detta riksintresse skyddas enligt miljöbalken kapitel 3.  

• Gullmarsfjorden, NRO-14-065 

• Strömmarna – Koljöfjorden, NRO-14-093 

• Havstensfjorden, NRO-14-080 

• Bredmossen SO Munkedal o myr vid Lunddalen, NRO-14-066 

• Trone mosse, Klockaremossekomplexet, m. fl., NRO-14-046 

• Kuröd – Bräcke, NRO-14-082 

• Store mosse, NRO-14-094 

• Blåduven, NRO-14-083 

• Myr vid Lilla och Stora djup, NRO-14-095 

https://www.uddevalla.se/bygga-bo-och-miljo/energi-och-uppvarmning/vindkraft-.html
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• Bredfjället – Väktorområdet, NRO-14-096 

• Bratteforsån och Hällungen, NRO-14-104 

Ingen av för riksintresset utpekade områden ligger inom områden med förslag på förändrad 

markanvändning.  

För områden som ligger anslutande till befintlig och eller framtida bebyggelse och infrastruktur 

tar kommunen ställning till att dessa områden bör planeras med hänsyn till naturvårdens 

riksintresse. Vidare anser sig kommunen i denna plan ha beaktat riksintressets värden för 

bevarande. 

 

Friluftsliv 
De områden som pekas ut som riksintresse för friluftsliv har stor betydelse för människors 

utevistelse. Områden av riksintresse för friluftslivet har så stora värden på grund av natur- och 

kulturkvaliteter att de är eller kan bli attraktiva för besökare från hela Sverige eller utlandet.  

För områden som är av riksintresse för friluftslivet spelar förutsättningarna för naturupplevelser och 

friluftsverksamhet samt tillgänglighet för allmänheten stor roll. Detta riksintresse skyddas enligt 

miljöbalken kapitel 3.  

• Gullmarnområdet (FO 09).  

• Herrestadsfjället med Viksjön (FO16).  

• Södra Bohusläns kust (FO 39).  

• Havsstensfjorden (FO 15).  

• Bredfjället (FO 03).  
 

Ingen av för riksintresset utpekade områden ligger inom områden med förslag på förändrad 

markanvändning.  

För områden som ligger anslutande till befintlig och/eller framtida bebyggelse och infrastruktur tar 

kommunen ställning till att dessa områden bör planeras med hänsyn till friluftslivets riksintresse. 

Vidare anser sig kommunen i denna plan ha beaktat riksintressets värden för bevarande. 

Högexploaterad kust  
Att många har tillgång till den miljö och aktiviteter som den högexploaterade kusten erbjuder, är 

essensen av detta riksintresse. Inom den högexploaterade kusten får exploatering ske om det inte 

påtagligt skadar områdets natur- och kulturvärden. Särskilda bestämmelser för hushållning av mark 

och vatten finns. Kombinationen av följande värden anses vara skyddsvärda och värda att bevara för 

en fortsatt attraktivitet. Riksintresset innebär att ny bebyggelse får upprättas om värdena tas i 

beaktning. Det är framförallt kustzonen som innefattar skyddsvärt område för den högexploaterade 

kusten. Skyddas enligt miljöbalken kapitel 4. 

Hela Uddevalla kommuns kustzon inkluderas av riksintresset. Kommunen tar ställning till att all 

bebyggelse bör ske med känsla för områdets identitet samt med hänsyn till kultur- och naturmiljöer.

  

Kulturmiljövård 
Riksintresset för kulturmiljövården är sammanhängande kulturmiljöer av stor betydelse ur ett 

nationellt perspektiv. Det är områden som särskilt väl belyser viktiga historiska skeenden. De värden 
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som ligger till grund för utpekandet är knutna till såväl enskilda objekt och delområden som till 

miljöns kulturhistoriska och rumsliga samband. Skyddas enligt miljöbalken kapitel 3. 

• Dynge ruin – Gullmarsberg (KO66) 

• Centrala Bokenäset (KO64) 

• Dragsmark (KO65) 

• Gustavsberg (KO67) FÖP 

• Bredfjället (KO63) 

• Bredfjället (KP76) 

 

Områdena utpekade för kulturmiljövårdriksintresset ligger alla, förutom Gustavsberg (KO67) som 

hanteras av den fördjupade översiktsplanen för Uddevalla, inom områdestyper med fokus på 

bevarande. I de berörda områdestyperna, landsbygd och grönstruktur, tar kommunen ställning till 

att bevara och stärka platsens befintliga identitet och planering ska ske med hänsyn till kultur- och 

naturmiljö.  

Kommunikationer 
Det finns flera riksintressen för kommunikationer i Uddevalla kommun: 

• Järnväg: Älvsborgsbanan, Bohusbanan 

• Stationer: Uddevalla C, Uddevalla Östra, Ljungskile 

• Väg: E6, Väg 44, väg 678,  

• Sjöfart farleder: Uddevalla – Stenungssund, Bonden - Malö strömmar - Havstensfjord (Norra 

Uddevallaleden) 

• Hamn: Uddevalla hamn 

• Djupt område: Byfjorden, havstensfjorden 

Kommunen anser att översiktsplanens ställningstaganden inte påverkar intressena för 

kommunikationer negativt. 

Försvaret 
Uddevalla kommun berörs av riksintresset för total försvarets militära del Skredsviks hamn och 

övningsfält med skjutbana samt Sågebackens skjutfält och Säterbro övningsfält. Uddevalla kommun 

berörs även av stoppområdet för riksintresse för totalförsvarets militära del Såtenäs flottiljflygplats. 

Inom dessa riksintressen och influensområden är det viktigt att Försvarsmakten remitteras samtliga 

ärenden som kan ha en påverkan på riksintressen och influensområden.  

Miljökvalitetsnormer 
Miljökvalitetsnorm (MKN) är ett juridiskt bindande styrmedel i miljöbalken. Syftet med MKN är att 

nå miljökvalitetsmålen samt komma tillrätta med diffusa utsläppskällor.  

Luft 

Uddevalla kommun är medlem i luftvårdförbundet Luft i Väst som kontrollerar att 
medlemskommunerna uppfyller MKN och redovisar luftkvaliteten. Kontrollen sker 
genom kommunvisa mätningar samt beräkningar. Mätningar har skett i gaturum vid 
Lagerbergsgatan och vid Fjällvägen samt vid sjukhuset/riksväg44. 
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Luft i Väst redovisar att Uddevalla kommun uppfyller gällande miljökvalitetsnormer, 
dessa är följande: kväveoxider, svaveldioxid, bensen, partiklar, bens(a)pyren, 
tungmetaller samt kolmonoxid.  
 
 Buller  

Förordning (2004:675) om omgivningsbuller innehåller en målsättningsnorm om att 
kommuner ska sträva efter att begränsa skadligt omgivningsbuller. Enligt förordningen 
ska kommuner med fler än 100 000 invånare ska upprätta en kartläggning med 
åtgärdsprogram. Uddevalla kommun omfattas inte av detta krav men har ändå valt att 
ta fram en trafikbullerkartläggning (2007) med åtgärdsprogram (2011). 
 
Kommunen utför tillsyn av verksamheter och väghållare med syfte att begränsa 
omgivningsbullret.  
Vid planläggning och exploatering bör man alltid sträva efter så god ljudmiljö som 
möjligt. 

 
 
Vatten 

Miljökvalitetsnormer för vatten anger vilken status som vattnet ska ha vid en viss tidpunkt. Att 

statusklassa vattnet beskriver vattnets kvalité. Det övergripande målet med vattenförvaltningen är 

att samtliga vatten ska uppnå god status och att man inte ska göra något som försämrar. Kommunen 

har i dagsläget inte några beslut kring hur man ska arbeta med MKN för vatten i fysisk planering och 

vid prövning. Kommunens ambition är att ta fram ett program för hur MKN ska hanteras i dessa 

frågor och hur kommunen ska säkerställa att man inte påverkar normen negativt.  

I dagsläget har kommunen flera vattenförekomster som inte uppnår god status. 

I Uddevalla kommun ska… 

...kommunen ta fram en handlingsplan med syfte att förbättra vattenstatus i kommunens 

vattenförekomster  

… kommunen vara fortsatt aktiv i vattenråden för att främja det lokala engagemanget och arbeta 

med förbättringsåtgärder för kommunens vattenförekomster. 

 

 

Risk, säkerhet och hälsa eller miljö, hälsa och säkerhet  
Vid planering måste kommunen ta hänsyn till om det finns miljö- eller hälsorisker. Många aspekter 

är redan identifierade och utredda men en del måste utredas vidare när behovet uppstår. 

 

Förorenade områden och Miljöfarlig verksamhet 

  
Det finns inom kommunen några områden som är klassade som förorenade och misstänkt 

förorenade enligt MIFO (Metod för Inventering av Förorenade Områden). Kommunen har genomfört 

en del undersökningar främst i centrala delar av Uddevalla centralort. Ytterligare undersökningar 

och fördjupade studier behövs. 

Inom Uddevalla kommun har det under lång tid bedrivits industriverksamhet. Verksamheterna har 

medfört att det finns föroreningar i mark, vatten och sediment vilka riskerar att orsaka risker för 
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människors hälsa och miljö. Det finns för närvarande 250 stycken misstänkt förorenade områden i 

kommunen varav åtta stycken innebär mycket stora risker för människors hälsa och miljön och ett 

30-tal stycken innebär stora risker. Då det finns många områden som behöver undersökas, 

riskklassning och vid behov efterbehandlas så behövs det en prioritering mellan objekten både 

utifrån risk men även utifrån ekonomi, exploateringstryck osv.  

 

Uddevalla kommun ska…  
… utgå från kommunens förorenade och misstänkt förorenade områden som en 
planeringsförutsättning i fysisk planering.  
… prioritera insatser mellan kommunens förorenade områden både utifrån risk men även utifrån 
ekonomi, exploateringstryck med mera.   
… för kommunala exploateringsprojekt och övriga anläggningsarbeten ta fram en långsiktig strategi 
för hantering av såväl rena, förorenade som återanvändbara schaktmassor. 
… förorenade områden ska finnas med som planeringsförutsättningar i fysisk planering för att det 
inte ska utgöra något hot mot människors hälsa eller miljön.  
… för kommunala exploateringsprojekt och övriga anläggningsarbeten ska en långsiktig strategi för 
hantering av schaktmassor tas fram.  
  
 
 

Miljöfarlig verksamhet 
Inom kommunen finns ett drygt 20-tal verksamheter som är registrerade hos Länsstyrelsen som 

tillståndsgivna miljöfarliga verksamheter. Exempel på dessa är kommunens avloppsreningsverk, 

Havskurens avfallsanläggning, Försvarets skjutfält, vindkraftverk och bergtäkt. 

Uddevalla kommun ska…  
... vid planering inom influensområden för miljöfarligverksamhet ta hänsyn till riskerna för hälsa, 

säkerhet utifrån respektive typ av miljöfarligverksamhet. 

 

Ras, skred och erosion  
Marken i kommunen består till stor del av berg i dagen. Inom och i anslutning till höjdområden 

förekommer mestadels tunna jordlager av sand, grus och morän. Grovkorniga jordar påträffas 

främst i israndbildningar (t ex stråket Backamo – Sund) samt isälvsavsättningar, främst inom 

kommunens östra delar samt Backamo – Grinnerödsdeltat. 

Dalgångarna täcks oftast av lera och med mindre lokala anhopningar av sand och grus som av 

vågorna har svallats samman vid landhöjningen. Lera förekommer sparsamt inom kommunens östra 

del samt saknas helt inom höjdområdena Bredfjället och Herrestadsfjället. Inom den kustnära 

regionen har betydande lermäktigheter noterats. Lerlager större än 50 meter har påträffats. På lågt 

belägna platser invid kusten samt ute i fjordarna kan leran vara lös med mycket begränsad bärighet. 

Leran är på flera ställen skredbenägen, ”kvick”, med inlagrade skikt av mo och sand eller skalgrus. 

Längs dalsidorna och intill bäck- och åraviner kan därför skredrisk föreligga. 

Fastare lera förekommer i regel på högre belägna platser med god dränering. Bärigheten är där i 

många fall tillräcklig för att lättare bebyggelse ska kunna grundläggas direkt på leran. Inom områden 

med friktionsmaterial är förutsättningarna för byggande i allmänhet goda. En inventering och grov 

riskbedömning av markens stabilitet inom vissa av kommunens bebyggda områden finns.  
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Statens geotekniska institutet har framtagit en rapport “Vägledning ras, skred och erosion samt 

tillhörande kartunderlag, som kommunen har tillgång till vid handläggning av plan- och 

bygglovsärende. 

Uddevalla kommun ska… 
... beakta risk för skred, ras och erosion i detaljplanearbete genom att geoteknisk undersökning och 
stabilitetsutredning görs, samt genom att krav på detaljerad undersökning ställs vid bygglov eller 
bygganmälan. 

 
... beakta risk för bergras och blocknedfall i områden med höga bergformationer. 

Radon/ geostrålning 
Berggrunden i kommunen består till stor del av gnejser och graniter med mycket låga uranhalter. 

Undantagit är ett 3 km brett pegmatitstråk som sträcker sig i riktning nordväst-sydväst genom hela 

kommunen. Inom detta område, liksom i vissa mindre granitstråk, kan uraninnehållet och därmed 

radoninnehållet ställvis vara högt. Inom området markerat med högriskradon kan det behövas 

byggtekniska åtgärder för att klara föreskrivna radonhalter inomhus. Risken för förhöjt radonhalt i 

dricksvattnet finns för vattentäkter i hela kommunen. I sådana fall måste vattentäkten förses med 

reningsanläggning. Mer detaljerat kartering finns och används vid rådgivning och planering. 

 

Uddevalla kommun ska… 

… alltid ta hänsyn till radonrisk i planering av markanvändning. 

 

Översvämning och Skyfall 
 

Förekommande problem med översvämningar i kommunen är främst relaterade till högt 

vattenstånd i Byfjorden, Havstensfjorden samt havshöjning vid extremväder. Återkommande 

problematik med översvämning drabbar de lägre delarna i Uddevalla centralort, Ljungskile tätort 

samt bebyggelse i kustnära lägen. Åtgärder för Uddevalla och Ljungskile behandlas i respektive 

fördjupade översiktsplanen.  

Uddevalla har 27 mil kust där vissa delar är särskilt utsatta för översvämning vid höjda havsnivåer. 

Rotviksbro samt väg 675 längs fräknestranden är två områden som påverkas av förändringarna. 

Inom översiktsplanen har skyfall och ökade havsnivåer tagits i beaktande i fördjupning av orter av 

lokal betydelse samt sammanhållen bebyggelse på landsbygden. Inom ramen för översiktsplanen 

gjordes en skyfallskartering över alla områden klassade som ort av lokal betydelse samt 

sammanhållen bebyggelse på landsbygd. Skyfallskarteringar samt kartunderlag för havshöjningar har 

påverkat utformning och placering av föreslagen bebyggelse i planen.  

I kapitlet Tematiska ställningstaganden har kommunen tagit fram ställningstaganden för 

klimatanpassning. Detta ställningstagande vägleder för hur bebyggelse ska anpassas efter bland 

annat översvämningar.  

 

För vidare läsning:  Uddevalla FÖP , Ljungskile FÖP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

https://www.uddevalla.se/bygga-bo-och-miljo/oversiktsplan-och-detaljplaner/oversiktsplan-/oversiktsplan-uddevalla-tatort.html
https://www.uddevalla.se/bygga-bo-och-miljo/oversiktsplan-och-detaljplaner/oversiktsplan-/oversiktsplan-ljungskile.html


 

 

 

 
Protokollsförslag 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 69 Dnr BUN 2020/00440  12 

Samhällsbyggnads samrådsremiss gällande detaljplan; del av 
Dalaberg 1:1 mfl 

Sammanfattning 

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

detaljplan för ny förskola samt kompletterande bebyggelse på fastigheten Dalaberg 1:1.          

Beslutsunderlag 

Barn och utbildnings tjänsteskrivelse 2020-04-01 

Illustrationsplan - samrådsremiss gällande detaljplan; del av Dalaberg 1.1 mfl 

Plankarta - samrådsremiss gällande detaljplan; del av Dalaberg 1.1 mfl 

Planbeskrivning - samrådsremiss gällande detaljplan; del av Dalaberg 1.1 mfl  

Kungörelse - samrådsremiss gällande detaljplan; del av Dalaberg 1.1 mfl.     

Beslut 

Barn och utbildningsnämnden beslutar 

  

att som svar på de samrådshandlingar som tagits fram rörande detaljplan för Dalaberg 

1:1 mfl, Uddevalla kommun översända förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2020-04-

01 

 

 



 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
Barn och utbildning 

1(2) 

2020-04-01 Dnr BUN 2020/00440 

  

 

Handläggare 

Lokalplanerare Tony Andersson 

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

 

Samhällsbyggnads samrådsremiss gällande detaljplan; del av 

Dalaberg 1:1 mfl 

Sammanfattning 

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

detaljplan för ny förskola samt kompletterande bebyggelse på fastigheten Dalaberg 1:1.           

Beslutsunderlag 

Barn och utbildnings tjänsteskrivelse 2020-04-01 

Illustrationsplan - samrådsremiss gällande detaljplan; del av Dalaberg 1.1 mfl 

Plankarta - samrådsremiss gällande detaljplan; del av Dalaberg 1.1 mfl 

Planbeskrivning - samrådsremiss gällande detaljplan; del av Dalaberg 1.1 mfl  

Kungörelse - samrådsremiss gällande detaljplan; del av Dalaberg 1.1 mfl.      

Förslag till beslut  

Barn och utbildningsnämnden beslutar 

 

att som svar på de samrådshandlingar som tagits fram rörande detaljplan för Dalaberg 

1:1 mfl, Uddevalla kommun översända förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2020-04-

01 

 

   

Ärendebeskrivning 

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

detaljplan för ny förskola samt kompletterande bebyggelse på fastigheten Dalaberg 1:1.      

 

Detaljplanens huvudsyfte är att ge förutsättningar för att uppföra en förskola i 8 

avdelningar med tillhörande förskolegård, angöringsytor, parkering samt nödvändiga 

komplementbyggnader. Detaljplanen föreslås även medge annan typ av skolverksamhet 

för att säkerställa en flexibilitet för verksamheten ifall behoven förändras. Planen 

innebär att gällande detaljplan där området redovisas för idrottsändamål samt parkmark 

förändras för att möjliggöra samhällsservice.   

 

För att säkerställa god planering kan även samutnyttjande trafiklösningar ske med 

fastighet i planområdets västra del för att skapa en gemensam infart till området. 

Dessutom ligger planområdet i nära anslutning till en sedan tidigare planlagd 

parkeringsyta, strax nordost om planområdet som är möjlig att ta i anspråk vid behov. 

Syftet med detaljplanen är att pröva möjligheten att exploatera tidigare bebyggd mark 



 Tjänsteskrivelse  
Barn och utbildning 

2(2) 

2020-04-01 Dnr BUN 2020/00440 

  

 

 

 

med förskola samt kompletterande bebyggelse. Föreslagen exploatering har 

lokaliseringsprövats och överensstämmer med den kommunala översiktsplanen.  

 

Synpunkter 
Barn och utbildning ser mycket positivt till detaljplanens utformning som möjliggör 

uppförande av ändamålsenliga lokaler till en större förskola i norra delen av Uddevalla. 

Även förutsättningar för naturlek samt en säker och anpassad miljö utifrån barn i yngre 

ålder uppskattas. Området är redan idag ett populärt område nära naturen för förskolors 

utflykter. 

 

 

 

 

 

Staffan Lindroos Tony Andersson 

Förvaltningschef Lokalplanerare 

Skickas till 

Samhällsbyggnadsnämnden  
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Samhällsbyggnad 

Planavdelning Postadress Besöksadress Telefon (vx) Fax  

451 81  UDDEVALLA Varvsägen 1 0522-69 60 00 fax  

    

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

Ny detaljplan för förskola Dalaberg 

Kungörelse om samråd för Detaljplan 

 

Ett förslag till detaljplan för ny förskola samt kompletterande bebyggelse på fastigheten Dalaberg 
1:1 är öppen för samråd under tiden 2020-04-01 –   2020-05-06. Planen är upprättad av 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 2020-03-03. Plansamrådet syftar till ett utbyte av information och 
synpunkter.  
 
Ett detaljplaneförslag för ny förskola på Dalaberg håller på att upprättas. Syftet med detaljplanen 
är att pröva möjligheten att exploatera tidigare bebyggd mark med förskola samt kompletterande 
bebyggelse. Föreslagen exploatering har lokaliseringsprövats och överensstämmer med den 
kommunala översiktsplanen. Gällande detaljplan anger kvartersmark rekreation.  
 
Kommunstyrelsen har beslutat om positivt planbesked 2016-05-25, §146. 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2020-03-17 att planhandlingarna ska bli föremål för samråd 
samt att detaljplanen inte kan antas komma att medföra betydande miljöpåverkan. 
 
Detaljplanen föreslås bedrivas med ett utökat förfarande vilket innebär att förslaget till detaljplan 
kungörs och skickas ut för samråd. Därefter sammanställs samrådsyttrandena i en redogörelse. Ett 
slutgiltigt förslag kommer samrådskretsen kunna granska innan detaljplanen kan antas.  

UTSTÄLLNINGSPLATSER 

Handlingar översänds till myndigheter. Det kommer också att finnas på kommunens hemsida. 
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/uddevalla/dalaberg-forskola.html 
 

https://www.uddevalla.se/bygga-bo-och-miljo/samhallsplanering/detaljplaner-omradesbestammelser/pagaende-detaljplaner/uddevalla/dalaberg-forskola.html
https://www.uddevalla.se/bygga-bo-och-miljo/samhallsplanering/detaljplaner-omradesbestammelser/pagaende-detaljplaner/uddevalla/dalaberg-forskola.html
https://www.uddevalla.se/bygga-bo-och-miljo/samhallsplanering/detaljplaner-omradesbestammelser/pagaende-detaljplaner/uddevalla/dalaberg-forskola.html
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Samhällsbyggnad 

Planavdelning Postadress Besöksadress Telefon (vx) Fax  

451 81  UDDEVALLA Varvsägen 1 0522-69 60 00 fax  

    

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

      

     

    

  

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 2020-05-06 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 

                                     

mailto:samhallsbyggnad@uddevalla.se
mailto:hugo.bennhage@uddevalla.se
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Samrådshandlingar 

 
Planhandlingar inför samrådet inkluderar nedanstående dokument. 

 

Uddevalla Kommun 

[X] Plankarta med bestämmelser 

[X] Planbeskrivning 

[X] Fastighetsförteckning 

[X] Illustrationskarta 

Utredningar samt övriga handlingar 

 

[X] Arkeologisk utredning, Bohusläns Museum 2018-09-26   

[X] Bergsbesiktning, WSP 2018-10-31   

[X] Bullerutredning, Soundcon 2018-02-27  

[X] Dagvattenutredning, SIGMA Civil 2020-01-22   

[X] Geotekniskutredning, Bohusgeo, 2017-08-11  

[X] Miljöteknisk markundersökning, ÅF, 2017-01-10  

[X] Naturvärdesinventering, COWI, 2017-08-30  

[X] Naturvärdesinventering, COWI, komplettering 2019-03-08 

Bakgrund 

 
Planeringsavdelningen på Samhällsbyggnadsförvaltningen har ansökt om detaljplaneupprättande för 

en ny förskola med möjlighet för åtta avdelningar för att möta Uddevalla kommuns behov av att 

modernisera samt skapa fler förskoleplatser. Uddevalla kommun växer vilket ökar behovet på 

samhällsservice. Det utpekade området har i en förstudie framkommit som lämplig för att prövas för 

etablering av förskola i ett detaljplanearbete. Områdets omfattning möjliggör även att 

kompletterande bebyggelse prövas i detaljplanearbetet.    

 

Planens syfte och huvuddrag 

 

Planens syfte är att inom planområdet pröva förutsättningarna för att uppföra förskola samt 

kompletterande bebyggelse. I planläggningen prövas även möjligheten till alternativt utnyttjande av 

marken för vårdboende och bostäder.  

Detaljplanen huvudsyfte är att ge förutsättningar för att uppföra en förskola i 8 avdelningar med 

tillhörande förskolegård, angöringsytor, parkering samt nödvändiga komplementbyggnader. 

Detaljplanen föreslås även medge annan typ av skolverksamhet för att säkerställa en flexibilitet för 

verksamheten ifall behoven förändras. Planen innebär att gällande detaljplan där området redovisas 

för idrottsändamål samt parkmark förändras för att möjliggöra samhällsservice.  
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För att säkerställa god planering kan även samutnyttjande trafiklösningar ske med fastighet i 

planområdets västra del för att skapa en gemensam infart till området. Dessutom ligger planområdet 

i nära anslutning till en sedan tidigare planlagd parkeringsyta, strax nordost om planområdet som är 

möjlig att ta i anspråk vid behov. 

Ledningsområde för starkström som angränsar i norr och öster av planområdet avses inte påverkas 

vid ett genomförande av syftet för detaljplanen. Avstånd och rekommendationer beaktas för att 

säkerställa en god miljö och de krav på säkerhetsavstånd som finns för förskola samt övrig 

bebyggelse gentemot ledningsområdet.  

 

Planförfarande 

Detaljplanen hanteras enligt reglerna i PBL kap 5 § 11-35 (PBL 2010:900). Planen handläggs med ett 

utökat standardförfarande då planen bedöms vara av betydande intresse för allmänheten.  

Planområdet angränsar till få naturliga grannfastigheter men påverkar ändå allmänheten då det är 

ett område med dokumenterade rekreationsmöjligheter som angränsar till en betydande cykelväg 

längst staden stamnät för cykelbanor. Planen är nu inne i samrådsfasen och öppen för synpunkter 

från samrådskretsen. 

 

 

 

Plandata 

Läge, Areal & Avgränsning 

Planområdet ligger i sydöstra delen av Dalaberg, 2,5 kilometer norr om Uddevalla Centrum. 

Planområdet omfattar cirka 2 ha. Marken är i dag obebyggd. Området utgörs till största delen av 

gräs- och trädbevuxen mark. Genom planområdet finns en gång- och cykelväg som förbinder 

stadsdelarna Dalaberg med Bleket. Området avgränsas i norr av Myråsvägen samt en luftburen 

kraftledning. Väster om området ligger ett vårdcenter där bland annat ett gruppboende och en 

förskola är inrymd. I söder gränsar området till naturmark. 
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Markägoförhållande 

Planområdet omfattas av del av Dalaberg 1:1, del av Dalaberg 1:5 samt del av Fjällräven 15. Marken 

inom föreslaget planområdet är huvudsakligen i kommunal ägo. 

Planförslaget innehåller  

Kvartersmark 

Skola, bostäder ca 15 000 kvm 

 

Allmän platsmark 

Natur  ca 1 750 kvm 

Gata  ca 2 300 kvm 

Gång- och Cykelväg ca 1 500 kvm (reservat) 

Figur 1. Planområdets 

lokalisering i Uddevalla tätort. 

Källa: Uddevalla Kommun 

Figur 2. Planområdets 

ungefärliga avgränsning. 

Källa: Uddevalla Kommun 
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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. Det aktuella planområdet berörs inte av några riksintressen enligt 3 kap MB. 

Planområdet berörs inte heller av de särskilda hushållningsbestämmelser som redovisas enligt 4 kap. 

MB. Planförslaget bedöms kunna medföra god hushållning av mark- och vattenområden för ämnat 

ändamål då det är ett tidigare etablerat område samt har tillgång till god infrastruktur.  

 

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. Planförslagets genomförande bedöms sammantaget inte medföra ett överskridande av 

gällande miljökvalitetsnormer.  

 

Områdesskydd 

 

Planområdet berör delvis skydd enligt miljöbalkens 7 kap, vilken behandlar exempelvis Natura 2000-

områden, naturreservat, biotopskydd eller vattenskyddsområde.  

Planområdet samt angränsande marker har betydelse för naturlivet och delar av området fungerar 

som spridningskorridor för flora och fauna. Inom planområdet finns det biotoper som är generellt 

skyddade medan andra skyddas genom särskilt beslut. Vid påverkan samt åtgärder som berör 

skyddsvärda biotoper söks dispens hos berörd instans. 

 

Behovsbedömning 

 
Enligt PBL 4 kap 34 § samt Miljöbalken (MB) SFS 1998:808 skall en miljökonsekvensbeskrivning 

utföras om planen bedöms kunna 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.   
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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.  

 

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. 

 

Giftfri miljö 

 

Målet om giftfri miljö är till för att skydda människors hälsa och den biologiska mångfalden genom 

att spridningen av farliga ämnen förebyggas och minska. När bostäder och offentliga service byggs är 

det av stor vikt att det sker så att människor inte exponeras för farliga ämnen eller att nya giftiga 

ämnen tillförs till miljön. I detaljplanearbetet har kunskap om områdets förutsättningar för en giftfri 

miljö undersökts och bedöms vara goda.  

 

God bebyggd miljö 

 

Målet om god bebyggd 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. 
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Tidigare ställningstagande 
 

Översiktsplan 

 

För Uddevalla kommun gäller Översiktsplan 2010, antagen av kommunfullmäktige 8 september 2010. 

Uddevalla har även en gällande fördjupad översiktsplan för tätorten Uddevalla - Fördjupad 

översiktsplan för Uddevalla tätort, antagen 2017-10-11. Fördjupningen av översiktsplanen är en 

konkretisering av översiktsplanens intentioner applicerade i Uddevalla tätort.  

 

Fördjupad översiktsplan Uddevalla tätort 

Vägledande strategisk plan för området är främst den fördjupade översiktsplanen för Uddevalla 

tätort från 2017. Enligt den fördjupade översiktsplanen skall stadsplaneringen i Uddevalla ska ske på 

ett hållbart sätt, genom att utnyttja befintlig samhällsbyggnadsstruktur. Ny samhällsbyggnation bör 

ske i nära anslutning till befintlig kollektivtrafik, fjärrvärme, avlopp och vägar. Exploatering sker med 

hänsyn till grönstrukturen samtidigt som tätortsnära rekreationsområden ska göras lättillgängliga.   

Planområdet är i den fördjupade översiktsplanen dels utpekat som område för bebyggelse och dels 

biotopsö. Planarbetet syftar till att närmare specificera och studera lämplig användning inom 

planområdet.   

 

 

 

 

 

 

 

Figur 4. Naturvärdeskartering ur FÖP Uddevalla 

Tätort, 2017 Källa: Uddevalla Kommun 

Figur 3. Utsnitt FÖP Uddevalla tätort, 2017.  

Källa: Uddevalla kommun 
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Inom och i nära anslutning till området pekas marken ut som ”Stadsnaturområde av särskilt värde”. 

Ett vägreservat för ”väg med större betydelse” finns i närheten av området. Vägreservatet avser 

Lillesjöleden vilket är en föreslagen fortsättning på nuvarande Myråsvägen med anslutning till väg 

172, Bengtforsvägen.  

 

Detaljplaner 

 

Planområdet omfattas av en detaljplan från 1970, Förslag till ändring i och utvidgning av stadsplan 

för del av Uddevalla, del av Dalaberg (14-UDD-40/1970). Nuvarande detaljplan berör stora delar av 

stadsdelen Dalaberg. Inom föreslaget område för ny detaljplan anges marken i tidigare detaljplan 

som idrottsändamål, park samt område för högspänningsledning. Syftet för området i rådande plan 

beskrivs enligt nuvarande plan att skapa en idrottsanläggning med tillhörande omklädningsrum. 

Detta har inte förverkligats och syftet är inte längre aktuellt inom utpekat område i samband med att 

beslut om planbesked för aktuell plan togs 2016-05-25.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 5. Gällande detaljplan 14-

UDD-40/1970, laga kraft 1970-

09-10 ark.nr 221  

Källa: Uddevalla Kommun. 
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Tomtindelning 

 

Tomtindelning som kan finnas inom planområdet upphävs i samband med detaljplanearbetet. 

 

Övriga beslut 

 

Kommunstyrelsen beslutade 2016-05-25 att godkänna begäran från samhällsbyggnadsförvaltningen 

om planbesked för förskola på Dalaberg 1:1 m.fl. Beslutet inkluderar även efter yttrande att hänsyn 

skall tas för att säkerställa framtida utveckling av området i sin helhet. 

Energiplan 

 

Uddevalla kommun har en energiplan, antagen 2015, som behandlar kommunens energipolicy 2015-

2019. Energiplanen är ett strategiskt verktyg för effektivare energianvändning. Uddevalla kommun 

har som målbild att skapa energieffektiv och trygg samhällsutveckling samt satsningar på förnybara 

energikällor. En särskilt hög ambition skall finnas vid kommunala exploateringar där satsningar på 

solceller eller andra klimatsmarta lösningar implementeras. 

 

Dagvattenhantering för Uddevalla kommun 

 

Ställningstagande i VA-strategin 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. 

 

Övergripande miljömål Uddevalla kommun 
 

Uddevalla kommun har upprättat en lokal miljöstrategi (2013-03-14) för att samordna och vägleda 

miljöarbetet för att nå ett hållbart Uddevalla. Denna strategi utgår från de 16 nationella 

miljökvalitetsmålen. Genom den lokala miljöstrategin har dessa mål översatts till 6 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.  
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Förutsättningar, förändringar och konsekvenser 

 

Pågående Markanvändning 

 

Förutsättning 

Marken anordnas idag till stor del som naturmark. Här finns även en cykelväg med en mindre yta 

avgränsande parkmark. I områdets nordliga och östliga del så finns en ledningsgata. Området är 

under befintlig detaljplan planlagd som park och idrottsändamål. Endast en mindre del av området 

vårdas idag som parkmark. Ingen form av idrottsanläggning har ännu upprättats inom 

detaljplansområdet.  

Planförslag och konsekvenser 

Planförslaget möjliggör för en förändring av markanvändning från idrottsändamål till mark för skola 

samt bostäder. Förslaget gör det möjligt för olika utformning av byggnadsytan, under förutsättning 

att endast en tredjedel av byggrätten exploateras. Bebyggelsen föreslås till största delen anläggas i 

västra delen av området och naturmark behålls i östra delen. I västra delen föreslås även befintlig 

infart till området att förlängas samt en bitvis förflyttning västerut av nuvarande gång- och cykelväg 

som går genom området.  

Planförslaget möjliggör för ny bebyggelse och samhällsservice i anslutning till befintlig infrastruktur 

och bebyggelse, vilket stämmer överens med samhällsbyggnadsstrategin i den fördjupade 

översiktsplanen för Uddevalla tätort.  

Natur och rekreation 

 

Förutsättning 

En naturvärdesinventering har utförts av COWI (2017-08-30) för att utvärdera och belysa områdets 

naturmiljö. Området präglas av naturmark, som i stor utsträckning utgörs av skog. Det finns inga 

större ytor inom inventeringsområdet som har juridiskt skydd enligt miljöbalken, som Natura 2000 

eller naturreservat. Däremot finns det en trädallé samt enskilda träd som är juridiskt biotopsskyddad.  

 

Delar av marken är också beskriven som biotopsö i Fördjupning av översiktsplan för Uddevalla. 

Angränsande till södra delen av planområdet finns en utpekad spridningskorridor för flora och fauna. 

I planarbetet har därför särskilt stor vikt lagt för att kartlägga och värdera områdets kvalitéer som 

natur och rekreationsområde och ställt det mot planens intentioner om att möjliggöra för 

samhällsviktiga funktioner. 
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Naturvärdesutredningen visar att det finns visst naturvärde inom planområdet och påtagliga 

naturvärden i nära anslutning till området. Majoriteten av planområdet utgörs av naturytor med 

tydlig mänsklig påverkan, t.ex. tall- och lärkplanteringar, natur under kraftledningsgata och 

skogsområden med röjd undervegetation. Dessa bedöms ha relativt låg grad av känslighet.  

Strax söder om planområdet finns en sydvänd ekbrant med värdefulla ekar och andra viktiga 

biologiska strukturer. Blåstruktur finns genom en bäck som rinner i norra och östra delen av 

planområdet. Både ekbranten samt bäcken pekas ut som områden med påtagliga naturvärden. En 

kompletterande naturvärdesinventering utfördes av COWI (2019-03-08) för att detaljstudera bäcken. 

Undersökningen bekräftade att det finns naturvärden i vattendraget. Dessa värden pekades främst ut 

i planområdets östra del och vidare nedströms utanför gränsen av planområdet. 

 

Rekreationsvärden i planområdet inkluderar idag ett gång- och cykelstråket på västra sidan av 

området samt naturmark på östra sidan. Planområdet med omgivning beskrivs i 

naturvärdesinventeringen som ett relativt högfrekvent använt rekreationsområde.   

 

Inom planområdet finns det biotoper som regleras under ett generellt biotopskydd. I en kartering har 

det konstaterats att det finns en skyddsvärd allé. Till allén räknas enligt en inventering 12 lindar. Det 

finns också en äldre sälg som har dokumenterats vid platsbesök av kommunekolog (2020-01-15). 

Sälgen hade vid tillfälle 3,3 meter i omkrets och innebär att den faller inom ramen för särskilt 

skyddsvärda träd. 

Figur 6. Gröna och blå spridningsvägar.  

Källa: COWI 
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Planförslag och konsekvenser 

Planförslaget innebär att lokal naturmark tas i anspråk för bebyggelse vilket har konsekvenser. Dessa 

konsekvenser har vägts i planförslaget för att nå målet om god bebyggd miljö. 

 

Planen uppfyller Uddevalla kommuns samhällsstrategi om att tillgängliggöra rekreationsnära 

områden samt naturmark. En exploatering bör ske med hänsyn till naturmiljön, för att behålla dess 

kvalité samt öka tillgängligheten till naturmiljön. De miljöer, ekbranten samt bäcken, som har högst 

värde finns i områdets kantzon. Förslaget bedöms inte orsaka betydande konsekvenser för dessa 

naturmiljöer. Vid byggnation av förskola samt gruppboende finns möjligheten att integrera 

naturmarken som del av utemiljön och få en bättre tillgänglighet genom planförslaget. Området 

bedöms fortsatt innehålla höga rekreationsvärden.  

 

Stor del av den naturmark som föreslås tas i anspråk för byggnation är mark som tidigare till stor del 

har varit bebyggd. Vegetationen inom detta område har en tydlig människlig påverkan med små 

naturvärden. Ställningstagandet är att marken här är bäst lämpad för exploatering.  

 

Spridningsvägar för fauna och flora påverkas något av planförslaget, men där huvuddelen av 

korridoren sydost utanför planområdet som leder vidare sydväst kommer att vara fortsatt betydande 

i storlek. Detta gör att spridningsmöjligheten till och från kringliggande grönstruktur samt biotopsöar 

kan bibehållas vid en exploatering i området. Blå spridningsvägar beaktas och bevaras i möjligaste 

mån inom planområdet, men vissa åtgärder planeras för att klara ökade och ändrade flödesvägar.   

 

Figur 7. Lokalisering av lindallé under generellt biotopskydd samt skyddsvärd sälg.  

Källa: Uddevalla kommun 
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För åtgärder kring naturmiljöer som råder under biotopskydd kommer dispens att ansökas. Samråd 

med länsstyrelsen kommer att föras vid anmälan om åtgärd som berör särskilt skyddsvärda träd inom 

planområdet vid byggnation. Den trädallé som finns i området kommer att återplanteras på lämplig 

plats vid åtgärd. Placeringen av allén fastställs vid dispensansökan. 

 

Arkeologi 

 

Förutsättning 

Under 2018 utfördes en arkeologisk undersökning (Bohusläns Museum 2018-09-26), över 

planområdet. Undersökningen resulterade i karteringen av en förut okänd husgrund från historisk 

tid. Husgrunden klassificeras som ’övrig kulturhistorisk lämning’, vilket inte föranleder samma 

rättsliga skydd som en fornlämning. Utöver ovanstående lämning hittades inga betydande fynd. 

 

Planförslag och konsekvenser 

Lämningens spridningsområde ligger delvis inom kvartersmark, i planområdets norra del. 

Spridningsområdet är liten i sin omfattning. Förslagets står dock inte i strid med att bevara karterad 

lämning. Om sådan exploatering eller annan åtgärd utförs skall den ske i samråd med länsstyrelsen.  

 

Bebyggelse  

Förutsättning 

Inom planområdet finns idag ingen bebyggelse. Angränsande i väster om planområdet finns ett 

vårdhemsboende samt befintlig förskola.  

Från cirka 1957 till 1967 fanns det tillfällig bebyggelse i planområdets västra del, de så kallade 

Dalabergsbarackerna. Inga tydliga spår finns från denna bebyggelse idag, utöver landskaps- och 

vegetationsmässiga tecken.  

Kringliggande bebyggelse består idag av ett vårdboende samt förskola väster om planområdet. Dessa 

byggnader tillkom i slutet av 1970-talet.  

Figur 9. Baracker Dalaberg, okänt år. 

Källa: Bohusläningen. 

 

Figur 8. Baracker Dalaberg, ca. 1965.                      

Källa: Bohusläningen. 
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Planförslag och konsekvenser 

Ny bebyggelse föreslås tillkomma inom området. Marken bereds främst för etablering av 

förskoleverksamhet samt eventuellt kompletterande bebyggelse av bostäder, exempelvis genom 

uppförande av gruppboende. Förskolan är tänkt för cirka 8 avdelningar, med möjligt utförande i ett 

eller fler plan. Kvartersmarken inom planområdet uppgår till ungefär 15 000 kvadratmeter, varav 

förskoleverksamhet väntas behöva en stor del av ytan. Detaljplanen medger en byggnadshöjd som 

möjliggör bebyggelse på ungefär 4 våningar vilket bedöms vara i en skala som platsen klara av.  

 

Offentlig och kommersiell service 

Förutsättning 

Planområdet ligger i direkt anslutning till vårdboende samt befintlig förskola. Området har även 

närhet till Dalabergs vårdcentral, Dalabergsskolan med tillhörande rekreationsområde. Kommersiell 

service, med handel och butiker, finns i Dalaberg centrum ca 400 meter från planområdet. Nära 

anslutning till kollektivtrafik finns. 

Planförslag och konsekvenser 

Tilltänkt byggnation inom planområdet kompletterar och vidare utvidgar befintligt service. 

Exploatering möjliggör synergieffekter med befintlig service och kan avlasta belastningen. Det finns 

ett stort upptagningsområde som är möjligt för tillkommande offentlig service, med goda möjligheter 

att ta sig till platsen med hållbara transporter. Även goda möjligheter att nå kommersiell handel finns 

från planområdet. 

Figur 10. Ortofoto Dalaberg, ca. 1960.  

Källa: Lantmäteriet 
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Sociala perspektiv 

 

Barnperspektiv 

 

I planläggning ska barn och ungas behov samt perspektiv lyftas fram. Planen syftar till att möjliggöra 

byggnation av förskola. Detaljplanen bör ge förutsättningar för en säker och anpassad miljö utifrån 

barn i yngre ålder. Inom området finns förutsättning för naturlek. Området är idag ett område som 

utnyttjas för utflykter från befintliga skolverksamheter i närheten. Trafiken från bilar är inom 

området mycket liten. Trafikseparering finns i områdets norra del. Avlämning och hämtning av barn 

har setts över, och det möjliggörs inom fastigheten, med flera typer av färdmedel.  

 

Jämställdhet och mångfald 

 

Uddevalla kommun har en strategi om att värna om mångfald samt social hållbarhet. Planförslaget 

möjliggör för förskola med ett möjligt upptagningsområde från fler olika stadsdelar med olika 

socioekonomiska förutsättningar. Det går att ta sig till området på ett färdmedelsneutralt sätt, där 

tillgång till kollektivtrafik samt gång- och cykelstråk finns i nära anslutning. 

Geoteknik 
 

Markförhållanden 

Förutsättning 

En geoteknisk utredning har utförts av Bohusgeo AB (2017-08-11). I utredningen har markens 

släntstabilitetsförhållande, grundläggningsförutsättningar samt radonvärde undersökts.  

Området utgörs av tunna jordlager på varierande djup av 0 till 3 meter till berg. Området är till stora 

delar plant och horisontellt med små höjdvariationer. Berg i dagen förekommer inom området, 

främst i södra och östra delen. Jordlagren består av friktionsjord, fyllning och block vilande på berg. 

Fyllningsmassan tillfördes området i samband med tidigare bebyggelse under 1950- och 1960-talet. 

Friktionsjorden utgörs av silt, sand och grus, och har en vattenkvot som uppmäts till mellan 10% och 

30%. Släntstabiliteten bedöms vara tillfredställande. 

Planförslag och konsekvenser 

Den planerade byggnationen bedöms kunna utföras med tillfredställande stabilitet. 

Grundläggningsförhållandena bedöms vara goda och kan ske med platta på marken. Byggnadens 

placering styr vilka geotekniska åtgärder som behöver göras, vilket sker vid detaljprojekteringen.  
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Bergras och blocknedfall 

 

Förutsättning 

I den geotekniska utredningen (Bohusgeo 2017-08-11), 

konstateras det att området har få bergspartier. Inom stora 

delar av planområdet är marken plan och risk för bergras och 

blocknedfall bedöms inte påverka föreslagen exploatering. I 

planområdets östra och södra del präglas av slänter. En 

kompletterande bergsbesiktningsutredning har utförts av WSP 

(2018-10-31) för att utreda dessa slänter och risker för bergras 

och blocknedfall. Stora delar av slänterna är täckta av mossa 

och annan växtlighet. Bergsknallen i södra delen av 

planområdet är storblockigt med delvis relativt öppna sprickor. 

Vid krönet längs med slänten finns en del lösa block.  

Planförslag och konsekvenser 

Berget i området är stabilt och inga åtgärder krävs avseende 

den övergripande stabiliteten. Däremot finns en del lösa block i 

släntkrönet i södra delen av området vilka rekommenderas att 

tas ner för att säkerställa en stabil slänt utan risk för 

blocknedfall. Dessa block är på en sådan distans att de inte 

påverkar föreslagen byggnation, men bör säkras ifall området inkluderas som kvartersmark eller 

utemiljö för förskolan, samt de block som påverkar gång- och cykelvägen i sydvästra delen av 

planområdet.  

Hydrologiska förhållanden 

 

Dagvattenhantering 

 

Förutsättning 

Dagvattenutredning har utförts (Sigma 2020-01-22). 

Förutsättningarna för att lokalt ta hand om dagvatten bedöms som 

sämre på de områden som utgörs av tunna jordlager. Bohusgeo 

(2017-08-11) har vid en geoteknisk utredning gjort samma bedömning 

av markens möjlighet att omhänderta dagvatten. Det finns en 

befintlig bäck i östra delen av planområdet som leder bort det 

dagvatten som inte kan fördröjas lokalt. Idag finns det en 

dagvattenledning centralt i planområdet som leder bort dagvatten till 

bäcken och sluttningen som finns i planområdet östra del. Även i 

norra delen av planområdet finns det en dagvattenledning. 

Kapaciteten för den norra ledningen anses god. I norra delen finns 

även naturlig ytvattenfördröjning, innan flödet övergår 

till bäcken.   
Figur 12. Befintliga bäck i östra delen av 

planområdet Källa: Uddevalla Kommun. 

 

Figur 11. Block söder om 

planområdet. Källa, WSP 
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Planförslag och konsekvenser 

Planförslaget medför att hårdgjorda ytor och tak tillkommer vilket minskar ytan för naturlig 

dagvattenfördröjning. För att säkerställa dagvattenhanteringen ska åtgärder vidtas vid byggnation för 

att hantera ökade flöden och minskad yta för naturlig filtrering. I dagvattenutredningen föreslås 

rekommendationer för hur dagvattnet kan omhändertas (Sigma 2020-01-20). Placeringen och 

omfattning av bebyggelse samt hårdgjord yta påverkar vilka åtgärder som utförs.  

I planarbetet har det utretts ifall det går att ha en flexibel byggrätt som tillåter bebyggelse inom stora 

delar av planområdet. För att säkerställa en god dagvattenhantering har därför 

dagvattenutredningen undersökt flertalet möjliga lösningar beroende på hur byggnadskropparna 

dispositionernas.  

Dagvattenledning som finns centralt på planområdet kan behöva flyttas för att kunna utföra önskad 

exploatering. Om ledningen i exploateringsfasen behöver omläggas föreslås det i 

dagvattenutredningen att kapacitetsökande åtgärder utförs i den befintliga nordliga 

dagvattenledningen alternativt en omläggning av den centrala dagvattenledningen till planområdets 

södra del. Markreservat för allmännyttig underjordisk ledning tillämpas i norra delen av 

planområdet. 

 

Figur 13. Åtgärdsförslag enligt dagvattenutredning (Sigma 2020-01-22)  

Källa: Sigma Civil  
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I dagvattenutredningen så redovisas dels hur bäcken kan ledas om och flyttas något österut. 

Dagvattenledningen centralt kan ledas i syd-nordlig riktning mot befintlig BTG-1000 ledning i norra 

delen av planområdet. Dagvattenledning samt spill- och dricksvattenledningar som löper diagonalt 

inom planområdet är också möjliga att läggas om vilket föreslås att göras i kombination med en ny 

dragning av gång- och cykelväg i planområdets västra del. Dessa förändringar möjliggör en friare 

disponering av byggrätten samt den verksamhet som planeras inom planområdet.  

 

Då avrinningskoefficienten väntas öka genom att ytor exploateras kan dessutom lokala åtgärder i 

form av magasin och diken komplettera dagvattenledningar för att skapa ett robust system. I den 

schematiska bilden i figur 13. ovan redovisas exempel på vart och hur dessa åtgärder kan utformas. 

 

Översvämningsrisk 

 

Förutsättning 

Markens egen infiltrationsförmåga bedöms som begränsad och vid 

större mängder nederbörd kan grundvattennivån stiga till 

markytan. Planområdet ligger relativ högt med befintliga 

avrinningsvägar mot den östra slänten. 

I en kartering över vattenflöden samt översvämningsnivåer i 

verktyget SCALGO Live har platsens befintliga förutsättningar 

kartlagts. Området alstrar avrinning från två större områden, 

Dalaberg i norr samt från det högre belägna bostadsområdet runt 

Tant Bruns väg i väst. I planområdets västra del finns idag en 

lågpunkt som påverkas vid större dagvattenflöden och skyfall.  

 

Planförslag och konsekvenser 

De åtgärder som rekommenderas att utföras för att 

omhänderta dagvatten och leda bort från området bedöms 

hjälpa till både inom och utanför området mot översvämning. Ytterligare tillskapande av hårdgjord 

mark ställer krav på att dels ta hand om dagvatten lokalt och leda bort stora mängder. Den 

dagvattenutredning som har utförts (Sigma 2020-01-22) visar på möjligheten att hantera både 

dagvatten samt översvämningar inom ramen för vad som föreslås i planförslaget. 

Vid byggnation inom planområdet blir höjdsättningen viktig för att hantera den lågpunkt som finns 

idag. Bedömningen görs att det går att utforma en godtagbar lösning genom en höjdsättning som för 

vattenflödena till utpekade dagvattenhanteringslösningar för att området inte skall påverkas negativt 

vid 100-årsregn.  

 

 

Figur 14. Lågpunkt samt 

vattensamling vid större skyfall 

Källa: SCALGO Live  
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Hälsa och säkerhet 

 

Elledning 

 

Förutsättningar  

Norra samt östra delen av planområdet angränsar till en ledningsgata bestående av 3 luftburna 

elledningar. Dessa ledningar har en spänningskapacitet på 40 kV. Uddevalla Energi äger två av 

ledningarna och Vattenfall AB äger en av ledningarna. Skyddsavstånden bedöms efter ledningen 

kapacitet. 40 kV klassas som en högspänningsledning, men är av en relativ låg kapacitet, vilket 

resulterar i mindre skyddsavstånd. Ledningsgatan har i nuvarande detaljplan från 1970 ett 

markreservat som sträcker sig 20 meter från yttersta ledningskabel åt vardera håll.  

Planförslag och konsekvenser 

Planförslaget möjliggör för byggnation där hänsyn för luftburen kraftledning finns. För att säkerställa 

att det sker en så liten påverkan samt risk så ska direktiv på säkerhetsavstånd följas. För 

förskoleverksamhet skall ett avstånd på minst 20 meter horisontellt från närmaste kabel hållas, enligt 

Elsäkerhetsverkets rekommendationer. Avstånd till parkering skall minst vara 10 meter horisontellt 

från närmaste kabel.   

 

För att säkerställa en säker miljö skall bebyggelsen utformas så att den inte alstrar magnetiska fält. 

Planen föreslår att vegetation sparas mellan tänkt exploateringsområde och ledningsgata i den mån 

det är möjligt utan störning- och fallrisk för ledningarna. Det ger möjlighet till att uppnå ett tillräckligt 

säkerhetsavstånd samtidigt som vegetationen reducerar buller och visuell inverkan från 

kraftledningsgata samt trafik från Myråsvägen.  

Figur 15. Luftburna elledningar.  

Källa: Uddevalla kommun. 
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Detaljplanen föreslår att kvartersmark upplåts där nuvarande markanvändningsområde för elektrisk 

högspänningsledning upphör. Kvartersmarken föreslås genomgående att tillåta både skola och 

bostäder men byggrätten begränsas närmast ledningsgatan för att inte möjliggöra uppförandet av 

byggnader. Denna användning har stöd att tillåtas enligt de riktlinjer för säkerhetsavstånd som har 

upprättats av Elsäkerhetsverket. I zonen närmast ledningsgata kan en vegetationsridå bibehållas 

samt väg för gång och cykel anläggas.   

Vattenfall har upprättat rekommendationer om ett säkerhetsavstånd för skolverksamhet upp till 50 

meter från kraftledning. Detaljplanen föreslår att minimumkrav om 20 meter ska uppfyllas, men 

skapar även förutsättning för att skolverksamhet kan förläggas minst 50 meter från närmaste 

ledningskabel. Bostäder, som har mindre krav om säkerhetsavstånd, möjliggörs då i zonen närmare 

ledningsgatan.   

Figur 17. Säkerhetsavstånd enligt Elsäkerhetsverkets riktlinjer  

Källa: Elsäkerhetsverket Grafik: Uddevalla Kommun 

Figur 16. Kraftledningens förhållande till planområdet 

 Källa: Uddevalla kommun. 
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Kvartersmarkens anpassning om 20 meter till närmaste ledningskabel möjliggör byggrätt på säkert 

avstånd från högspänningsområde samt skapar flexibilitet inom planområdet. Om de luftburna 

kablarna i framtiden läggas i marken eller avses öka i kapacitet kommer området fortsatt att klara de 

krav om säkerhetsavstånd som upprättats. 

 

Förorenad mark 

Förutsättning 

På uppdrag av Uddevalla kommun har ÅF utfört en översiktlig miljöteknisk undersökning (2017-01-

10) för planområdet samt angränsande fastigheter Dalaberg 1:5 samt mindre del av Fjällräven 15. 

Utredningen syftar till att undersöka föroreningar inom området. Sedan tidigare är det känt att det 

har funnits fyllnadsmassor inom området. Utredningen bekräftade detta och påträffade byggrester. 

Dessa byggrester utgjordes av fyllnadsmaterial i form av tillförd sten- till gruskornig sand samt 

byggnadsmaterial i form av exempelvis skivor. Fyllnadsmassorna påträffades till ett ungefärligt djup 

på 0,5 meter under markytan.  

Föroreningsnivåer i samtliga jordprov understiger halterna för naturvårdsverkets riktlinjer för känslig 

markanvändning (NV KM). Några förhöjda halter av metall har heller inte påvisats i undersökningen. 

Utanför planområdet, öster om kraftledningen finns halter av PAH nära nivå för NV KM.  

Planförslag och konsekvenser 

Enligt ÅFs bedömning är föroreningssituationen i området inte anmälningspliktig enligt miljöbalken. 

Den miljötekniska undersökningen visare att marken har uppfyller de nivåer som krävs för skola och 

bostäder, vilka klassas som känslig markanvändning. Det område öster om kraftledningen där något 

förhöjda värden av PAH påträffades bedöms inte vara betydande för planförslaget.   

Vid eventuella markarbeten bör dock kompletterande provtagningar utföras. Byggrester i form av 

eternitplattor rekommenderas att avgränsas och sorteras bort när marken bebyggs. 

Radon 

 

Förutsättning 

Utredningen visar på radonvärden mellan 1 och 17 kBq/m3. Jordlagren klassas som 

normalradonmark.  

 

Figur 18. Säkerhetsavstånd enligt Vattenfalls rekommendationer  

Källa: Vattenfall Grafik: Uddevalla Kommun 
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Planförslag och konsekvenser 

Grundläggningen bör utförs radonskyddande vid normalradonmark.  

Buller 

 

Förutsättning 

En bullerutredning har utförts av Soundcon (2018-02-27) för föreslaget planområde. Förutsättningar 

för utredningen grundas i en trafikprognos över situationen i området 2030. Här inkluderas även en 

möjlig utbyggnad av Lillesjöleden samt tillkommande trafik till planområdet. Utredningen visar att 

bullernivåerna för planområdet är som störst närmast Myråsvägen, men spridningszonen från bullret 

är liten. 

 

Planförslag och konsekvenser 

Bullerutredningen visar att bullernivån understiger rekommenderad nivå för föreslagen byggnation. 

Både prognos för dygnsekvivalent- samt maximal ljudnivå anses vara väl godkända för 

förskoleverksamhet samt bostäder. Utredningen baseras utifrån ’worst-case scenario’ vilket betyder 

att bullerreducerande faktorer inte är inräknade. Lokaler för förskola eller övrig bebyggelse samt 

utemiljöer anses därför kunna anordnas så att tillåtna bullernivåer enligt Boverkets byggregler inte 

överskrids utan att ytterligare reduceringsåtgärder måste utformas. 

Luft 

 
Förutsättningar 

Gällande miljökvalitetsnormer enligt 5 kap. i Miljöbalken skall iakttas vid planläggning. Området har 

inga kända riskvärden för luftkvalitén.  

Planförslag och konsekvenser 

Den trafikökning som resulterar av den föreslagna byggnationen bedöms medföra en marginell 

ökning av luftföroreningspåverkan. Gällande miljökvalitetsnormer för luft bedöms inte överskridas. 

Gator och Trafik 

 

 

Trafik och gator 

 

Förutsättning 

Befintlig väg för motortrafik finns via Myråsvägen norr om planområdet. Avfart finns till nuvarande 

vårdhemsboende. Den fördjupade översiktsplanen för Uddevalla tätort inkluderar en potentiell 

förlängning av Myråsvägen österut mot väg 172, kallad Lillesjöleden. Inom planområdet finns idag 

inte något utvecklat vägnät. Anslutningspunkt till infarten från Myråsvägen delas med 

grannfastigheten Fjällräven 15.  

 

Planförslag och konsekvenser 

Befintlig infrastruktur för motortrafik finns. Planförslaget väntas bidra med en marginell ökad 

belastning. Anslutningen till området sker genom Myråsvägen, befintlig infart kommer att nyttjas av 
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befintliga verksamheter väster om planområdet samt nytillkommande exploatering inom 

planområdet. I planförslaget föreslås en förlängning av infartsvägen för att säkerställa infarten till 

området och fastigheterna samt att tillgodose god hushållning med mark. Vid en eventuell 

utbyggnad av Lillesjöleden ökar tillgängligheten till området samt potential för synergieffekter för 

resande österut.  

 

Gång- och cykeltrafik 

 

Förutsättning 

Planområdet är idag väl anslutet mot Uddevallas gång- och cykelnät. 

Centralt i planområdet finns det idag en befintlig gång- och cykelväg 

som binder samman Bleket och de norra stadsdelarna. Precis öster 

om planområdet, under ledningsgatan finns en gång- och cykelväg.  

Planförslag och konsekvenser 

Området är idag väl integrerat med gång- och cykelnätet. Det finns 

därför goda förutsättningar för att föreslagen bebyggelse kan nås 

med hållbara färdmedel väl integrerad i befintlig infra- samt 

byggelsestruktur. För att skapa en sammanhängande byggrätt så 

föreslås befintlig gång och cykelväg att delvis läggas om. Den 

föreslagna stäckningen föreslås gå parallellt med ny 

infartsgata för att sedan fortsätt nära 

planområdesgräns och slutligen sammankopplas med 

befintligt cykelnät i södra delen av planområdet.  

Figur 19. Befintlig gång- och cykelväg  

Källa: Uddevalla Kommun 

Figur 20. Föreslagen omdragning av cykelväg markerat i rött i illustrationen.  

Befintlig cykelväg i orange. Källa: Uddevalla Kommun 
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Kollektivtrafik 

 

Förutsättningar 

Kollektivtrafik anordnas längst med Myråsvägen, Fjällvägen samt Dalabergsleden. Busshållplatser 

finns i 50–100 meter från planområde vid Myråsvägen som nås via planskild gångväg. Busshållplatsen 

trafikeras idag med oregelbunden trafik. 300 meter norr om området finns busshållplats med reguljär 

linjetrafik med hög frekvens. Även denna busshållplats nås via trafikseparerad gångväg.  

Planförslag och konsekvenser 

Planområdet går att ta sig till via befintlig kollektivtrafik med hög frekvens inom ett rekommenderat 

avstånd på 400 meter. En exploatering kan ytterligare skapa underlag för ökad frekvens av 

kollektivtrafik längst med Myråsvägen vilket ytterligare skulle förbättra möjligheten att använda sig 

av hållbara transporter.  

Parkering 

 

Förutsättningar 

Väster om planområdet finns idag ett-20 tal parkeringsplatser för bilfordon i anslutning till befintligt 

vårdhemsboende. Cykelparkering finns ej inom planområdet. 50 meter nordost om planområdet 

finns mark planlagt för parkeringsändamål om cirka 0,35 ha. Gång- och cykelvägar finns säkerställda 

till parkeringsområde nordost om planområdet. 

Planförslag och konsekvenser 

Goda förbindelser med cykeltrafik medför underlag till att anordna cykelparkering i nära anslutning 

till förskoleverksamhet samt cykelstråk. Bilparkering föreslås anordnas inom kvartersmark. Parkering 

kan även samordnas med befintlig verksamhet som finns väster om planområdet. Om behov uppstår 

finns det även möjlighet att anlägga enligt plan redan befintligt område planlagt för 

parkeringsändamål 50 meter nordost om det aktuella planområdet. Reservat för allmännyttig gång- 

och cykeltrafik finns mellan nytt föreslaget planområde samt befintlig planlagd parkering.  

Zon för varutransport samt avlämning och hämtning av förskolebarn kan förläggas i områdets norra 

alternativt västra del. Denna zon kan även kompletteras med viss parkering. Riskavståenden till 

luftburen elledning tillåter parkering att anläggas 5 meter från ledningen. Placering och utformning 

av denna yta säkerställs i projekteringen. 

Då planen föreslår att en infart delas gemensamt med vårdboendet, väster om planområdet, 

kommer ett antal befintliga parkeringsplatser att beröras. Dessa parkeringsplatser föreslås att 

omplaceras på lämplig plats inom befintlig fastighet eller i nära anslutning. Antalet parkeringsplatser, 

de ekonomiska konsekvenserna samt till vilken lokalisering parkeringarna ska flyttas till regleras 

genom avtal som föreslås upprättas i samband med planprocessen och genomförandeavtal. Det finns 

både inom det nya planområdet samt angränsande planområden byggrätter samt ytor för att 

anlägga ny markparkering.  
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Teknisk försörjning 

 

Vatten och avlopp 

 

Förutsättningar  

Planområdet ingår i kommunalt verksamhetsområde för vatten och avlopp.   

Planförslag och konsekvenser  

Ny bebyggelse kommer anslutas till det kommunala VA-nätet. Lämplig anslutningspunkt för 

respektive fastighet anvisas av västvatten. I planarbetet har kontrollerats att VA-ledningar går att 

flytta om nödvändigt för exploateringen samt säkerställa fortlöpande underhåll av ledningar utanför 

verksamhetsmark.  

Avfallshantering 

 
Förutsättning  

Uddevalla Energi ansvarar för hämtning av källsorterat avfall. Avfall som inte ingår i hushållsnära 

avfall lämnas på återvinningsstation. Närmaste återvinningsstation finns vid Ramnerödsskolan, söder 

om planområdet.  

Planförslag och konsekvenser 

Hantering av hushållsnära avfall samt avfall från verksamheter inom planområdet är möjligt att 

utforma, och kan förläggas exempelvis gemensamt med varumottagning för att underlätta 

tillgängligheten. Ytterligare utrymmen för avfallshantering inkluderas inte i detaljplanen. 

 

Elförsörjning 

Förutsättning  

Uddevalla Energi ansvarar för distributionsnätet. Transformatorstation finns norr om området. 

Planområdet har möjlighet att kopplas på elnätet. 

Planförslag och konsekvenser  

Kapacitet finns för att försörja förskola med el. Vid ytterligare bebyggelse inom planområdet kan 

kapacitetshöjande åtgärder behöva genomföras. Dessa åtgärder går att genomföra i anslutning till 

befintlig transformatorstation och ytterligare tekniska anläggningar bedöms inte behövas inom 

planområdet. 

 

Fiber 

 

Förutsättning  

Uddevalla energi ansvarar för försörjning av fibernät.   

Planförslag och konsekvenser 

Påverkan på dragning, anslutningspunkter eller lokalisering av fiberledningar och med tillhörande 

teknik bekostas av fastighetsägaren och/eller exploatören. 



27 

Genomförandebeskrivning 

 

Organisation och Administration  

 

Tidplan 

Målsättningen är att nedanstående tider ska gälla för planarbetet och planens genomförande:  

Beslut om samråd i Samhällsbyggnadsnämnden Mars 2020  

Samråd    Mars-April 2020 

Underrättelse om granskning   Augusti 2020 

Beslut om antagande   Oktober 2020 

Laga kraft, tidigast   November 2020 

 

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. 

 

Genomförandetid 

Genomförandetiden är 10 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 att efter ansökan om bygglov om 

det är i enlighet med planen. Efter genomförandetiden slut garanteras inte längre fastighetsägaren 

byggrätt. Kommunen kan efter genomförandetidens slut 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.  
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Ansvarsfördelning 
 

Anläggning 

 

Genomförandeansvarig Drift- och skötselansvarig 

Gata 
 

Uddevalla kommun Uddevalla kommun 

Natur 
 

Uddevalla kommun Uddevalla kommun 

Kvartersmark  
 

Exploatör & Fastighetsägare Exploatör & Fastighetsägare 

Gång- och cykelväg Uddevalla kommun 
 

Uddevalla kommun 
 

Allmänna vatten- och 
spillvattenledningar 
 

Västvatten Västvatten 

El, elektrisk kommunikation 
 

Respektive ledningsägare Respektive ledningsägare 

 

 

Fastighetsrättsliga frågor 

 
Fastighetsbildning 

 

 

Fastighet Ägoförhållanden Bef. 

användning 

Förändring  Konsekvenser 

Del av 

Dalaberg 1:1 

Uddevalla Kommun Idrottsändamål & 

Park 

Skola, Bostäder & 

Natur 

Avstyckas till 

nya fastigheter 

Del av 

Fjällräven 15 

Uddevalla Kommun & 

Hemfosa (Tomträtt) 

 

Allmänt ändamål Mindre del blir 

allmän plats, Gata 

Regleras till 

Dalaberg 1:1 

 

 

Gemensamhetsanläggningar & Samfälligheter 

 

Planområdet berörs inte av några kända gemensamhetsanläggningar eller samfälligheter.  

 

Rättigheter  

 

Fastigheten Fjällräven 15 som till viss del berörs av planförslaget är kommunal mark upplåten med 

tomträttsavtal till enskild aktör. Avtal föreslås upprättas mellan parterna innan planförslaget vinner 

laga kraft för att säkerställa eventuella åtgärder som behövs vid förändringar av markanvändning. 
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Uddevalla Energi och Vattenfall Eldistribution belastar de berörda fastigheterna Fjällräven 15 samt 

Dalaberg 1:1 med servitut för starkström. Dessa servitut påverkas inte av planförslaget och kommer 

fortsatt att finnas.  

Möjligheter finns för att bilda ledningsrätt för ledningar inom detaljplanens u-områden.  Befintliga 

ledningar för dagvatten som löper genom planområdet inom planområdet avses flyttas vid 

exploatering till områden där ny rättighet ges. 

 

Tekniska frågor 

 
Geoteknik 

Geotekniken skall uppfylla krav från SGI. Geoteknisk undersökning har utförts men vid projektering 

av nya byggnader kan en komplettering behövas. Detta hanteras i samband med bygglov och/eller 

startbesked för byggnation.  

 

Radon 

BBR:s krav på inomhusluft, 200Bq/m3 ska uppfyllas. Detta bevakas i samband med bygglov och eller 

bygganmälan. 

 

Vatten och avlopp 

Förbindelsepunkt för vatten och avlopp anvisas av Västvatten. Möjligheten till förflyttningar av 

ledningar har genomgåtts i samråd med Västvatten samt i dagvattenutredning med konsult från 

Sigma Civil. Ett par av de ledningar som har rättighetsområde inom befintlig plan föreslås att flyttas. 

Det gör att dessa områden inte längre kommer att fungera som ledningsrättsområde. Det 

kompletteras däremot med möjligheten att anlägga ledning inom den allmän platsmark, samt i ett 

ledningsrättsområde i norra delen av planområdet. Finansieringen av eventuell förflyttning av 

ledningar bekostas av exploatören.  

 

Fiber 

Förbindelsepunkt för fiber anvisas av Uddevalla Energi. 

 

Buller 

BBR:s krav på ljudnivåer i undervisningslokaler samt för utemiljö ska uppfyllas vilket bevakas i 

samband med bygglov/bygganmälan. 

Dagvatten 

Exploatören ansvar för att anlägga nödvändiga åtgärder för att säkerställa en god 

dagvattenhantering.  
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Ekonomiska Frågor 

 

Kostnader 

Kommunen driver detaljplanen i egen regi och svarar för kostnader för detaljplaneläggningen, 

utredningar och övriga kostnader för genomförande av detaljplanen inom den egna fastigheten samt 

på allmän plats, i egenskap av huvudman. Vid eventuell försäljning av fastigheten i delar eller i sin 

helhet skall det i avtalet regleras hur de ekonomiska åtaganden för planens genomförande och övriga 

kostnader regleras. Kommunen svarar för kostnader för genomförande av förbättringsåtgärder för ny 

infartsgata samt återplantering av trädallé. 

 

Mark  

Ersättningar eller kostnader för servitut, ledningsrätt, allmänplats- respektive kvartersmark som ska 

överföras mellan fastigheter, regleras i normalfallet i en frivillig överenskommelse inför ansökan om 

fastighetsbildning. Kostnaden för fastighetsbildning kommer att fördelas efter den nytta som 

respektive fastighetsägare har av föreslagen åtgärd. Fastighetsägaren svarar även för grundläggnings- 

och saneringskostnaderna inom den egna fastigheten.  

VA-anläggningsavgift  

Planområdet ansluts till kommunalt VA-nät. Anslutningsavgifter tas ut enligt gällande taxa. 

Markmiljö och fyllnadsmassor  

Åtgärder som krävs för markmiljö och fyllnadsmassor inom kvartersmarken bekostas av berörd 

fastighetsägare.  

Vattenledningar  
Eventuell flytt av ledningar inom planområdet bekostas av exploatören. Det gäller även för ledningar 

som inte ingår i ett u-område.  

Elledningar  
Eventuell flytt av ledningar inom planområdet bekostas av exploatören. 

Fiberledningar  

Eventuell flytt av ledningar inom planområdet bekostas av exploatören. 

Bygglovsavgift  

Vid bygglovsprövning kommer bygglov- och planavgifter att tas ut enligt gällande taxa. 
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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.  

 

Medverkande tjänstemän 

 

Samhällsbyggnadsförvaltningen 
 

Plan & Exploatering  

 

Hugo Bennhage, planarkitekt  

Ann-Louise Andersson, planarkitekt 

Eva Schröder, plankoordinator 

Martin Hellström, planchef 

Petter Larsson, mark- och exploateringsingenjör 

 

Övriga avdelningar 

 

Pernilla Nordberg, projektledare 

Robert Börjesson, projektledare  

Sofia Stengavel, kommunekolog 

 

Västvatten 

 

 

 

Martin Hellström   Hugo Bennhage 

planchef    planarkitekt 

 

 

Uddevalla mars 2020 
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Protokollsförslag 
Barn och utbildningsnämnden 

 

2020-04-23 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 72 Dnr BUN 2020/00002  15 

Anmälan av beslut fattade å nämndens vägnar 2020-04-23 

Sammanfattning 

Genom förteckning daterad 2020-04-14 anmäls delegationsbeslut fattade på barn och 

utbildningsnämndens vägnar. 

Beslutsunderlag 

Barn och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-04-14. 

 

Beslut 

Barn och utbildningsnämnden beslutar 

 

att anmälningsärenden enligt ovan läggs till handlingarna 

 

 

 



 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
Barn och utbildning 

1(1) 

2020-04-14 Dnr BUN 2020/00002 

  

 

Handläggare 

Förvaltningssekreterare Pernilla Gustafsson 

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

 

Anmälan av beslut fattade å nämndens vägnar 2020-04-23 

Sammanfattning 

Genom förteckning daterad 2020-04-14 anmäls delegationsbeslut fattade på barn och 

utbildningsnämndens vägnar.      

Beslutsunderlag 

Barn och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-04-14.      

Förslag till beslut  

Barn och utbildningsnämnden beslutar 

 

att anmälningsärenden enligt ovan läggs till handlingarna 

 

   

 

 

 

Staffan Lindroos Pernilla Gustafsson 

Förvaltningschef Förvaltningssekreterare 
 



 

 

 

 
Protokollsförslag 
Barn och utbildningsnämnden 

 

2020-04-23 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 73 Dnr BUN 2020/00034  16 

Anmälan till huvudman enligt 6 kap 10 § Skollagen - barn/elev 
som känner sig kränkt 2020-04-23 

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 2020-04-14 anmäls delegationsbeslut fattade på barn och 

utbildningsnämndens vägnar. 

Beslutsunderlag 

Barn och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-04-14. 

Beslut 

Barn och utbildningsnämnden beslutar 

 

att anmälningsärenden enligt ovan läggs till handlingarna 

 

 



 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
Barn och utbildning 

1(1) 

2020-04-14 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 2020-04-23 

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 2020-04-14 anmäls delegationsbeslut fattade på barn och 

utbildningsnämndens vägnar.      

Beslutsunderlag 

Barn och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-04-14.      

Förslag till beslut  

Barn och utbildningsnämnden beslutar 

 

att anmälningsärenden enligt ovan läggs till handlingarna 

 

   

 

 

 

 

Staffan Lindroos Pernilla Gustafsson 

Förvaltningschef Förvaltningssekreterare 
 



 

 

 

 
Protokollsförslag 
Barn och utbildningsnämnden 

 

2020-04-23 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 74 Dnr BUN 2020/00063  17 

Anmälan till huvudman enligt 7 kap 19a § Skollagen - utredning 
om frånvaro i förskoleklass, grundskola och grundsärskola 
2020-04-23 

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 2020-04-14 anmäls delegationsbeslut fattade på barn och 

utbildningsnämndens vägnar. 

Beslutsunderlag 

Barn och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-04-14. 

Beslut 

Barn och utbildningsnämnden beslutar 

 

att anmälningsärenden enligt ovan läggs till handlingarna 

 

 



 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
Barn och utbildning 

1(1) 

2020-04-14 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 2020-04-23 

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 2020-04-14 anmäls delegationsbeslut fattade på barn och 

utbildningsnämndens vägnar.      

Beslutsunderlag 

Barn och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-04-14      

Förslag till beslut  

Barn och utbildningsnämnden beslutar 

 

att anmälningsärenden enligt ovan läggs till handlingarna 

 

   

 

 

 

 

Staffan Lindroos Pernilla Gustafsson 

Förvaltningschef Förvaltningssekreterare 
 



 

 

 

 
Protokollsförslag 
Barn och utbildningsnämnden 

 

2020-04-23 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 75 Dnr BUN 266962   18 

Övriga frågor 
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