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Verksamhetsbeskrivning 

 
Nämndens ansvarsområde är barnomsorg och utbildningsverksamhet. Organisatoriskt är 

förvaltningen indelad i fyra ansvarsområden. Därutöver finns ett förvaltningslednings-

kontor. Finansiering sker i form av kommunbidrag, ersättningar från andra kommuner 

samt statsbidrag.  Följande verksamheter anordnas:     

  

Förskola och pedagogisk omsorg erbjuds utifrån omsorgsbehov. Från tre års ålder har 

alla barn rätt till avgiftsfri allmän förskola under 15 timmar per vecka. Kommunen 

erbjuder även omsorg under obekväm arbetstid. Verksamheterna drivs både av 

kommunen och av fristående huvudmän och för dessa har kommunen ett tillsynsansvar. 

Kommunal verksamhet vänder sig till barn mellan 1 och 5 år, medan det finns fristående 

pedagogisk omsorg för barn upp till 13 år.   

  

Förskoleklass är obligatoriskt från det år då barnen fyller sex år. Förskoleklassen är en 

egen skolform och lokal- och verksamhetsmässigt knuten till grundskolan. 

  

Grundskola är obligatoriskt för elever mellan 7 – 16 år. Kommunen ansvarar för att alla 

elever, vars hemkommun är Uddevalla, får tillgång till grundskola. Inom kommunen 

finns kommunala och fristående grundskolor.   

  

Grundsärskola är obligatorisk för mottagna elever mellan 7 – 16 år och det krävs 

utredningar som visar att eleven har en utvecklingsstörning som innebär att den har rätt 

att bli mottagen i grundsärskola.  

  

Fritidshemsverksamhet är ett komplement till förskoleklass, grundskola och 

grundsärskola och tar emot barn mellan 6 och 12 år. För elever mellan 10 och 12 år kan 

öppen fritidshemsverksamhet erbjudas. Detta sker på några ställen i kommunen i 

samarbete med Kultur och fritidsförvaltningen. Nämnden har även ansvar att 

ombesörja korttidstillsyn efter skoldagen för äldre elever som har rätt till detta enligt 

LSS-lagstiftningen.    

 

Gymnasieskola är en frivillig skolform för ungdomar mellan 16 och 20 år. Den 

förbereder för yrkesverksamhet eller högskolestudier. Ca 40 % av eleverna vid 
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Uddevalla gymnasieskola bor i andra kommuner. Inom kommunen finns både 

kommunal och fristående verksamhet. 

  

Gymnasiesärskola är en frivillig skolform för elever med utvecklingsstörning i 

åldersgruppen 16–21 år. Även gymnasiesärskolan tar emot elever från andra kommuner 

och har nyligen kunnat börja erbjuda boende för att underlätta för pendlande elever.  

  

Vuxenutbildningen består av kommunal vuxenutbildning på grundläggande och 

gymnasial nivå inklusive yrkes- och lärlingsutbildningar, särskild utbildning för vuxna 

(särvux) samt svenska för invandrare. 

 

 

Ekonomiskt resultat 
 

Utfall 2018 

Nämndens resultat var negativt och kostnadsförändringen gentemot föregående år var 

stor. Pareringsåtgärder från maj till december höll tillbaka kostnadsutvecklingen under 

året. Resultatet påverkades positivt av ej förväntade och sent inkomna statsbidrag inom 

segregation och asyl. Avvikelser inom skolskjuts, elevhälsa, grundsärskola och IM 

påverkade de ekonomiska förutsättningarna. Bidrag till fristående verksamhet samt 

tilläggsbelopp inom grundskola var andra delar med hög avvikelse. Hög utvecklingstakt 

och omfattande etableringsuppdrag tillsammans med ofördelaktiga lokalförutsättningar 

var övergripande faktorer som påverkar resultatet. Den fortsatt mycket låga lokal-

investeringstakten påverkade kapaciteten på ett negativt sätt och medför kostsamma 

kortsiktiga lokallösningar. 

 
Utfall 2019 

Nämndens resultat 2019 var positivt. Kostnadsutvecklingen avtog och låg på en 

betydligt lägre nivå än tidigare år. Intäkterna minskade men hade en positiv 

prognosavvikelse främst beroende på nya och högre statsbidrag. Volymutvecklingen var 

lägre än förväntat och externa elever inom gymnasieskolan var färre. Avvikelser på 

verksamhetsnivå komplicerade bedömningen av nämndens ekonomiska situation. 

Gymnasieskola och särskola hade underskott medan förskola och vuxenutbildning hade 

överskott. Grundskolan hade en positiv resultatutveckling över året. Kostnader för 

tillfälliga lokaler och lokalanpassningar ökade under året.  Effektiviseringsuppdrag, 

omfattande etableringsinsatser samt ofördelaktiga lokalförutsättningar gjorde att 
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nämndens ekonomiska läge var fortsatt ansträngt. Investeringarnas genomförande låg på 

en högre nivå. 

 

Utfall 2020 

 

Nämndens resultat i bokslutet är positivt. Statsbidrag kopplat till pandemin för sjuklön 

och vuxenutbildning samt lägre omkostnader ligger främst bakom ett högt ekonomiskt 

resultat. Volymutvecklingen är lägre än förväntat och externa elever inom 

gymnasieskolan är färre. Avvikelser på verksamhetsnivå komplicerar bedömningen av 

nämndens ekonomiska situation. Gymnasieskola och särskola har underskott medan 

förskola och vuxenutbildning har stora överskott. Kostnader för lokaler har ökat under 

året. Genomförandet av ett omfattande effektiviserings och anpassningsuppdrag 

påverkades av pandemin. Fortsatta etableringsinsatser samt ofördelaktiga lokal-

förutsättningar påverkar även nämndens ekonomi. Investeringarnas genomförande var 

på en lägre nivå 

 
Bedömning 2021 med prognos 

Svår prognossituation utifrån att pandemin fortgår och ersättningsnivåer för statsbidrag 

och omkostnadspåverkan svårförutsägbara. Nämndens prognos för året är ett negativt 

resultat. Utbildningsskulden kommer att påverka nämndens kostnader. Effektiviserings 

och anpassningsuppdrag från budget 2020 och 2021 är i genomförande men kan 

påverkas av pandemin. Flertalet verksamheter har svårt att klara sin ekonomi och det är 

främst personalkostnader som avviker. Volymutvecklingen kan bli något lägre än 

förväntat. Nämnden får inga nya lokaler under året och genomförandet av 

investeringsplanen har avvikelser. 

 

 

 

Verksamhetsmässigt resultat  

 
Mått från kommunfullmäktige 2018 2019 2020 

Elever i åk 9 som är behöriga till yrkesprogram ska öka (%) 82,1 81,3 83,7 

Gymnasieelever med examen inom 4 år ska öka (%) 76,8 74,1 76,8 

Sjukfrånvaron ska minska (ny definition från 2019)  2,39 3,91 
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Mått från Barn- och utbildningsnämnden 2018 2019 2020 

Elevers genomsnittliga meritvärde/betygspoäng ska öka 218,6 212,4 218,8 

Elevers trygghet och studiero ska öka (%) 70  62,5 

Behöriga pedagoger ska inte minska (%) * 83,8 83,4 84,7* 

Realiseringsgraden utifrån investeringsplan ska öka (%)  72  34,8 

*För innevarande läsår 2019/2020 har lärarbehörigheten ökat till 84,7% (måttet avser lärare grundskola) 

Under 2020 har nämnden utifrån kommunfullmäktiges övergripande strategier arbetat 

inom ramen för följande fyra nämndstrategier:   

 

 Åtgärder för förändring och förbättring vidtas på alla nivåer i 

organisationer när problem synliggörs genom det systematiska 

kvalitetsarbetet. Rätt beslut om åtgärd fattas på rätt nivå. 

 Hitta och genomföra nya, mer flexibla och effektiva arbetssätt och 

arbetsformer, nya och innovativa sätt att samverka och organisera 

verksamheten i syfte att effektivisera och nå högre måluppfyllelse. 

 Arbeta för att upplevas som en attraktiv arbetsgivare, både för 

framtida och nuvarande medarbetare. Rätt förutsättningar ska 

skapas för behöriga pedagoger att kunna ägna sig åt sitt 

kärnuppdrag. 

 Arbeta för en lokalförsörjning i balans och bättre användning och 

samutnyttjande av lokaler, samt utforma framtida lokaler till 

moderna, flexibla lärmiljöer utifrån ett hållbarhetsperspektiv. 

 

 

2020 har präglats av coronapandemin, med en snabb digitalisering både av lär- och 

kommunikationsplattformar, tjänster och undervisning. Skolverkets satsning Samverkan 

för bästa skola har fortsatt. Att hantera gemensamma utmaningar, prognostisering, 

tidiga insatser och att följa elevers progression över tid har identifierats som 

utvecklingsområden inom det systematiska kvalitetsarbetet. Utveckling och 

effektivisering av organisation och arbetsformer har fortgått parallellt med stora corona-
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anpassningar av verksamheten. Utvecklingsarbete har genomförts kring lärares 

arbetstid, yrkesroller, kompetensutveckling, rekrytering och karriärmöjligheter. 

Utredning av möjligheterna till ökad likvärdighet inom grundskolan genom en 

förändrad skolstruktur har pågått. Intensivt arbete har pågått för att utnyttja befintliga 

lokaler effektivt, samt planera för nya ändamålsenliga lokaler till nämndens 

verksamheter. Planerade nybyggnationer har dock i flera fall försenats.  

 

 

Bedömning 2021 med prognos – verksamhetsmässiga resultat  
  

Höstterminens resultat indikerar att ca 73% av eleverna blir behöriga till gymnasiet 

(minst yrkesprogram) inför nästa läsår. Detta är en betydlig försämring i förhållande till 

föregående läsår. Det är stor diskrepans mellan Ramnerödsskolans och övriga 

högstadieskolors prognos för behörighetsgrad. Endast 37% i årskurs 9 på 

Ramnerödsskolan bedöms klara behörigheten till gymnasiet. Det ser liknande ut 

gällande meritvärde. Efter höstterminen ser medel av meritvärdena ut att sjunka 

påtagligt, från läsår 19/20 då det var 218,8, till höstterminens betyg då de ligger på 

203,5. Däremot har årets åttor bättre resultat både vad gäller meritvärde och 

prognosticerad behörighet till gymnasiet.  

 

Åtgärdsplaner för årskurs 9 har gjorts och är under implementering, men ser inte ut att 

räcka för att vända trenden. Det är troligt att coronapandemin har haft en betydande 

påverkan på förutsättningarna att implementera förbättringsinsatser.  
 

 
Verkställande av pågående uppdrag från kommunfullmäktige  

Kommunfullmäktige har utifrån flerårsplan 2021–2023 gett Barn- och 

utbildningsnämnden följande uppdrag att genomföra:  

 

 Barn- och utbildningsnämnden har utifrån flerårsplan 2021–2023 fått i uppdrag 

att vidareutveckla mobila team för att motverka psykosocial ohälsa och 

drogförebyggande åtgärder 

 Kultur- och fritidsnämnden har utifrån flerårsplan 2020–2022 och 2021–2023 

fått i uppdrag att tillsammans med socialnämnden och barn- och 

utbildningsnämnden skapa förutsättningar för att förbättra ungdomars 

välbefinnande 

 Samtliga nämnder har utifrån flerårsplan 2021–2023 fått i uppdrag att göra en 

omstart med heltidsresan  
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 Samtliga nämnder har utifrån flerårsplan 2020–2022 och 2021–2023 fått i 

uppdrag att i samverkan med övriga nämnder uppnå maximalt samutnyttjande 

av lokaler för alla kommunens verksamheter. Kommunstyrelsen har fått 

uppdraget att leda detta arbete. 

 Samtliga nämnder har utifrån flerårsplan 2021–2023 fått i uppdrag att 

tillsammans arbeta med trygghetsskapande aktiviteter. Kommunstyrelsen har 

fått uppdraget att leda detta arbete 

 Samtliga nämnder har utifrån flerårsplan 2021–2023 fått i uppdrag att 

tillsammans förbättra den drogförebyggande samordningen. Kommunstyrelsen 

har fått uppdraget att leda detta arbete 

 Samtliga nämnder har utifrån flerårsplan 2021–2023 fått i uppdrag att 

tillsammans arbeta för barn och unga på Tureborg. Kommunstyrelsen har fått 

uppdraget att leda detta arbete 

 

 

Utöver dessa pågår verkställande av gemensamma uppdrag för alla nämnder 

från kommunfullmäktiges flerårsplan 2020–2022 och 2019–2021: 

 

 Samtliga nämnder har utifrån flerårsplan 2020–2022 fått i uppdrag att utveckla 

digitala och automatiserade processer.  

 Samtliga nämnder har utifrån flerårsplan 2019–2021 fått i uppdrag att arbeta för 

ökad samverkan med den civilsamhället och att träffa fler IOP-avtal (idéburet 

offentligt partnerskap). 

 

Nämnden har också två egna uppdrag kopplade till det systematiska 

kvalitetsarbetet:  

 Rapportera en sammanfattning av nulägesanalysen av 

kunskapsresultat/ måluppfyllelse, trygghet och studiero. 

Identifierade problem, orsaker till problem samt vilka åtgärder och 

insatser som formulerats ska framgå. Uppföljning och utvärdering av 

insatser ska rapporteras. Om behov finns av stöd från huvudmannen 

för att åtgärda ett problem som identifierats i det systematiska 

kvalitetsarbetet ska detta framgå 

 Beskriv vilket stöd och vilka samarbetsformer utbildningen bidrar 

med för att bedriva undervisning som främjar en hållbar utveckling 

utifrån skolans styrdokument, FN:s globala hållbarhetsmål som är 

relaterade till utbildning, samt kommunens miljömål 1 och 2. Vilka 

är de viktigaste lärdomarna och vad behöver utvecklas? 
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Barn- och utbildningsnämnden har ett riktat uppdrag från 

kommunfullmäktige som ska avslutas under första halvan av 2021 då det är 

fullgjort:  

 Barn- och utbildningsnämnden har utifrån flerårsplan 2020–2022 fått 

i uppdrag att rekrytera fler lärarassistenter 

 

Uppföljning av verkställande av uppdragen sker inför redovisning av tertial 

1 2021. 

 

Omvärldens utveckling 

Majoriteten av kommuner står inför stora utmaningar de kommande åren. De stora 

utmaningarna kommer sig av en hög demografisk utveckling, stora investeringsbehov 

och svårigheter att rekrytera personal med rätt kompetens. Detta i ett läge där intäkterna 

inte ökar lika mycket som kostnaderna och konjunkturen beräknas vika. I tillägg 

kommer effekterna av pandemin.  

Välfärdsbehoven ökar för de flesta kommuner som en effekt av demografiska 

förändringar. Både antalet äldre och yngre ökar kraftigt samtidigt som de i arbetsför 

ålder ökar i mindre omfattning. Försörjningskvoten ökar med knappt 20 %. Genom 

höga födelsetal och invandring ökar andel och antal barn och unga.  

Utvecklingen i Uddevalla ligger något högre än riksgenomsnittet och volymökningarna 

fortsätter under planperioden med ca 400 tillkommande barn och elever i nämndens 

verksamheter. Ökningstakten är kraftigast i Ljungskileområdet. På totalen avtar 

ökningstakten något i de lägre åldrarna. Ökningstakten i de högre åldrarna (högstadiet 

och gymnasieskola) är mycket hög de kommande åren. 2025 sker en brytpunkt och 

gymnasieskolan är då det enda verksamhetsområdet med en fortsatt betydande 

ökningstakt till 2028.  

Allt fler yngre medborgare betyder att kommunen behöver erbjuda fler förskolor och 

skolor. Planerna att investera har ökat kraftigt i landet de senaste åren. I Uddevalla 

motsvarar volymökningen under perioden en ny skola och en ny förskola i lokaleffekt i 

ett redan mycket eftersatt läge pga en omfattande genomförandeproblematik under långt 

tid. Investeringsnivån för perioden är kvar på en hög nivå fram till och med 2025, 

därefter beräknas nivån återgå till en mer normal nivå men med återstående behovsbild. 
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Behovet av lokalinvesteringar är av en omfattning som ställer mycket stora krav på 

nämnden att klara de kraftigt ökade driftkostnaderna inom planerat kommunbidrag.  

Som en följd av fler barn- och elever ökar behovet av lärare. Detta i ett läge där stora 

pensionsavgångar är att vänta. Enligt Skolverkets rekryteringsprognos är det totala 

utbildningsbehovet 188 500 heltidstjänster fram till år 2033. Enligt prognosen kommer 

det att saknas 45 000 lärare i Sverige. I Uddevalla beräknas den demografiska kostnaden 

för perioden 2022–24 till 32 mkr för bibehållen lärartäthet. För perioden 2022–2030 

förväntas kostnaden uppgå till 89 mkr.  

 

De stora utmaningarna för att klara kompetensförsörjningen till förskola och skola leder 

fram till nya lösningar. Många kommuner, inklusive Uddevalla, ser över sin 

arbetsorganisation och vem som gör vad på arbetsplatserna och hittar andra lösningar 

för att genomföra uppdraget. Andra kompetenser och nya yrken kan bidra till att lösa 

kompetensförsörjningen och frigöra tid för legitimerade lärare till undervisning. 

Införandet av lärarassistenter är ett exempel på detta. Statsbidraget för lärarassistenter 

skapar möjligheter för Uddevalla att ställa om.  

 

Teknikutvecklingen är en stark övergripande förändringskraft och det finns stora 

möjligheter att effektivisera med ny teknik. Traditionella arbetssätt behöver utmanas 

och tekniken behöver användas för att genomföra detta. Barn- och utbildning har 

påbörjat denna resa och har som ett första steg identifierat ett antal områden att 

digitalisera, t.ex. fjärrundervisning i modersmål och digital frånvaroregistrering av 

elever. Pandemins effekter i skolsystemet har inneburit att distansundervisning har 

tvingats att genomföras i stor skala – främst i grundskolans äldre åldrar samt inom 

gymnasieskolan och vuxenutbildningen. Distansundervisningen har inneburit att 

utvecklingen av digitala arbetssätt utvecklats. Det blir därför en strategisk fråga att 

kvalitetssäkra de positiva effekterna av distansundervisningen då pandemin är över. 

 

En av de bärande slutsatserna i SKL:s senaste ekonomirapporter säger att ett utökat 

samarbete över traditionella gränser behöver utvecklas för att klara den framtida 

välfärden. Samverkan, goda nätverk och god dialog både internt och externt lyfts fram 

som framgångsfaktorer för att lyckas med omställningsuppdraget. Att ha ett nära 

samarbete med socialtjänst, näringsliv och kultur- och fritidsverksamhet, liksom en god 

dialog mellan staten och huvudmännen är exempel på detta. Stuprörstänk försvårar 

arbetet. Det är därför viktigt att kommunens fortsatta arbete inte bara fokuseras på 

effektiviseringar inom respektive nämnd, utan att också på förvaltningsövergripande 

samverkan, samarbete och gemensamma effektiviseringar som inte sker idag. 
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Statsbidragen har stor påverkan på kommuners ekonomi som både skapar möjligheter 

men skapar samtidigt en osäkerhet i budgetarbetet vad gäller rätt till villkorade 

statsbidrag eller möjlighet att söka. Förändringar hanteras löpande.  

 

Likvärdigheten mellan Sveriges skolor försämras, vilket har starka kopplingar till ökat 

utanförskap, polarisering och segregation i samhället. Flyktingmottagandet är ojämnt 

fördelat, inte bara över landet utan även inom kommunerna. Vissa skolor får därför 

ansvar för en oproportionerligt stor andel nyanlända elever. Så även i Uddevalla där ett 

omfattande arbete pågår för att skapa en mer jämlik skolstruktur.  

 

SWOT-analys 

Som en del i bedömningen av framtida förutsättningar har SWOT-analys 

gjorts för att fånga upp de väsentligaste aspekterna. Denna SWOT-analys är 

gjord utefter övergripande perspektiv på nämndens alla 

verksamhetsområden.  
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Nämndens viktigaste utmaningar 

Att ställa om organisationen till nya arbetsformer och arbetssätt med 

bibehållen kvalitet  

Planeringsförutsättningarna för 2022–2024 utgör en särskild utmaning eftersom 

nämndens verksamheter befinner sig i ett expansivt skede under lång tid framöver. 

Utmaningen ligger alltså i att klara större volymer utan att antalet anställda ökar i 

samma takt och utan att det ska leda till sämre kunskapsresultat eller försämrad 

arbetsmiljö. 

 

Planeringsförutsättningarnas effektiviseringskrav är av den omfattning och varaktighet 

att nya arbetssätt och nya sätt att organisera verksamheten behöver utvecklas om 

kvalitets- och resultatnivåerna inte drastiskt ska sänkas. Det gäller både den 

pedagogiska verksamheten i barn- och elevgrupper liksom inom olika stödfunktioner 

och administration. Förmågan att hantera prioriteringar över tid inom konkurrerande 

värden (ekonomi, personal, verksamhet) är avgörande för verksamhetens långsiktiga 

framgång. Viktiga fokusområden i detta är kompetens, teknik, samarbete, 

administration och avtal.  

 

Att rekrytera och behålla behöriga lärare 
Det finns stora utmaningar vad gäller att rekrytera behörig personal i den omfattning 

som krävs. Tidigare år har det varit svårt att rekrytera personal i några enskilda ämnen 

men idag är det generellt svårt att få behöriga till utannonserade tjänster. Detta, 

tillsammans med hög personalomsättning påverkar kraftigt förutsättningarna för barns- 

och elevers lärarande.   

 

Kompetensbristen och personalomsättningen kräver förändring och pekar på 

nödvändigheten av att kommunen uppfattas som en ”attraktiv arbetsgivare”, både för att 

rekrytera nya lärare och för att behålla och utveckla de lärare som redan arbetar i 

kommunen. Det handlar om att skapa rätt förutsättningar för lärare att kunna ägna sig åt 

sitt huvuduppdrag - undervisningen.  

 

Att få till stånd fungerande lokalförsörjningsprocess 

Tröghet i lokalprocessen har genererat kapacitetsbrister och resulterat i trångboddhet 

som påverkar arbetsmiljön för både barn, elever och medarbetare negativt och försvårar 

arbetet med att höja måluppfyllelsen, öka tryggheten och studieron i verksamheterna.  

Behovet av lokaler är omfattande och det finns anledning att ifrågasätta rimligheten i 

investeringsplanen. Tidigare år när större investeringar genomförts har nivån aldrig 
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kommit i närheten av de nivåer som nu beskrivs i investeringsplanen. Samtidig är 

investeringsnivån från och med 2022 betydligt lägre, men behovsbilden densamma. 

 

Om investeringsplanen inte kan genomföras som den föreslås kommer ett antal akuta 

lokallösningar att krävas om kommunen ska kunna fullgöra sin skyldighet att ta emot 

barn och elever i förskola och skola. Om investeringsplanen kan genomföras ställer den 

mycket höga krav på finansiering över driftbudgeten – krav som planerings-

förutsättningarna inte medger.  

 

Nämndens kommande behov 2022 - 2024 

Nämndens effektiviserings- och nedskärningsåtgärder är 34,5 mkr för 2022.   

Med lägre resursnivå skall under 2022 ytterligare ca 140 tillkommande barn och elever 

erbjudas utbildning samt nya skolor och förskolor finansieras. Mellan åren 2023 - 2024 

tillkommer ytterligare ca 250 barn och elever. Detta är en mycket svår uppgift att lösa. 

 

De tillkommande kostnaderna för hyra av lokal och ökade driftkostnader för verksamhet 

som är en följd av demografiska behov, samt investeringar i enlighet med beslutad plan 

gör att det egentliga effektiviseringskravet uppgår till 37 mnkr för 2022. Förslag till 

minskade kostnader och effektiviseringsåtgärder utgår från den summan (se bilaga 2).   

 
Verksamhetens behov 

  
Barn och utbildning har tagit fram verksamhetens mest prioriterade behov utöver 

utbildningsskulden för planperioden. 

  

 Gymnasieskolans finansiering 

  

Uddevalla kommuns egenkostnad för elever i gymnasieskolan har och kommer att 

förändras när andelen Uddevallaelever ökar. 

Andelen interkommunala elever har inneburit en kraftig minskning från ca 48 % till 

idag ca 40 % och prognosen är ännu lägre andel interkommunala elever. 

Detta påverkar negativt kommunens egenkostnad för främst lokaler och personal. 
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 Elever i behov av särskilt särskilda stödinsatser 

  

Ett stort och ökande krav på insatser till elever med särskilda behov behöver 

säkerställas. Ansökningar om ersättning för insatser som avslås är omfattande och 

möjligheten att inrätta särskilda undervisningsgrupper ekonomiskt begränsade. 

Pandemin har påverkat dessa elevers förutsättningar på ett negativt sätt. I det 

systematiska kvalitetsarbetet lyfts insatser gentemot vissa grupper av elever som 

trygghetsskapande. Området har en stark påverkan på måluppfyllelsen. 

  

 Utbildning för vuxna 

  

Coronaeffekterna på samhället i sin helhet leder till mycket stora frågor för kommunen 

när det gäller till exempel arbetsmarknadspolitik och försörjningsstöd. 

Från och med våren 2020 har det varit ett mycket högt söktryck till både teoretiska 

kurser och yrkesutbildningar, vilket resulterat i att endast 40% av alla sökande kunnat 

antas till yrkesutbildningar.  

För att vuxenutbildningen i högre grad än idag ska kunna svara på medborgarnas 

utbildningsbehov och motverka kortsiktigt socioekonomiskt negativa konsekvenser 

behövs ytterligare resurser. 

 

 

 

Minskade nettokostnader/nedskärningar 

Barn- och utbildning har tagit fram följande förslag till områden för effektiviseringar 

under planperioden:  

 

 Nedskärning av frivillig verksamhet 

 Lokaler 

 Nedskärning - lärartäthet 

 

Sammantaget ska detta ge en effektivisering på 37 mnkr 2022.  
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Budget 2022 - 2024 övergripande konsekvenser  

 
Effektiviseringar 

Budget 2022 - 2024 innebär mycket stora åtaganden för barn- och utbildningsnämnden. 

Förvaltningen konstaterar att de betydande ekonomiska åtagandena innebär att endast en 

mindre del går att genomföra med effektiviseringar. Större delen av åtagandet innebär 

omfattande nedskärningar i verksamheten. 

 

Förvaltningen att det finns en positiv potential att effektivisera och utveckla 

verksamheterna främst i form av: 

 

 Ökad digitalisering/automatisering 

 Förändrade och mer effektiva arbetssätt 

 Ökad samverkan och ökat samarbete i organisationen – både vad gäller 

personella resurser och lokaler/utrustning 

 Förvaltningens systematiska kvalitetsarbete (SKA) 

 

De positiva effektiviseringarna bör genomföras och förvaltningen har en plan för detta. 

Förvaltningens SKA-arbete bedöms kunna generera nya arbetsformer och högre 

måluppfyllelse i alla skolformer. Dock bedömer förvaltningen att måluppfyllelsen kort 

och långsiktigt riskerar att påverkas negativt pg av effekterna av långvarig 

distansundervisning. 

Förutsättningarna att ställa om till nya arbetssätt och arbetsformer av förvaltningens 

nuvarande lokalsituation där brister i lokalförsörjningen innebär kortsiktiga och 

kostnadsdrivande lösningar. En lokalförsörjning i balans med behovet kommer att 

medge ytterligare positiva möjligheter till effektiviseringar och likvärdighet.  

Utifrån ett effektiviseringsperspektiv bedömer förvaltningen att det är rimligt att 5 mnkr 

läggs som ett åtagande till barn- och utbildningsnämnden. Förvaltningen menar i en 

totalbedömning av nämndens åtagande från kommunfullmäktige samt lagar och 

regelverk innebär att inget ekonomiskt beting kan läggas för 2022. Förvaltningen ser 

istället att de negativa effekterna av Covid-19 – den s k utbildningsskulden – innebär att 

nämnden bör tillföras 15 mnkr.  

 
Statsbidrag 

Barn- och utbildningsnämnden har över tid fått stora medel i form av riktade 

statsbidrag. Delar av dessa satsningar fortgår. Dock har statsbidragen för etablering och 

asyl minskat med c a 47 mnkr vilket ställer stora krav på löpande anpassningar inom 
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främst gymnasieskolan. Förvaltningen ser dock att kostnadsminskning i verksamheterna 

är marginell då genomströmningen i Uddevalla är låg, vilket också är trenden i riket. 

Den nedskärningar som förvaltningen nu står inför bedöms äventyra kommande 

statsbidrag då dessa är villkorade – uppfylls inte villkoren av kommunen återkrävs 

statsbidraget. Detta innebär ett moment 22 för barn- och utbildningsnämnden. Behovet 

att skära ner kan minska kostnaderna men också kraftigt påverka intäkterna, vilket då 

kräver ytterligare nedskärningar. Förvaltningen menar därför att politisk medvetenhet i 

detta krävs då man beslutar om nämndens ramar för planperioden. 

 
Utbildningsskuld – Covid-19 

 

Sedan mitten av vårterminen har pandemin inneburit att storskalig distansundervisning 

har tvingats att genomföras – främst inom grundskolans äldre åldrar, gymnasieskolan 

samt vuxenutbildningen. Distansundervisningens negativa effekter har börjat visa i 

elevernas måluppfyllelse och psykosociala mående. Detta kommer att ge kraftiga 

eftersläpningseffekter och innebära ökade kostnader för barn- och utbildnings-

förvaltningen. Förvaltningen menar att denna storskaliga ekonomiska effekt försätter 

BUN i en unik och utmärkande situation i Uddevalla kommun samt att detta måste 

beaktas då ramarna för 2022 beslutas. Förvaltningen ser också en eftersläpningseffekt 

som enligt bedömningen sträcker sig även 2023. Förvaltningen har kartlagt effekterna 

av pandemin i respektive skolform. Kartläggningen innebär att det endast går att göra 

ungefärliga beräkningar av kostnadseffekten i verksamheterna. Utbildningsskuldens 

ekonomiska effekt för 2022/2023 beräknas till 15 – 30 mnkr. Problemområden samt 

bedömda konsekvenser beskrivs nedan: 
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Nedskärningar 

Förvaltningen bedömer att det är helt nödvändigt att man nu politiskt prioriterar mellan 

lagstyrd verksamhet och frivillig verksamhet. Ett sådant ställningstagande krävs för att, 

i det längsta, undvika att de lagstyrda kärnverksamheterna påverkas negativt. 

Inom barn- och utbildningsnämnden finns ett flertal verksamheter som inte regleras i 

lag e x: 

 

 Pedagogisk omsorg (inklusive omsorg på obekväm arbetstid) 

 Gymnasial vuxenutbildning 

 Yrkesvux 

 Olika elevriktade resurser som inte är reglerade i lag 

 Omfattning och utbud inom gymnasieskolan 

 

Förvaltningen bedömer också att kvalitetssänkningar är nödvändiga även i de lagstyrda 

verksamheterna. Denna åtgärd föreslås riktas brett i form av en sänkt lärartäthet i de 

olika skolformerna.  
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Summering 

Risken för negativa effekter av ovanstående nedskärningar bedömer förvaltningen 

långtgående och mycket allvarliga – både kort och långsiktigt. 

Förvaltningen bedömer att måluppfyllelsen överlag riskerar att påverkas negativt samt 

att delar av den lagstyrda verksamheten då riskerar att inte kunna uppfylla lagar och 

förordningar. I tillägg kommer de negativa effekterna av långvarig 

distansundervisningen på elevernas måluppfyllelse. En uppskattning från förvaltningen 

är elevers måluppfyllelse under planperioden kan komma att minska med 10 - 20%.  

 

En nedskärning av de icke lagstyrda verksamheterna inom Vuxenutbildningen 

(gymnasial utbildning samt yrkesutbildning) riskerar att få tidiga negativa effekter i 

form av ökade kostnader för försörjningsstöd samt ett ökat utanförskap. Även ett 

minskat utbud av gymnasieutbildningen kan bli bidragande till lägre måluppfyllelse och 

ökat utanförskap. Förvaltningen uppskattar därför att de socioekonomiska effekterna, 

totalt inom alla nämndens verksamheter, under planperioden blir 30 - 40 mnkr.  

Nedskärningarna innebär även negativa konsekvenser i form av försämringar i servicen 

mot medborgare.  

 

Förvaltningen menar vidare att omfattningen på de nedskärningar som föreslås kan 

innebära kompetensflykt av utbildad behörig personal med risk för sämre kontinuitet 

samt negativ påverkan på kvalitet och elevernas måluppfyllelse.  

 

Det är även rimligt att en kompetensflykt, enligt ovan, kommer medföra betydande 

svårigheter att rekrytera utbildad och behörig personal till de lagstyrda verksamheterna. 

Både kort- och långsiktigt riskeras även Uddevalla kommuns varumärke som 

arbetsgivare att försämras. 

 

 

 

Bilagor 

Bilaga 1: Befolkningsprognos 

Bilaga 2: Resursbehov, investering 

Bilaga 2b: Beskrivning av åtgärder 

Bilaga 2c: Beskrivning av behov 

Bilaga 2d: Beskrivning av utbildningsskuld 



Bilaga 3

Nämnd: Barn och utbildning
Förslag till ökade eller minskade resurser Orsak* 2022 2023 2024 Påverkar mål

Ram enligt preliminär resursfördelning 1 515,7 1 523,3 1 534,9
 

Demografiska behov - utöver preliminär ersättning

Gymnasieskolans finansiering finansiering 8,0 8,0 8,0
Elever i behov av särskilt särskilda stödinsatser behov 5,0 5,0 5,0
Utbildning för vuxna C19 8,0 10,0 4,0
Utbildningsskuld C19 15,0 10,0 0,0

Minskade nettokostnader mm

- enligt sammanställning -37,0 -37,0 -37,0

Investeringar som medför ökat kommunbidragsbehov:

- enligt sammanställning 10,0 29,0 31,5

Totalt behov av kommunbidrag 1 524,7 1 548,3 1 546,4

Behov av ökat eller minskat kommunbidrag 9,0 25,0 11,5
kontaktperson, telefonnr: Staffan Lindroos/Thomas Davidsson
- se bilagor och text för närmare beskrivning av respektive del
* Påverkar kvalitet eller volym
**Kommunbidragsförändringen redovisas i förhållande till 2021 års 
ram för samtliga år

Flerårsplan 2022-2024 Sammanställning resursbehov
Belopp i mkr

2021-03-23 08:39



Verksamhet: Barn och utbildning
Nr Åtgärd/Aktivitet 2022 2023 2024

Nedskärning av frivillig verksamhet
1 Vux Yrkesutbildningar 8 8 8
2 Vux övrig verksamhet 4 4 4
3 Nedläggning av dygnet runt öppen verksamhet förskola 3,5 3,5 3,5
4 Kommunal pedagogisk omsorg nedläggning 0,5 0,5 0,5
5 Avveckla samarbete med modersmålslärare förskola 1 1 1
6 Omfattning program/inriktning gymnasieskola 4 4 4
7 Elevsocialt stödjande arbete grundskola 3 3 3
8 Drogförebyggande och logoped avvecklas 1 1 1

Lokaler
9 Utfasning av kortsiktiga lokallösningar 2 2 2
10 Extena lokaler Vux och gymnasieskola 1,5 1,5 1,5
11 Samutnyttjande Gymnasieskola och Vux 0,5 0,5 0,5
12 Stänga enhet FSK/Stänga 2 avdelningsförskolor 0,5 0,5 0,5

Nedskärningar
13 Lärartäthet och gruppstorlekar förskola 1,5 1,5 1,5
14 Lärartäthet och gruppstorlekar fritidshem 2 2 2
15 Lärartäthet grundskola 3 3 3
16 Lärartäthet gymnasieskola 1 1 1

SUMMA 37 37 37

- se bilagor och text för närmare beskrivning av respektive del

Flerårsplan 2022-2024 Minskade nettokostnader
Beräknad effekt mkr



mnd: Barn och utbildning

Total 
investering

t.o.m 
2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031

Behåller 
nuvarande 
standard

Ökad 
standard

Förutsätter 
ökat 

kommun-
bidrag

Ökat 
kommun-

bidrag  
(helårsnivå)

  

Involvera
medborgarna

Investering som tidigare erhållit igångsättningstillstånd:

Ramnerödskolan 303 266 37 x x x 20,0
Skansen förskola 27 16 11 x x x 2,0
Blekets förskola (fd Killingen) 45 23 22 x x x 3,5
Expansionsinvestering:
Äsperöd förskola om- och tillbyggnad 45 23 22 x x x 3,5
Ny förskola norr Dalaberg "1:1" 60 17 25 18 x x x 5,0
Parken förskola om- och tillbyggnad 80 10 30 40 x x x 7,0
Bokenäs förskola 33 10 15 8 x x x 2,5
Herrestad förskola ombyggnad 60 60 x x x 5,0
Dalabergs förskola nybyggnad 45 20 25 x x x 3,5
Källdals förskola 45 20 25 x x x 3,5
Helenedals förskola 30 10 20 x x x 3,5
Äsperödskola F-6 300 20 100 150 30 x x x 20,0
Centrum grundskola F-6 nybyggnad 310 20 130 160 x x x 20,0
Centrum grundskola 7-9 nybyggnad 310 20 130 160 x x x 20,0
Reinvesteringar Mask/Inv/Fordon 40 20 10 10 x x x x x x x

1733,0 338,0 174,0 263,0 548,0 350,0 0,0 0,0 0,0 60,0 0,0 0,0 119,0

Övriga projekt i inledande planeringsfas
Västerskolan idrottshall xx mkr
Herrestadsskolan reinvestering xx mkr

Flerårsplan 2022-2031 Investeringar
Mkr, en decimal

vesteringar 

MMA INVESTERINGAR



Nämnd:
Nr Investering

Kapital-
kostnader

Övr vht-
kostnader

Kapital-
kostnader

Övr vht-
kostnader

Kapital-
kostnader

Övr vht-
kostnader

Kapital-
kostnader

Övr vht-
kostnader

Kapital-
kostnader

Övr vht-
kostnader

1 Ramnerödskolan
15,0 5,0 7,5 2,5 7,5 2,5

2 Skansen förskola
2,0 2,0

3 Blekets förskola (fd Killingen)
3,0 0,5 3,0 0,5

4 Äsperöd förskola om- och tillbyggnad
3,0 0,5 3,0 0,5

5 Ny förskola norr Dalaberg "1:1" 
4,5 0,5 4,5 0,5

6 Parken förskola om- och tillbyggnad
6,0 1,0 6,0 1,0

7 Bokenäs förskola
2,0 0,5 2,0 0,5

8 Herrestad förskola ombyggnad
4,5 0,5 4,5 0,5

9 Dalabergs förskola nybyggnad
3,0 0,5 3,0 0,5

10 Källdals förskola
3,0 0,5 3,0 0,5

11 Helenedals förskola
3,0 0,5 3,0 0,5

12 Äsperödskola F-6
15,0 5,0 15,0 5,0

13 Centrum grundskola F-6 nybyggnad
15,0 5,0 15,0 5,0

14 Centrum grundskola 7-9 nybyggnad
15,0 5,0 15,0 5,0

SUMMA 94,0 25,0 7,5 2,5 15,5 3,5 2,0 0,5 69,0 18,5

Flerårsplan 2022-2024 Drift- och kapitalkostnader pga. investeringar

Tillkommande kostnad, mkr

2022 2023 2024 efter 2024Helårseffekt totalt
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Beskrivning av åtgärder: Bilaga 2b 

 

Minskade nettokostnader enligt bilaga budgetdialog 2022–2024 

Nedskärningar av frivillig verksamhet 

 

1 Vux Yrkesutbildningar 
Inställda starter av yrkesutbildningar med och utan språkstöd, motsvarande ca 120 

utbildningsplatser, och minskning av tillhörande tjänster. Åtgärden innebär sämre 

kompetensförsörjning, fler kommer att gå utan sysselsättning/till försörjningsstöd. 

Chanserna för elever inom SFI att bli behöriga och antas till en yrkesutbildning minskar 

kraftigt då inga yrkesutbildningar med integrerat språkstöd kommer att starta. Dessutom 

utgår statsbidrag om drygt 5,5 miljoner kr. 

 

2 Vux övrig verksamhet 

Vid färre gymnasiala allmänna kurser tas elevers möjligheter till undervisning och stöd 

på plats bort. Rättighetskurser tillgodoses via upphandlad distansutbildning. 

Färre lärare inom SFI vilket innebär större undervisningsgrupper. Mindre handledning 

och stöd. Risk för längre tid per kurs för eleverna, sämre måluppfyllelse och fler 

avbrott. 

Då utbildningsverksamheten minskar med åtgärder planeras studie- och 

yrkesvägledning, administration och rektorer minska i motsvarande omfattning. 

 

3 Nedläggning av verksamhet på obekväm arbetstid 

Omsorg på obekväm arbetstid är inte ett lagkrav, och en avveckling skulle innebära att 

hela kostnaden för verksamheten försvinner. De negativa konsekvenserna är direkta för 

de familjer som berörs, men också indirekt för företag/arbetsplatser vars personal får 

problem med barnomsorg. Negativa konsekvenser också för personal som blir 

omplacerad. Nedläggningen behöver föregås av en väl genomförd kommunikationsplan.  

4 Pedagogisk omsorg kommunalt upphör 

Omsorgsformen brottas med bristande tillgång och efterfrågan, och delar av 

verksamheten kan komma att avvecklas av den anledningen redan under sommaren 

2021. De negativa konsekvenserna för den enskilde brukaren är att möjligheten att välja 
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pedagogisk omsorg i kommunal regi försvinner. Det kan också bli svårigheter på vissa 

kommundelar att bereda plats på förskola i kommundelen. För att mildra de negativa 

konsekvenserna strävas efter utökning av förskoleplatser i områdena.  

5 Avveckla samarbete med modersmålslärare förskola 

Åtgärden innebär att förskoleverksamheten inte längre har tillgång till stöd i 

form av modersmålslärarnas deltagande i verksamheten. Det är inget 

lagkrav att ha tillgång till modersmålslärare, utan förskolor kan stötta barns 

alla språk och kulturella tillhörighet på olika sätt. Eventuell konsultation 

eller annat stöd får vid behov köpas in. 

6 Omfattning program/inriktning gymnasieskola 

Åtgärden innebär att färre gymnasieprogram och inriktningar inom program erbjuds. En 

effekt kan bli att elevers förstahandsval inte kan tillgodoses.  

7 Elevsocialt stödjande arbete grundskola 

Åtgärden innebär en minskning av antal tjänster som arbetar med 

elevstödjande insatser. Kan röra sig om socialpedagoger, elevassistenter 

eller annan elevstödjande funktion i skolan. 

8 Drogförebyggande och logoped avvecklas 
 

Åtgärden innebär att förskoleverksamheten inte längre har logopedkompetens. 

Verksamheten har språkstimulerande arbetssätt som prioriterat mål, och 

förändringsarbetet kommer att gå långsammare och med lägre kvalitet än planerat.  

Drogförebyggande inom grundskolan upphör. Uppdrag ”Drogfri ungdom” påverkas. 

Lokaler 

9 Utfasning av kortsiktiga lokallösningar 

Åtgärden innebär att kortsiktiga lokallösningar som inte används enligt syfte kan fasas 

ut. Kortsiktiga lokallösningar kan ersättas av frigjorda lokaler som anpassats för 

verksamheten. 

10 Externa lokaler Vux och gymnasieskola 

Anpassning av egna lokalytor för att möjliggöra att externa lokaler kan 

lämnas, tex frisörutbildning. Uppsägning av våningsplan utifrån 

anpassningssvårigheter eller samordningsmöjlighet i annan lokal. 
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11 Samutnyttjande Gymnasieskola och Vux 

Åtgärden innebär tätare samarbete mellan verksamheter och enheter om bristlokaler 

samt friare former av bokning av lokaler. 

12 Stänga enhet FSK/Stänga 2 avdelningsförskolor 

Små enheter med en personalgrupp om 6–8 medarbetare, endast 50% kock-tjänst och 

krav på 12 timmars öppethållande lider av stora kvalitetsbristkostnader som är svårt att 

räkna på. Stordriftsfördelar uppstår redan vid enheter om ca 72 barn.  

Åtgärden innebär, då ersättning för förlorade platser saknas, att kön till förskola i 

Uddevalla blir lång, och att kommunen kommer att bryta mot lagen om erbjuden 

placering inom 4 månader. Negativ påverkan, framför allt för dem som bor nära en 

enhet som upphör, då närhetsprincipen är den starkaste faktorn vid val av barnomsorg. 

Personal kan till viss del erbjudas placering vid annan enhet, men arbetsbrist kommer 

att uppstå i verksamheten. Negativ påverkan också på vårdnadshavares 

anställningsbarhet, då barnsomsorg inte kommer att erbjudas i tillräcklig omfattning. 

 

Nedskärningar 

13 Lärartäthet och gruppstorlekar förskola  

Barn placeras över nuvarande ”kapacitet” på alla enheter, och förtätningen påbörjas 

under våren 2022. Åtgärden strider mot uppdraget att bibehålla lågt antal barn i 

barngrupperna. 

Negativa konsekvenser för barn som blir mindre sedda och som riskerar att inte få sina 

behov tillgodosedda.  

14–16 Lärartäthet fritidshem, grundskola och gymnasieskola 

Minskat antal anställda i relation till antalet elever, dvs. sänkt personaltäthet. Innebär att 

antalet elever per klass/grupp behöver bli fler och/eller att antal lärare i undervisningen 

behöver bli färre. Utmaningen ligger i att klara större volymer utan att antalet anställda 

ökar i samma takt och utan att det ska leda till sämre kunskapsresultat eller försämrad 

arbetsmiljö. Nya arbetssätt och arbetsformer behöver utvecklas för att motverka 

negativa konsekvenser. 
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Beskrivning av behov: Bilaga 2c 

 

Verksamheternas prioriterade behov budgetdialog 2022–2024 

 

Gymnasieskolans finansiering 

 

Uddevalla kommuns egenkostnad för elever i gymnasieskolan har och kommer att 

förändras när andelen Uddevallaelever ökar. 

 

Uddevallas befolkning har förändrats och har en annan struktur än de främsta 

köparkommunerna av gymnasieutbildning. Andelen interkommunala elever har minskat 

från ca 48 % till idag ca 40 % och prognosen är ännu lägre andel interkommunala 

elever. 

 

Den ekonomiska påverkan beror på: 

 

- De fasta kostnadernas finansiering får en annan fördelning när andelen 

Uddevallaelever ökar. Innebär tex att egenkostnaden för lokaler ökat med ca 3,5 

mkr. 

- Tidigare uppräkning av löner och kostnadsutveckling har inte blivit kompenserat 

när andelen Uddevallaelever ökar. Kompensationen behöver regleras retroaktivt. 

- Den kompensation för full självkostnad som gymnasieskolan tar ut för 

interkommunala elever (IKE) minskar i omfattning när antal IKE elever minskar. 

Det ”indirekta kommunbidrag” som detta inneburit har blivit lägre. 

 

 

Elever i behov av särskilt särskilda stödinsatser 

 

Ett stort och ökande krav på insatser till elever med särskilda behov behöver 

säkerställas. Ansökningar om ersättning för insatser som avslås är omfattande och 

möjligheten att inrätta särskilda undervisningsgrupper ekonomiskt begränsade. 

Pandemin har påverkat dessa elevers förutsättningar på ett negativt sätt. I det 

systematiska kvalitetsarbetet lyfts insatser gentemot vissa grupper av elever som 

trygghetsskapande. Området har en stark påverkan på måluppfyllelsen. 
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Utbildning för vuxna 

 

Coronaeffekterna på samhället i sin helhet leder till mycket stora frågor för kommunen 

när det gäller till exempel arbetsmarknadspolitik och försörjningsstöd och där kan 

vuxenutbildningen spela en avgörande roll. Vuxenutbildningens fokus när det gäller 

utbildningsskulden görs därför i ett helhetsperspektiv. 

 

Från och med våren 2020 har det varit ett mycket högt söktryck till både teoretiska 

kurser och yrkesutbildningar, vilket resulterat i att endast 40% av alla sökande kunnat 

antas till yrkesutbildningar.  

 

När arbetslösheten stiger vill fler uppnå grundläggande och särskild behörighet för att 

kunna söka eftergymnasiala utbildningar. Trycket på att gå allmänna gymnasiekurser på 

vuxenutbildningen är redan mycket högt. Det gäller även distansutbildningar. 

Arbetslöshetsstatistik visar tydligt en koppling mellan ej avklarad gymnasieexamen och 

risk för arbetslöshet. 

 

För att vuxenutbildningen i högre grad än idag ska kunna svara på medborgarnas 

utbildningsbehov och motverka kortsiktigt socioekonomiskt negativa konsekvenser 

behövs ytterligare resurser. 
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Beskrivning av utbildningsskuld: Bilaga 2d 

 
Utbildningsskuld är ett relativt nytt begrepp vars syfte är att beskriva de behov och 

utmaningar som utbildningsverksamhetens ställs inför som en konsekvens bristande 

förutsättningar i verksamheten. En skuld innebär en förpliktelse som är bestämd i tid. 

Det är svårt att definiera exakt vad som är ingående skuld och nytillkommen skuld samt 

att prissätta utbildningsskulden. När det gäller de delar av utbildningsverksamheten som 

har olika grad av frivillighet i sig kan skuldbegreppet uppfattas mer svårhanterligt. 

Delar av utbildningsskulden inom de frivilliga verksamheterna är inte en effekt av 

brister i verksamheten utan en brist utanför verksamheten som leder till ett starkt ökat 

behov av utbildning. 

 

Problemområden i verksamheterna 

- Barn med annat modersmål har högre frånvaro i förskolan vilket leder till brister 

i utveckling av svenska språket och socialt samspel. 

- Hög personalfrånvaro i förskolan har lett till brist på kontinuitet och 

utbildningskvalitet i verksamheten. Barnen blir mindre trygga och det blir 

svårare att upptäcka barn som far illa. 

- Hög elevfrånvaro pga. pandemin vilket har påverkat grundskoleelevernas 

möjlighet att tillgodogöra sig undervisningen och få det stöd de har behov av för 

att utvecklas så långt som möjligt. 

- Hög personalfrånvaro har lett till minskad kvalitet i undervisningen och att 

stödinsatser uteblivit. 

- Sjunkande elevtal på fritidshemmen i socioekonomiskt utsatta områden påverkar 

språkträningen. 

- Elevhälsoinsatser har inte kunnat genomföras. 

- Fler elever riskerar att inte nå gymnasiebehörighet. 

- En längre tids distansundervisning inom gymnasieskolan gör att fler elever 

riskerar att inte få gymnasieexamen samt andel elever med F i betyg kommer att 

öka. 

- Skolförlagda moment som är knutna till gymnasieskolans lokaler har inte kunnat 

genomföras mer än mycket begränsat. Till det kommer att den individuella 

undervisningen begränsats. 
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- Många vuxenelever inom grundläggande och gymnasiala allmänna kurser 

bedöms riskera inte nå måluppfyllelse inom den planerade studietiden, på grund 

av distansundervisningen. 

- Mycket svårt att hitta APL-platser samt brist i praktiska moment inom 

yrkesutbildningar. 

- SFI-elevers undervisningstid och studiebehov tillgodoses inte vilket hämmar 

kunskapsutvecklingen. 

 

 

Ekonomiska konsekvenser 

- Mycket stöd kommer att behövas både i förskola, i förskoleklass och grundskola 

för att barn med hög frånvaro ska komma ikapp språkligt och socialt. 

- Mycket stöd kommer att behövas både i förskola, i förskoleklass och grundskola 

för att barn med särskilda behov skall komma ikapp pga. bristande 

förutsättningar i utbildningen. 

- Högre kompensatoriska insatser i socioekonomiskt utsatta områden. 

- Insatser för att arbeta extra med de elever som missat delar av undervisningen 

eller missgynnats av varierande utbildningskvalitet och som därmed riskerar att 

inte nå gymnasiebehörighet. 

- Elevers fysiska och psykiska hälsa har påverkats vilket kräver fler förebyggande 

och främjandeinsatser. 

- Elever som saknar gymnasieexamen erbjuds förlängd studietid individuellt. 

Omfattning utifrån studieplanen gällande studietiden. Inom varje gymnasiehus 

organiserar rektor studietiden efter studenten för elever som har inläsning för ej 

uppnådda mål. Omplantering av timplanstid under våren, omfördela tid mellan 

kurser utifrån behov. 

- Prövningstillfällen under våren samt hösten - Elever i åk 3 ges flera tillfällen till 

prövningar under april/maj. Möjligheten är viktig för elever som skall söka 

högskolan då nuvarande slutdatum för betyg till UHR inte medger förlängda 

studier efter 3 juni. 

- Utökade lektionstillfällen specifika ämnen ”gymnasieakut”- En utökad 

bemanning av dessa lärargrupper sker från HT 21, bildar en studiestödsenhet 

som möter elever med ofullständiga betyg för att på ett samordnat sätt inom 

gymnasiet kunna organisera stödet. 

- Lovskola utifrån individuellt upplägg med studiestöd. 

- Inom yrkesprogram saknas praktiska moment som behöver tillföras. 

- Kompensatoriska insatser inom Vuxenutbildning för att nå kunskapsmålen. 
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- För att vuxenutbildningen i högre grad än idag ska kunna svara på medborgarnas 

utbildningsbehov behövs ytterligare resurser. Detta för att undvika arbetslöshet 

och socialbidragsberoende. 

 

 

Summering 

Utbildningsskulden är mycket svår att prissätta men det rör sig om ganska stora belopp 

för att de kompensatoriska insatserna skall ha effekt på utbildningsskulden. Troligen är 

summan mellan 15–30 mkr per år under 2021–2023. Eftersläpningseffekterna av 

skulden kräver prioritering över tid för verksamheternas olika åldersgrupper. För de 

äldre eleverna krävs mer akuta åtgärder i närtid för att de skall nå målen och slippa 

förlängd studietid. För de yngre barnen/eleverna krävs kompensatoriska åtgärder under 

en längre tid för att utveckla elevernas förmågor, skapa rätt kunskapsutveckling och ett 

gott socialt samspel. 

 



UDDEVALLA KOMMUN

Barn och utbildning

Befolkningsprognos - Budgetdialogen 2022-2024

Skolform Ålder 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

0 661 665 670 674 689 701 714 726 738 748

Barnomsorg 1 674 679 684 685 690 705 717 729 741 752

2 671 684 690 692 695 700 715 726 738 750

3 708 679 693 697 700 703 708 722 733 745

4 704 714 686 698 702 706 709 714 728 739

5 677 710 720 693 704 709 712 715 721 734

Totalt: 3 434 3 466 3 473 3 465 3 491 3 523 3 561 3 606 3 661 3 720

Diff mot 2021: 0,2% 0,0% 0,7% 1,6% 2,7% 4,0% 5,6% 7,3%

Grundskola F-6 6 698 686 719 727 701 713 717 721 724 729

7 714 707 695 726 735 710 721 726 730 733

8 727 723 717 704 735 744 720 731 736 739

9 725 735 732 724 712 743 752 728 739 744

10 760 730 740 736 729 718 748 757 734 745

11 697 763 734 743 740 733 723 752 761 738

12 660 701 766 738 746 744 737 727 756 764

Totalt: 4 981 5 045 5 103 5 098 5 098 5 105 5 118 5 142 5 180 5 192

Diff mot 2021: 1,1% 1,1% 1,1% 1,2% 1,4% 1,9% 2,7% 2,9%

6-9 år 2864 2851 2863 2881 2883 2910 2910 2906 2929 2945

Fritidshem 0,4% 1,1% 1,1% 2,1% 2,1% 1,9% 2,7% 3,3%

Grundskola 7-9 13 700 667 707 770 742 751 749 743 733 761

14 672 706 675 713 775 748 757 755 749 739

15 631 680 714 682 720 781 755 764 761 756

Totalt: 2 003 2 053 2 096 2 165 2 237 2 280 2 261 2 262 2 243 2 256

Diff mot 2021: 0,0% 2,1% 5,5% 9,0% 11,1% 10,1% 10,2% 9,3% 9,9%

Grundskola totalt F-9 1,4% 2,3% 3,3% 4,0% 4,0% 4,3% 4,6% 4,9%

Gymnasieskola 16 668 641 689 721 690 728 787 762 771 769

17 670 680 654 700 731 702 738 796 772 780

18 608 684 694 668 712 742 715 750 804 782

Totalt: 1 946 2 005 2 037 2 089 2 133 2 172 2 240 2 308 2 347 2 331

Diff mot 2021: 1,6% 4,2% 6,4% 8,3% 11,7% 15,1% 17,1% 16,3%

Totalt antal barn/elever 12 364 12 569 12 709 12 817 12 959 13 080 13 180 13 318 13 431 13 499

antal förändring per år 205 140 108 142 121 100 138 113 68
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 48 Dnr BUN 2021/00259  17 

Remiss från Samhällsbyggnad gällande samrådshandlingar 
rörande detaljplan; Västerby 1:7 mfl 

Sammanfattning 

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

detaljplan för Västerby 1:7 mfl. avseende höjning av byggrätter. Syftet med 

planförslaget är att modernisera den nu gällande byggnadsplanen och höja byggrätterna 

så att bostäderna har möjlighet att utvecklas till åretruntstandard. Planområdet Västerby 

1:7 m.fl som inberäknar 25 bostadsfastigheter varav 9 fastigheter redan idag är 

åretruntbebodda ligger inom området Fräknestranden mellan Uddevalla och Ljungskile 

och är lokaliserat strax väster om Råssbyn. Avståndet till Uddevalla och Ljungskile är 

ca 13 respektive 11 kilometer.  

Beslutsunderlag 

Barn och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-03-16 

Underrättelse gällande samrådshandlingar rörande detaljplan; Västerby 1:7 mfl 

Planbeskrivning gällande samrådshandlingar rörande detaljplan; Västerby 1:7 mfl 

Plankarta gällande samrådshandlingar rörande detaljplan; Västerby 1:7 mfl 

Behovsbedömning gällande samrådshandlingar rörande detaljplan; Västerby 1:7 mfl 

PM Geoteknik BOSHUSGEO 2020-12-10 gällande samrådshandlingar rörande 

detaljplan; Västerby 1:7 mfl 

PM Bergteknik WSP 2020-02-21 gällande samrådshandlingar rörande detaljplan; 

Västerby 1:7 mfl 

Beslut 

Barn och utbildningsnämnden beslutar 

  

att som svar på de samrådshandlingar som tagits fram rörande detaljplan för Västerby 

1:7 mfl. Uddevalla kommun översända förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-03-

16 
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Handläggare 

Planeringschef Anna Kern 

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

 

Remiss från Samhällsbyggnad gällande samrådshandlingar 

rörande detaljplan; Västerby 1:7 mfl 

Sammanfattning 

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

detaljplan för Västerby 1:7 mfl. avseende höjning av byggrätter. Syftet med 

planförslaget är att modernisera den nu gällande byggnadsplanen och höja byggrätterna 

så att bostäderna har möjlighet att utvecklas till åretruntstandard. Planområdet Västerby 

1:7 m.fl som inberäknar 25 bostadsfastigheter varav 9 fastigheter redan idag är 

åretruntbebodda ligger inom området Fräknestranden mellan Uddevalla och Ljungskile 

och är lokaliserat strax väster om Råssbyn. Avståndet till Uddevalla och Ljungskile är 

ca 13 respektive 11 kilometer.  

Beslutsunderlag 

Barn och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-03-16 

Underrättelse gällande samrådshandlingar rörande detaljplan; Västerby 1:7 mfl 

Planbeskrivning gällande samrådshandlingar rörande detaljplan; Västerby 1:7 mfl 

Plankarta gällande samrådshandlingar rörande detaljplan; Västerby 1:7 mfl 

Behovsbedömning gällande samrådshandlingar rörande detaljplan; Västerby 1:7 mfl 

PM Geoteknik BOSHUSGEO 2020-12-10 gällande samrådshandlingar rörande 

detaljplan; Västerby 1:7 mfl 

PM Bergteknik WSP 2020-02-21 gällande samrådshandlingar rörande detaljplan; 

Västerby 1:7 mfl 

Förslag till beslut  

Barn och utbildningsnämnden beslutar 

 

att som svar på de samrådshandlingar som tagits fram rörande detaljplan för Västerby 

1:7 mfl. Uddevalla kommun översända förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-03-

16 

Ärendebeskrivning 

Bakgrunden till förslaget är att Uddevalla kommun sedan länge har haft målsättningen 

att förändra bebyggelsen från fritidsbebyggelse till åretruntbebyggelse (större byggrätt) 

utmed det som kallas Fräknestranden. Detta under förutsättning att vatten- och 

avloppsfrågorna kan ges en tillfredsställande lösning. Förändringen är uttalad redan i 

den kommunomfattande översiktsplanen ÖP 90 samt nuvarande ÖP 2010.  
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Vid utbyggnationen av VA inom området byggs såväl ett spillvatten som ett vatten-

ledningsnät fram till en förbindelsepunkt i anslutning till varje fastighetsgräns och det 

aktuella planområdet ligger mellan två områden som relativt nyligen är detaljplanelagda 

för åretruntbebyggelse, Västerby 1:2 och Västerby 1:8. Genom att dessa två områden 

tillkom tog kommunen konkret ställning till att även det aktuella området är lämpligt för 

åretruntbebyggelse.  

 

Planförslaget omfattar 25 bostadsfastigheter varav 9 fastigheter redan är åretrunt-

bebodda och kan innebära ett ökat underlag för skolor och förskolor i området. 

Påverkan bedöms dock marginell eftersom flera utav fastigheterna redan har bygglov på 

större byggnader som kan anses vara av åretruntstandard.  

 

Till Forshällaskolan som är den närmaste grundskolan är avståndet drygt 5 kilometer. 

Det passerar redan idag skolbussar på länsväg 675 men det saknas gång- och cykelväg 

utmed Dramsviksvägen och väg 675 som även saknar belysning stora delar av sträckan. 

Sundsstrands förskola är den närmast belägna förskolan och har ett avstånd på ca 4 km 

fågelvägen från planområdet. Avståndet till närmaste grundskola begränsar 

möjligheterna för barn i området att själva ta sig till skolan.  

 

Synpunkter  

Av samrådshandlingarna framgår att det finns en möjlighet att antalet barn i området 

ökar vilket med all sannolikhet medför en något ökad efterfrågan av plats inom skola 

och förskola i närområdet.  

 

Det framgår även att det saknas trafiksäkra gång och cykelvägar utmed Dramsviksvägen 

och väg 675 och att belysningen är bristfällig längs vägarna i området. Detta påverkar 

säkerheten negativt och behöver beaktas i planförslaget, framför allt med tanke på 

möjligheten till att antalet barn i området ökar.  

 

 

 

 

 

 

 

Staffan Lindroos Anna Kern 

Förvaltningschef Planeringschef  

Skickas till 

Samhällsbyggnadsnämnden  



 SAMRÅD 1 (2) 

 2021-02-16 Dnr:2015.65 

ARB:482 

Samhällsbyggnad 

Planavdelningen Postadress Besöksadress Telefon 

 451 81 Uddevalla Varvsvägen 1 0522-69 60 00 
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Till allmänhet och sakägare 

samt myndigheter (enl. sändlista) 

Detaljplan för Västerby 1:7 m.fl., avseende höjning av 

byggrätter 

UNDERRÄTTELSE OM SAMRÅD FÖR DETALJPLAN 

Ett förslag till detaljplan för Västerby 1:7 m.fl. är utställd för samråd under tiden 

2021-03-08 till 2021-04-02 . Planförslaget är upprättad av 

Samhällsbyggnadsförvaltningen 2021-01-28. Samrådet syftar till att samla in 

information, önskemål och synpunkter som berör planförslaget och överväga 

dessa i ett tidigt skede av detaljplanearbetet.  

Detaljplanen syftar till att modernisera den nu gällande byggnadsplanen och höja 

byggrätterna, så att bostäderna har möjlighet att utvecklas till åretruntstandard. 

Planområdet Västerby 1:7 m.fl ligger inom området Fräknestranden mellan 

Uddevalla och Ljungskile och är lokaliserat strax västerom Råssbyn. Avståndet 

till Uddevalla och Ljungskile är ca 13 respektive 11 kilometer.  

Detaljplanen följer Plan- och bygglagen (2010:900) och tillämpar 

standardförfarande eftersom planen är förenlig med gällande översiktsplan för 

Uddevalla kommun, inte är av betydande intresse för allmänheten eller i övrigt 

stor kommunal betydelse i enlighet med PBL samt inte kan antas medföra 

betydande miljöpåverkan. 

Till planförslaget hör utredningar om: 

• Bergteknisk utredning och rasriskutvärdering, WSP 2019-03-08 

• Geoteknisk utredning (inkluderad i fördjupad utredning), Bohusgeo 2016-

10-24 

• Fördjupad geoteknisk utredning, Bohusgeo 2020-12-10 

Kommunstyrelsen har beslutat om positivt planbesked 2017-09-27, § 230. 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2021-02-16, § 38 att planhandlingarna ska 

bli föremål för samråd. 

UTSTÄLLNINGSPLATSER 

Till planförslaget bifogas plankarta och planbeskrivning samt PM för utredningar. 

Handlingar och övrig information kring ärendet finns på kommunens 

utställningslokaler och hemsida (www.uddevalla.se/planer). Handlingar översänds 

till myndigheter. Handlingar ställs ut för allmänheten på följande platser: 
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• Kontaktcenter, Rådhuset, Kungstorget, Uddevalla, måndag- fredag kl 

08:00 -16:30. 

• Biblioteket i Ljungskile 

• Kommunens hemsida: 

www.uddevalla.se/bygga-bo-och-miljo/samhallsplanering/detaljplaner-

omradesbestammelser/pagaende-detaljplaner/forshalla/vasterby-andring-

av-byggratter.html 

SYNPUNKTER 

Den som har synpunkter på förslaget framför dessa skriftligen till: 

 

Uddevalla kommun, Samhällsbyggnad, 451 81 Uddevalla eller till vår e-

postadress samhallsbyggnad@uddevalla.se.  

Det går även att lämna muntliga synpunkter, men eventuella erinringar ska dock 

vara skriftliga. 

Senast 2021-04-02 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 om att 

anta planen. 

Samhällsbyggnadsförvaltningen tar del av era eventuella synpunkter. Svar 

kommer att återfinnas i en samrådsredogörelse som upprättas efter samrådet i 

samband med att kommunen tar ställning till utlåtandena.  

INFORMATIONSMÖTE 

Med tanke på covid och rådande restriktioner samt råd från folkhälsomyndigheten 

kommer inget fysiskt samrådsmöte genomföras. Vid ett standardförfarande är 

formen för samråd inte reglerat, förutom vilka som ska delta. Därför kan 

samrådets form variera från fall till fall och behöva anpassas till den aktuella 

situationen.  

Kommunen kommer att hålla ett digitalt informationsmöte och presentera 

förslag till detaljplan med tillfälle att samla in information från berörda parter av 

planförslaget. Digitalt samråd kommer genomföras en vecka in i samrådstiden den 

2021-03-15 på kvällstid, så att ni hinner läsa på om förslaget. För de som är 

intresserade att medverka på mötet önskas en anmälan på mail till handläggande 

planarkitekt innehållandes dina kontaktuppgifter, adress och att du är intresserad 

av informationsmötet för detaljplanen, så att vi vet hur många som kommer och 

till vem vi skall skicka ut länken så att ni kan ansluta till mötet. Återkom senast 

2021-03-11 med dessa uppgifter om du är intresserad till planarkitekt. 

Vid frågor angående planförslaget är ni välkomna att kontakta mig personligen. 

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN 

Plan- och exploatering 

Joel Thölix, 

mailto:samhallsbyggnad@uddevalla.se
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Detaljplan för Västerby 1:7 mfl. Planbeskrivning 
Uddevalla kommun, Västra Götalands län Samrådshandling 

Detaljplanen består av: 

☒   Plankarta med planbestämmelser i skala 1:600 A0 format 

 

Till detaljplanen hör följande handlingar: 

☒   Behovsbedömning 

☒   Planbeskrivning (detta dokument) 

☒   Fastighetsförteckning 

☒   Grundkarta 

☐   Samrådsredogörelse 

☐   Granskningsutlåtande 

 

Övriga handlingar: 

☒   Bergteknisk utredning och rasriskutvärdering, WSP 2019-03-08 

☒   Geoteknisk utredning (inkluderad i fördjupad utredning), Bohusgeo 2016-10-24  

☒   Fördjupad geoteknisk utredning, Bohusgeo 2020-12-10 

Bakgrund 
Kommunen har sedan länge haft målsättningen att förändra bebyggelsen från fritidsbebyggelse till 

åretruntbebyggelse (större byggrätt) utmed det som kallas Fräknestranden. Detta under 

förutsättning att vatten- och avloppsfrågorna kan ges en tillfredsställande lösning. Detta är uttalat 

redan i den kommunomfattande översiktsplanen ÖP 90 samt nuvarande ÖP 2010. 

Vid utbyggnationen av VA inom området byggs såväl ett spillvatten- som ett vattenledningsnät fram 

till en förbindelsepunkt i anslutning till varje fastighetsgräns.  

Det aktuella planområdet ligger mellan två områden som relativt nyligen är detaljplanelagda för 

åretruntbebyggelse, Västerby 1:2 och Västerby 1:8. Genom att dessa två områden tillkom tog 

kommunen konkret ställning till att även det aktuella området är lämpligt för åretruntbebyggelse. 

Detaljplanens syfte  
Detaljplanens syfte är att modernisera och ersätta den befintliga detaljplanen med en ny detaljplan 

för att möjliggöra en ökning av befintliga fastigheters byggrätter till en året runt-standard. 
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Detaljplan för Västerby 1:7 mfl. Planbeskrivning 
Uddevalla kommun, Västra Götalands län Samrådshandling 

 

Innehållsförteckning 

 
Bakgrund ................................................................................................................... 2 

Detaljplanens syfte ................................................................................................... 2 

Innehållsförteckning ................................................................................................. 3 

Planförslaget i korthet .............................................................................................. 4 
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Planområdet ............................................................................................................. 6 

Tidigare ställningstaganden .................................................................................... 7 

Avvägningar enligt miljöbalken .............................................................................. 8 

Miljömål ................................................................................................................... 10 

Behovsbedömning ................................................................................................. 10 

Förutsättningar, förändringar och konsekvenser ................................................ 11 

Genomförandebeskrivning ................................................................................... 20 

Medverkande tjänstemän .................................................................................... 25 
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Detaljplan för Västerby 1:7 mfl. Planbeskrivning 
Uddevalla kommun, Västra Götalands län Samrådshandling 

Planförslaget i korthet 
 

• 200 m2 byggnadsarea: I förhållande till den ursprungliga byggnadsplanen för området höjs 

den tillåtna byggnadsarean till 200 m2. Detta innebär att den sammanlagda arean för 

huvudbyggnad och komplementbyggnad inte får överstiga 200 m2. 

 

• Takvinklar: Med målsättningen att bibehålla områdets karaktär regleras taklutningen till 

maximalt 38 grader. 

 

• Nockhöjd: Nockhöjd för såväl huvudbyggnad som komplementbyggnad regleras. 

Huvudbyggnad 8m i likhet med tidigare bestämmelser för att inte göra byggnader 

planstridiga samt komplementbyggnad 4m.  

 

• Väg minskas i förhållande till befintlig byggnadsplan (nordligt läge): I den befintliga 

byggnadsplanen finns yta utpekad som väg. Större delen av denna är idag utbyggd, dock inte 

längst norrut. Den del som inte är utbyggd ersätts i och med denna detaljplan med natur. 

 

• Utökat planområde: Planområdet utökas genom att säkerställa tillfartsväg till 

bostadsområdet genom att koppla samman lokalgatan i Västerby Norra med Dramsviksvägen 

i detaljplanen. Detta utformas utefter befintlig samfällighet för lokalgatan. 

 

• Maximal belastning. För fastigheterna Västerby 1:75, 1:76, 1:77 & 1:78 införs bestämmelser 

om att markbelastning inte får överstiga 10 kPa med hänvisning till geoteknisk utredning. 
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Detaljplan för Västerby 1:7 mfl. Planbeskrivning 
Uddevalla kommun, Västra Götalands län Samrådshandling 

Detaljplaneprocessen 
Handläggning 
Detaljplanen hanteras enligt reglerna i PBL kap 5 § 11-35 (PBL 2010:900). Förslaget till detaljplan 

kommer att handläggas med ett standardförfarande eftersom detaljplanen: 

•  är förenlig med kommunens översiktsplan och länsstyrelsens granskningsyttrande 

•  inte är av betydande intresse för allmänheten eller i övrigt av stor betydelse 

•  inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan 

Standardförfarande 
Första steget i planprocessen kallas för samråd. I detta steg skickas planförslaget ut till de 

fastighetsägare som bor inom eller gränsar till planområdet, vidare skickas även förslaget ut till 

berörda myndigheter och företag. Själva förslaget ställs ut och görs tillgänglig i stadshuset, bibliotek 

och på kommunens hemsida. Här välkomnas synpunkter på förslaget. 

Efter samrådet ska kommunen ta ställning till inkomna synpunkter och granska detaljplan utifrån 

dem. Kommunen ska sedan underrätta de som berörs av förslaget. Det omarbetade förslaget ska 

sedan göras tillgängligt för granskning i två veckor såvida alla berörda parter inte kommer överens 

om att förkorta denna del av processen. Under granskningsskedet ges sakägare, myndigheter och 

andra berörda möjligheten att inkomma med synpunkter på förslaget. För att säkra sig rätten att 

senare kunna överklaga förslaget ska synpunkter skickas in skriftligen till kommunen senast under 

granskningstiden.  

Efter granskningen ska kommunen sammanställa de skriftligen inkomna synpunkterna i ett 

granskningsutlåtande. I granskningsutlåtandet ska alla de inkomna synpunkterna redovisas 

tillsammans med kommunens förslag med anledning av synpunkterna. Information om vart 

granskningsutlåtandet finns tillgängligt ska så snart som möjligt skickas ut till de som inte fått sina 

synpunkter tillgodosedda. 

En detaljplan kan sedan antas av kommunfullmäktige. När detta är gjort ska kommunen skicka ett 

meddelande om detta till länsstyrelsen, lantmäterimyndigheten och de kommuner och 

regionplaneorgan som är berörda samt till de som senast under granskningstiden lämnat in skriftliga 

synpunkter som inte blivit tillgodosedda.   

Beslutet att anta en detaljplan vinner laga kraft tidigast tre veckor efter att beslutet har 

tillkännagetts på kommunens anslagstavla. Detta sker under förutsättningen att ingen överklagat 

beslutet och att länsstyrelsen har valt att inte överpröva beslutet. 

 

 

 

Detaljplanens läge i planprocessen. 
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Detaljplan för Västerby 1:7 mfl. Planbeskrivning 
Uddevalla kommun, Västra Götalands län Samrådshandling 

 

Planområdet 
Planens syfte och huvuddrag  
Detaljplanens syfte är att modernisera och ersätta den befintliga detaljplanen med en ny detaljplan 

för att möjliggöra en ökning av befintliga fastigheters byggrätter till en året runt-standard.  

Planen medger fristående bostadshus men möjlighet för tillägg med komplementbyggnader på 

byggrätterna. Planområdet utökas jämfört med befintlig planutbredning med syfte att säkerställa 

tillfartsväg till Västerby Norra 1.7 mfl. samt för att reglera området som en helhet i förhållande till 

områdets förutsättningar och landskapsbild.  

Planområdet 
Planområdet ligger inom området Fräknestranden mellan Uddevalla och Ljungskile. Avståndet till 

Uddevalla och Ljungskile är ca 13 respektive 11 kilometer. Planområdet omfattar ca 6 hektar. 

Området omges till stor del av skogsmark och odlingslandskap. I väst och öst angränsar planområde 

till gällande detaljplaner som båda syftar till att möjliggöra bostadsbebyggelse.  

 

Markägoförhållanden 
Inom planområdet är alla fastigheter privatägda, för en fullständig redovisning av 

fastighetsägoförhållanden, se bifogad fastighetsförteckning. Planen är avstyckad i 25 

bostadsfastigheter.  

Översiktskarta och ungefärlig utbredning av föreslaget planområdet.  
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Detaljplan för Västerby 1:7 mfl. Planbeskrivning 
Uddevalla kommun, Västra Götalands län Samrådshandling 

Tidigare ställningstaganden 
Översiktsplan 
År 2010 i september antogs den gällande 

översiktsplanen för Uddevalla kommun (Översiktsplan 

2010). Vidare är en ny översiktsplan för Uddevalla 

kommun under framtagande. 

I denna översiktsplan redovisas att det till stor del ska 

tillkomma sammanhållen bebyggelse i tätorterna 

Uddevalla och Ljungskile. Det kan dock i vissa fall 

tillkomma kompletterande sammanhållen bebyggelse på 

andra platser under exempelvis förutsättningen att VA 

anslutning finns. Fräknestranden är i översiktsplanen 

utpekat som ett sådant område. 

I översiktsplanen delas Fräknestranden in i tre olika 

kategorier. En kategori för bostäder med permanentning 

och komplettering nära VA-ledning. En kategori för 

gröna korridorer som bör sparas och en kategori för 

öppen sammanhängande åkermark som inte bör 

bebyggas. Det aktuella planområdet är kategoriserat 

som bostäder med permanentning och komplettering 

nära VA-ledning. 

Målsättningen från kommunens sida är att bibehålla Fräknestrandens karaktär samt underlätta för 

lämpligt placerad och utformad kompletteringsbebyggelse. Bebyggelse bör inte placeras på den 

öppna sammanhängande åkermarken. Även de gröna korridorerna bör sparas för rekreation, 

skogsbruk och viltvård. Samtlig ny bebyggelse ska anslutas till det kommunala VA-nätet och på sikt 

även befintlig bebyggelse, i samband med detta kan ökade  

byggrätter medges.  

I översiktsplanen framgår det att äldre detaljplanerad fritidshusbebyggelse i vissa fall kan medges 

större byggrätter, i syftet att möjliggöra året runt boenden såvida VA-frågan kan lösas på ett 

tillfredställande sätt. Eventuellt utökning av byggrätter bör ske samtidigt för hela områden för att 

underlätta gemensamma VA-lösningar. 

Detaljplaner 
Det aktuella planområdet omfattas idag av en gällande byggnadsplan, byggnadsplan för Västerby 1:7 

samt 1:14, laga kraft 1960. Byggnadsplanen gäller som detaljplan. Kommunens arkivnummer för 

planen är FO5 och Lantmäteriets arkivnummer för planen är 14-FOR-945. Den gällande planen för 

området tillåter bebyggelse med en högsta byggnadsarea på 60 m2 för huvudbyggnad där tillstånd 

för en tillhörande uthusdel på max 15 m2 måste prövas. Antal våningar är begränsat till en våning om 

högst 3,5 meters höjd för huvudbyggnad och 2,5 meter för uthus. Det finns idag bebyggelse inom 

området som strider mot byggnadsplanen genom att byggrätter har överskidits och byggnader som 

är placerade på prickad mark. 

Vid ett antagande av föreliggande planförslag ersätts den gällande planen i sin helhet. 

Planområdets läge och avgränsning är ungefärlig 
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Detaljplan för Västerby 1:7 mfl. Planbeskrivning 
Uddevalla kommun, Västra Götalands län Samrådshandling 

Omedelbart öster om planområdet gäller detaljplan FO 120 (1485K-P14/24) som antogs 2013-08-22. 

Genomförandetiden pågår t o m 2024-10-03. Planen anger bostadsändamål och max 250 m2 

byggnadsarea per tomt. Plangenomförandet är påbörjat genom att avstyckning av 27 bostads-

fastigheter har skett. Projektering av vägar och VA pågår.  

Omedelbart väster om planområdet gäller detaljplan FO 119 (1485K-P14/23) som antogs 2013-09-19. 

Genomförandetiden pågår t.o.m 2029-10-03. Planen anger bostadsändamål och max 250 m2 

byggnadsarea per tomt. Planens illustration innehåller 20 villatomter. Plangenomförandet är inte 

påbörjat. 

Avvägningar enligt miljöbalken 
Enligt PBL 2 kap. ska hänsyn tas både till allmänna och enskilda intressen vid prövningen av 

lämpligheten av föreslagen planläggning. Bestämmelserna om hushållning med mark- och 

vattenområden i 3 och 4 kap. miljöbalken (MB), SFS 1998:808 samt föreskrifter om 

miljökvalitetsnormer i miljöbalkens 5 kap. ska tillämpas.  

Hushållningsbestämmelser 
I miljöbalkens kapitel 3 och 4 föreskrivs att mark- och vattenområden skall användas för det eller de 

ändamål de är mest lämpade för och sträva efter en god hushållning av mark- och vattenområden. 

Det ska ske i enlighet med hänsyn till nationella intressen för bland annat natur- och kulturvård, 

friluftslivet samt riksintressen.  

Det aktuella planområdet ligger i en kustzon och omfattas av särskilda hushållningsbestämmelser 

enligt 4 kap MB och som med hänsyn till natur- och kulturvärden i sin helhet är av riksintresse. 

Områden som är av riksintresse för naturvården, kulturmiljövården eller friluftslivet ska så långt som 

möjligt skyddas från åtgärder som påtagligt kan skada natur- eller kulturmiljön.  

Riksintresse för högexploaterad kust 

I den gällande översiktsplanen redovisar Uddevalla kommun sin inställning till de särskilda 

hushållningsbestämmelserna enligt 4 kap MB. Kustzonen där Fräknestranden ingår, anses av 

kommunen kunna rymma ny bebyggelse, förutsatt att placering, formgivning och färgsättning präglas 

av kunskap och aktsamhet. Den befintliga bebyggelsen i kustzonen bör kunna kompletteras om det 

tas stor hänsyn till områdets natur- och kulturvärden samt vattentillgång, grundvattenkvalitet och 

möjlighet att lösa avloppsfrågan. 

Vissa utpekade områden i kombination med väl anpassad kompletteringsbebyggelse medför enligt 

kommunen ingen påtaglig skada på riksintresset enligt 4 kap MB. Iakttas försiktighet bedöms 

bebyggelse i form av enstaka eller grupper av hus i anslutning till befintlig bebyggelse inte medföra 

påtagliga skada på värdena inom kustzonen. Det aktuella planförslaget bedöms innebära en 

marginell påverkan hos natur- och kulturvärden. Därmed väntas detaljplanen inte innebära någon 

avsevärd påverkan hos riksintressen enligt MB. 

Miljökvalitetsnormer 
Miljökvalitetsnormer är olika föreskrifter i miljöbalken gällande lägsta miljökvalitet för mark, vatten, 

luft eller miljön i övrigt inom ett visst geografiskt område. Miljökvalitetsnormerna omfattar bland 

annat föroreningar i utomhusluft, varierande parametrar i vattenförekomster, kemiska föroreningar i 

fisk- och musselvatten samt omgivningsbuller. 
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Detaljplan för Västerby 1:7 mfl. Planbeskrivning 
Uddevalla kommun, Västra Götalands län Samrådshandling 

Vattenförekomster 

Planområdet ligger i anslutning till Havstensfjorden som omfattas av miljökvalitetsnormer för vatten. 

Den ekologiska statusen för vattenförekomsten Havstensfjorden klassades 2009 som otillfreds-

ställande och Vattenmyndigheten har fastställt att miljökvalitetsnormen god ekologisk status ska 

uppnås till 2021. I den senaste klassningen från 2015 har den ekologiska statusen fortsatt bedömts 

vara otillfredsställande, vilket beror på betydande problem med övergödning och syrefattiga 

förhållanden. Även bottenfaunan klassas som otillfredsställande. Den nya bedömningen innebär 

också en förskjuten tidsfrist till år 2027 då fjorden inte har förutsättningar att uppnå kvalitetskravet 

god ekologisk status tidigare på grund av sitt naturliga läge i inre kustvatten med stor påverkan från 

land samt låg vattenomsättning.  

2009 bedömdes fjordens kemiska status som god, bortsett från förekomsten av kvicksilver. Enligt den 

senaste klassningen ska kvicksilver inte längre exkluderas från bedömningen, vilket medför att 

vattenförekomsten inte uppnår miljökvalitetsnormen god kemisk ytvattenstatus. I Havstensfjorden 

råder stor kvicksilverproblematik och halterna i fisk överskrider EU:s gränsvärden. På grund av 

fortsatt spridning av lagrat kvicksilver från historiska utsläpp går det inte att avgöra inom vilken tid 

det är möjligt att minska kvicksilverhalterna under EU:s gränsvärde i fisk. Därför är ingen tidsram satt 

för att uppnå kvalitetskravet god kemisk status. 

Anslutning av befintliga fastigheter inom planområdet till det kommunala spill- och dricksvattennätet 

förbättrar möjligheterna att uppnå god ekologisk status i den angränsande Havstensfjorden. Vid en 

utbyggnad enligt planförslaget kan takytor samt andra hårdgjorda ytor komma att öka, vilket 

påverkar avrinningen av dagvatten. Omhändertagandet av dagvatten bedöms kunna hanteras lokalt. 

Fisk- och musselvatten 

Havstensfjorden omfattas av miljökvalitetsnormer för musselvatten. Syftet med detta direktiv är att 

områdena ska skyddas eller förbättras för att göra det möjligt för skaldjur att leva och växa till. 

Genom att ansluta befintliga fastigheter inom planområdet till det kommunala VA-nätet kommer 

möjligheterna att uppnå en bra vattenkvalité i Havstensfjorden förbättras. I och med det ovan 

nämnda bedöms inte planförslaget för det aktuella området motverka målet att uppnå 

miljökvalitetsnormerna för musselvatten. 

Omgivningsbuller 

Planförslaget bedöms inte innebära någon avsevärd påverkan hos bullernivåerna i området. 

Områdesskydd 
Områdesskyddet stöds av miljöbalken 7 kap. med dess olika bestämmelser om skydd av områden. 

Det används för att skydda bevarandevärde resurser i Sverige och måste beaktas i 

detaljplanearbetet. I området föreligger inga skyddsområden inom detaljplanen. 

Natura 2000 

I den norra delen av Havstensfjorden finns områden som klassas som Natura 2000 område. Detta 

medföljer att planområdets ytvattenavrinning kan påverka fjordsystemets vatten.  

Påverkan på Natura 2000 området och naturreservatet kommer att minska i omfattning genom 

detaljplanens genomförande, därmed bedöms Natura 2000 prövning inte behövas. Med lösningar för 

spillvatten och dagvatten bedöms statusen på de berörda vattenförekomsterna påverkas positivt. 
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Miljömål 
Sedan 2015 har Sverige 16 övergripande miljömål som syftar till att lösa miljöproblem idag istället för 

att lämna över ansvaret till kommande generationer. Dessa mål kan ses som ett löfte att säkra frisk 

luft, hälsosamma livsmiljöer och rika naturupplevelser.  

Likt flertalet andra kommuner har Uddevalla kommun försökt bryta ner dessa och anpassa dem 

lokalt. Detta resulterade i sex särskilt anpassade miljömål som pekas ut i Översiktsplan 2010. Av 

dessa anses miljömålen ”Begränsad klimatpåverkan”, ”God bebyggd miljö” och ”Hav i balans samt 

levande kust och skärgård” vara av särskild relevans för det aktuella planområdet. 

Begränsad klimatpåverkan 
Miljömålet ”Begränsad klimatpåverkan” grundar sig i mängden växthusgaser i atmosfären och vad 

FN:s ramkonvention ställer för krav gällande detta. Ramkonventionen säger att mängden 

växthusgaser ska stabiliseras på ett sådant sätt att människans påverkan på klimatsystemet inte blir 

farlig. Åtgärder för att uppnå detta ska utformas på ett sätt som möjliggör att den biologiska 

mångfalden bevaras, livsmedelsproduktionen säkerställs samt att andra mål för hållbar utveckling 

inte äventyras.  

God bebyggd miljö 
Målet med ”en god bebyggd miljö” är att uppnå en god och hälsosam livsmiljö för all bebyggd miljö 

samt att denna ska sträva efter att bidra till en god regional och global miljö. Vidare ska Natur- och 

kulturvärden tas till vara på och utvecklas samt att byggnader och anläggningar ska lokaliseras och 

utformas på ett miljöanpassat sätt där god hushållning med mark, vatten och andra resurser 

eftersträvas.  

Planen antas bidra till detta mål eftersom den tar hänsyn till befintliga områden och utvecklar 

området till åretruntstandard. 

Hav i balans samt levande kust och skärgård 
Syftet med detta mål är att Västerhavet och Östersjön ska ha en långsiktigt hållbar 

produktionsförmåga samt att den biologiska mångfalden ska bevaras. Nyttjande av hav, kust och 

skärgård ska ske på ett sätt så att hållbar utveckling främjas. 

Planen antas bidra till att uppfylla målet genom att koppla in samtliga fastigheter inom 

detaljplaneområdet till VA-systemet som innebär att det vatten och avlopp kan omhändertas på ett 

bättre sätt och minska påverkan på vatten och hav. 

Behovsbedömning 
I startskedet av framtagandet av planförslaget genomförde kommunen så kallad behovsbedömning 

gällande ersättning av den berörda planen. Syftet med detta är att avgöra om planen väntas medföra 

en betydande miljöpåverkan. Väntas planen inte medföra en betydande miljöpåverkan behöver inte 

en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) upprättas. 

Bedömning 
Planförslaget strider inte mot den gällande översiktsplanen och bedöms påverka berörda Natura 

2000-områden (Havstensfjorden) positivt. Planen gäller ett befintligt planlagt och bebyggt område 

som idag är anslutet till det kommunala VA-nätet. Den sammanvägda bedömningen är att planen 

inte väntas medföra någon betydande miljöpåverkan och MKB behövs därmed ej upprättas. Den 
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sammanvägda bedömningen är att planen inte väntas medföra någon betydande miljöpåverkan och 

MKB behövs därmed ej upprättas. 

Förutsättningar, förändringar och konsekvenser 
Mark, natur, vegetation och terräng 

Förutsättningar: 

Planområdet är ca 5,8 ha stort och består idag till ca en tredjedel av parkmark (naturmark). 

Planområdet består idag av bostadsbebyggelse i kombination med trädbevuxet kuperat 

fjordlandskap som sluttar mot området sydvästra delar. Marknivåerna inom området sluttar kraftigt 

från ifrån ca 20 m.ö.h i väst till toppar på ca 60 m.ö.h i öst. 

Planområdets omgivning utgörs till stor del av varierat landskap bestående av kuperade skogspartier 

och öppna jordbruksmarker. I direkt anslutning till områdets östra del finns idag en gällande 

detaljplan med bostadsbebyggelse som ändamål där markberedning genomförts. 

Planförslag och konsekvenser  

I planförslaget är målsättningen att ny bebyggelse ska anpassas efter terrängen och på så sätt 

minimera påverkan hos omgivningen. Planförslaget gäller redan exploaterad mark och tar ingen ny 

mark i anspråk. 

Geotekniska förhållanden 

Geoteknik 

Förutsättningar: 

Planområdet är till största del beläget inom ett bergs-och fastmarkparti. I den sydvästra delen 
angränsar planområdet till ängsmark och inom denna del förekommer lera. Huvuddelen av 
planområdet utgörs av fastmark eller berg i dagen, men längs planområdets sydvästra gräns 
förekommer lera. Lera finns med upp till ca 10 m mäktighet på ängsmarken sydväst om planområdet. 
Leran går delvis in i planområdet längs denna gräns, men minskar i omfattning åt nordost där 
fastmark tar vid. Leran är i regel siltig. 
 
Det förekommer inga tecken på rörelser i slänten och det finns inga spår av erosion. För övriga delar 
av planområdet, som utgörs av fastmark eller tunna jordlager på berg, bedöms släntstabiliteten som 
tillfredsställande baserat på genomförda utredningar. Inom största delen av planområdet, som i 
huvudsak utgörs av fastmark, är en ytlig grundläggning möjlig. 
 

Planförslag och konsekvenser: 

Utförda beräkningar i geoteknisk undersökning visar att slänten har tillfredsställande släntstabilitet 
och planen kan genomföras utan att släntstabiliteten blir otillfredsställande. En planbestämmelse 
som innebär att nybyggnation inte får medföra en tillskottsbelastning på marken om högst 10 kPa 
införas i planen för de fastigheter som angränsar mot ängen. All byggnation skall dock föregås av en 
geoteknisk undersökning för den specifika byggnationen för fastigheten för att säkerställa att den 
inte medför ett högre tryck än maximalt 10 Kpa.   
 
Lösningar för att inte överstiga belastningen kan t ex utgöras av pålning, markschaktning av olika slag 
eller en mindre dimensionering av huskropparna vid byggnation. Utformning och lösning är beroende 
på markarbetet och hur de förhåller sig till varandra. Belastningsbegränsningen används för att skapa 
en flexibilitet i hur stabiliteten skall och kan lösas inom respektive berörd fastighet. 
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Radon 

Förutsättningar: 

Majoriteten av området klassas som normalriskområde vad 

gäller radonstrålning förutom en del i de sydvästra delarna av 

planområdet som klassas som Lågriskområde. Med detta som 

underlag ska nya byggnader ha radonskyddande konstruktion. 

Planförslag och konsekvenser 

Själva åtgärderna för att klara av de tillåtna radonhalterna 

inomhus sker i samband med projektering av nybyggnation. 

Bebyggelse där människor stadigvarande vistas ska utföras med 

grundläggning i enlighet med Boverkets byggregler.  

 

Bergtekniska hörhållanden 

Blocknedfall 

Förutsättningar: 

En bergteknisk utredning avseende risk för ytliga ras/blocknedfall, daterad 2019-03-08, har 

genomförts av WSP. Berg i dagen som påträffas inom detaljplaneområdet utgörs till största delen av 

låga naturliga bergsslänter där ingen risk för ras föreligger. I rapport framgår att i händelse av 

etablering av schakt inom markentreprenad som kan påverka stabiliteten hos blocken, bör dessa 

rensas bort i område 4 och 10 (se bild till nedan).  

Bohusgeo genomförde en Geoteknisk utredning för planområdet, daterad 2020-02-20 där de 

uppmärksammade ett löst liggande block som bör rensas bort. Placering redovisas i bild ovan till 

höger. 

Löst liggande block, utpekat av Bohusgeo med blå cirkel. Delområden för bergteknisk utredning, WSP. 

Riskklassning av radon.  
Turkost område lågrisk och gult område 
normalrisk 
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Planförslag och konsekvenser 

Utefter genomförd utredning redovisar WSP att det inte föreligger någon risk för detaljplanens 

genomförande. Löst liggande block som uppmärksammades av Bohusgeo ligger inom kvartersmark 

och villkoras i detaljplanen. En planbestämmelse har införts om att startbesked för byggnation inte 

får ges innan lösa block rensats.  

Bergschakt 

Förutsättningar:  

I den bergtekniska besiktningen genomförd av WSP framgår vissa nödvändiga åtgärder som behöver 

genomföras innan bergschakt.   

Planförslag och konsekvenser 

Om bergschakt utförs inom planområdet så att det bildas nya bergslänter med lutning brantare än 

1:1 ska behov av bergförstärkning bestämmas av bergsakkunnig efter utförd bergrensning.   

Vid grundläggning av byggnader i närhet av släntkrön behöver släntstabilitet bekräftas med hänsyn 

till aktuell nedtagning av last på berget. Kompletterande bergförstärkning kan bli aktuell. 

Hydrologiska förhållanden 

Stigande havsnivåer 

Förutsättningar: 

Havsvattennivåerna förändras och varierar över tid till följd av klimatförändringar och landhöjning. 

Klimatförändringarna medför en höjning av havsvattenytan främst till följd av termisk expansion och 

vattentillförsel från smältande isar.  

2014 tog SMHI fram ett karakteristiskt havsvattenstånd i dagens och framtidens klimat i Uddevalla. 

Där fick man fram att högsta högvatten i dagens klimat är 1,90 möh (RH2000) och den framtida (år 

2100) medelvattennivå beräknas ligga på +0,6 möh (RH2000) och högsta högvatten på 2,53 möh 

(RH2000) för Uddevalla. 
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Ur Stigande vatten - en handbok för fysisk planering i översvämningshotade Områden, Västra Götalands och Värmlands 
län 

Utifrån de nivåer som tagits fram av SMHI kan följande zoner räknas fram 

Zon 4        upp till +2.5 möh 

zon 3        +2.5 till 3.0 möh 

Zon 2        +3.0 till 3.5 möh 

Zon 1        över 3.5 möh 

 

Planförslag och konsekvenser 

All befintlig och planerad bebyggelse uppfyller kraven för zon 1. Tillfart till området sker från väg 675, 

Ulvesundsvägen, vilken är en väg som följer terrängen och varierar i höjd över havet. Det finns delar 

av väg 675 som har lägsta nivåer på +2.3 möh vilket innebär att vägen klarar högsta högvatten med 

dagens förutsättningar på +1.9 möh. Vid extremt väder i framtiden kan delar av väg 675 

översvämmas. Planområdet har i dessa situationer fortfarande möjlighet att röra sig norrut längs 

med väg 675 mot Uddevalla och har därmed en säkrad utfart. I dessa situationer begränsas dock 

möjligheterna att färdas söderut vilket medför att det i framtiden kommer krävas en översyn av väg 

675 för att garantera framkomligheten för områdena längs med Fräknestranden. 

Gator och trafik 

Gata 

Förutsättningar: 

Planområdet trafikmatas via den enskilda Dramsviksvägen som i sin tur ansluter till den allmänna 

vägen v 675. Inom den befintliga detaljplanen för området finns en lokalväg som i huvudsak är 

utbyggd. Lokalvägen anses hålla en god standard där det finns mötesfickor och parkering idag. 
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Planförslag och konsekvenser  

En omvandling till permanentbostäder inom området kan generera en något ökad trafikmängd till 

och från området, sommartid förväntas den vara oförändrad. Den del av lokalvägen (i planens norra 

del) i den befintliga detaljplanen som inte är utbyggd ersätts i denna detaljplan av naturmark. 

Vid nybyggnation gäller parkeringsnormen för Uddevalla kommun (UaFs8/1994) KF 1994-04-12 tills 

ny norm antas, där 2 bilplatser är kravet, även garage och carport räknas. Parkeringsplatser bör 

utföras i material som möjliggör viss infiltration av dagvatten ner i marken. Vidare säkerställs 

parkeringsplatserna på allmän platsmark söder om fastighet 1:66 i ny detaljplan. 

Gång-, cykel- och mopedtrafik 

Förutsättningar: 

Det saknas idag gång- och cykelväg utmed Dramsviksvägen och väg 675 och gående och cyklister 

samsas med biltrafiken. Vägarna svänger förhållandevis mycket och är inte upplyst stora delar av 

sträckningen, vilket påverkar sikten och därmed säkerheten negativt. 

Planförslag och konsekvenser 

Planförslaget ändrar inte förutsättningarna för mjuka trafikanter mer än att det möjligtvis ökar 

mängden trafik till och från området, både motordriven och icke motordriven trafik vilket i sig kan 

innebära en ökad risk. 

Kollektivtrafik 

Förutsättningar: 

Länsvägen trafikeras av busslinje 822 som går Uddevalla Kampenhof - Grohed – Ammenäs – Råssbyn 

– Ulvesund - Ljungskile och v v.  Närmaste busshållplats finns vid nuvarande korsning med väg 675. 

Avståndet från föreslagen bebyggelse är ca 1 kilometer.  

Planförslag och konsekvenser 

En genomförd plan kan resultera i ett ökat antal året runt boenden vilket i sin tur kan innefatta en 

positiv inverkan på underlaget för linje 822 och kan bidra till ökad turtäthet.  

Bebyggelse 

Gestaltning och utformning 

Förutsättningar: 

Det finns 25 bostadsfastigheter inom planområdet, som ursprungligen tillkom för fritidsbebyggelse. I 

dag är ca 9 stycken av dem åretruntbebodda. I den gällande byggnadsplanen tillåts en byggnadsarea 

på högst 60 m2 och lägst 25 m2 samt en komplementbyggnad på högst 15 m2. Vidare tillåter gällande 

byggnadsplan en högsta byggnadshöjd på 3,5 meter för huvudbyggnad och 2,5 meter för 

komplementbyggnad. För att styra placering av bebyggelse i byggnadsplanen har prickmark använts. 

Omedelbart söder om planområdet finns ytterligare 4 bostadshus, varav hälften är åretruntbebodda. 

Drygt 200 meter sydväst om planområdet finns det detaljplanelagda bostadsområdet Sjöskogen med 

36 bostäder, som i huvudsak är åretruntbebodda. 

Omedelbart väster respektive öster om planområdet finns två ännu inte genomförda detaljplaner för 

åretruntbostäder, den östra har dock påbörjats genom att avstyckning av 27 bostads-fastigheter har 

skett. Projektering av vägar och VA pågår.  
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Planförslag och konsekvenser 

Planändringen innebär att byggrätten ökar från 60 m2 för huvudbyggnad och 15 m2 för uthus till 200 

m2 sammanlagd byggnadsarea som en följd av att området har försetts med kommunalt vatten och 

spillvattennät. Byggnaders höjd regleras av individuellt satt nockhöjd utifrån nollplan för 

huvudbyggnad och en standardiserad nockhöjd på 4 meter för komplementbyggnad. Höjden regleras 

på detta sätt för att tydliggöra för fastighetsägaren samt för att kunna anpassa bebyggelsen efter 

områdets förutsättningar och befintlig karaktär. Vidare tas all prickad mark bort och ersätts av 

placeringsbestämmelser för huvudbyggnad på minst 4,5 meter från fastighetsgräns. 

Tillgänglighet 

Förutsättningar: 

Området är mycket kuperat, vilket begränsar tillgängligheten för rörelsehindrade. Inom varje tomt 

bör det ordnas en godtagbar förbindelse mellan bilplats och husentré i enlighet med Boverkets 

Byggregler (BBR). 

Planförslag och konsekvenser 

Planförslaget innebär ingen negativ påverkan hos området tillgänglighet då den höjda byggrätten 

gäller befintliga fastigheter. Det är av stor vikt att det som byggs i dag uppfyller de krav på 

tillgänglighet som finns i plan- och bygglagen samt i anvisningarna i Boverkets byggregler och 

bevakas vid bygglovsgivning. 

Service 

Förutsättningar: 

Avståndet till Uddevalla centrum är ca 11 kilometer och till Torps köpcentrum ca 8 kilometer via 

vägnätet. Avståndet till Ljungskile centrum är ca 10 kilometer. På alla de platserna finns det ett 

omfattande eller mycket omfattande utbud av kommersiell service. Vårdcentraler finns i Uddevalla 

och Ljungskile.  

Avståndet till närmaste skola, Forshällaskolan, är drygt 5 kilometer. Skolbussar passerar redan i dag 

på länsväg 675. I bostadsområdet Sundsstrand på ett avstånd av ca 4 kilometer fågelvägen har en 

förskola med två avdelningar byggts och en utbyggnad med ytterligare 6 avdelningar. 

Planförslag och konsekvenser 

Planförslaget kan komma att innebära ett ökat underlag för skolor och förskolor i området. Påverkan 

bedöms dock marginell eftersom planen moderniseras då flera utav fastigheterna redan har bygglov 

på större byggnader som kan anses vara av året-runt standard.  
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Fornlämningar 

Förutsättningar: 

Enligt tillgängliga kartor berörs en mycket liten del av 

planområdets naturmark av fornlämning Forshälla 12:1, en 

boplats. Avgränsningen på kartan är osäker. Den är delundersökt 

och Bohusläns museum bedömer att lagskyddet inte kvarstår 

inom de förundersökta delarna. För de icke förundersökta 

delarna kvarstår lagskyddet. Bohusläns museums rapport 

2011:19.   

Planförslag och konsekvenser 

För det området där fornlämningar finns gäller i den gällande 

planen bestämmelsen natur och området är obebyggt.  I den nya 

detaljplanen för området fortsätter samma bestämmelse att 

gälla. 

Friytor 

Naturmarker 

Förutsättningar:  

Inom planområdet finns det några grönområden som avses behållas. I planområdets närhet finns det 

stora, allemansrättsligt tillgängliga naturområden.  

Planförslag och konsekvenser 
De höjda byggrätterna som föreslås väntas inte innebära någon negativ påverkan på tillgängligheten 

till omkringliggande naturmarker 

Lek och rekreation 

Förutsättningar: 

Närlek för mindre barn sker i regel på den egna villatomten, vidare finns även allemansrättsligt 

tillgängliga naturområden I planområdets närhet. Området ligger nära till vattnet där möjlighet till 

bad erbjuds. 

Planförslag och konsekvenser 
Planförslaget syftar till att höja byggrätterna i området. De interna och omkringliggande  

rekreationsmöjligheterna i form av natur- och skogsmark ses som en kvalitet för området och 

kommer därför inte påverkas negativt av planförslaget.  

Barnperspektiv 

Förutsättningar: 

Närlek för mindre barn sker i regel på den egna villatomten. Vidare finns det tillgängliga naturmarker 

runt om planområdet som troligtvis kan komma att nyttjas av barn inom området. Dramsviksvägen 

som passerar utanför planområdet erbjuder som tidigare nämnts ingen uppdelning mellan de olika 

trafikslagen. Cyklister och fotgängare delar på körbanan med biltrafikanter, vilket ses som negativt ur 

ett barnperspektivs säkerhetsaspekter. Det finns idag inte någon närliggande förskola eller skola 

vilket kan begränsa möjligheterna för barn inom området att själva ta sig till förskola och skola.  

Planförslag och konsekvenser 

I den nya detaljplanen för området bevaras tillgängligheten till den interna och omkringliggande 

naturen och den påverkas inte negativt. När byggrätterna i området höjs finns möjligheten att 

antalet barn i området ökar i förhållande till dagsläget. Detta kan långsiktigt hjälpa till att förbättra 

Fornlämningar markerat i lila, 
Ungefärlig avgränsning 
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förutsättningarna för denna grupp då underlaget ökar. I dagsläget kan mängden trafikanter som rör 

sig till och från området öka vilket i sig innebär en ökad risk. 

Teknisk försörjning och dagvatten 

Vatten och spillvatten 

Förutsättningar: 

Planområdet är idag anslutet till kommunalt vatten- och spillvattennät. 

Planförslag och konsekvenser 

Ingen avsevärd påverkan till följd av planförslaget. 

Dagvattenhantering 

Förutsättningar: 

Dagvatten hanteras idag lokalt inom 

planområdet. 

Planförslag och konsekvenser 

Riktlinjer för dagvattenhantering antagen av KS 

2017-08-30 § 135 anger att lokalt 

omhändertagande av dagvatten (LOD) gäller 

som huvudprincip.  

För att inte minska grundvattennivån och inte 

påverka omkringliggande vegetation m.m. ska 

infiltration utföras där så är möjligt. Det är 

också av vikt att föroreningar i regn samlas in 

lokalt och förs till mark så att direkt belastning 

på Byfjorden undviks. Det är framförallt gator 

och parkeringsytor som förorenar mest. På 

gator ska ytor utformas med avrinning till 

genomsläppliga ytor och fördröjning på 

lämpligt sätt. För fastigheter ska infiltrations- 

eller fördröjningsanordning i form av kassetter 

eller stenkista dimensioneras så att merparten 

av fastighetens vatten samlas in. 

Vatten får inte förorsaka erosion eller översvämning så att nedanförliggande fastighet utsätts för 

vattenbelastning. Ny yta som är hårdgjord får inte vara större än byggrätten. Befintlig bergsyta i 

dagen får vara kvar men ska beräknas som hårdgjord yta.  

Illustrationen ovan är framtagen med hjälp av programmet Scalgo Live och simulerar 

översvämningspunkter vid en 100-årsregn. I simuleringen räknas det på en nederbörd om 70 

millimeter och all mark är mättad. I simuleringen framgår endast att fastigheterna Västerby 1:14 och 

Västerby 1:75 riskerar översvämningar i mindre omfattning vid ett 100-årsregn. 

Elförsörjning 

Förutsättningar: 

Befintligt system finns inom planområdet idag. 

Översvämningsytor vid ett 100-årsregn. Analys gjord med 
hjälp av Scalgo. 
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Planförslag och konsekvenser 

Befintligt system som inte påverkas negativt av planförslaget. På förfrågan av Uddevalla Energi har 

yta för transformatorstation avsatts i den norra delen av planområdet. 

Avfall 

Förutsättningar: 

I kommunen sker källsortering av avfall och det är kommunen som ansvarar för sophämtningen. 

Närmsta återvinningsstation för förpackningsinsamling finns idag i Ljungskile och den närmsta för 

grovsopor finns i Uddevalla tätort.  

Planförslag och konsekvenser  

Planförslaget påverkar inte avfallshanteringen negativt. De fastigheter där sopbilen inte kan komma 

fram eller vända ska sopkärl placerar på angivna platser. 

Miljömålen 

Förutsättningar: 

De miljömål som berörs av detaljplanen är ”Begränsad klimatpåverkan”, ”God bebyggd miljö” och 

”Hav i balans samt levande kust och skärgård”. Dessa beskrivs mer ingående tidigare i detta 

dokument. 

Planförslag och konsekvenser 

Begränsad klimatpåverkan: 

Ett genomfört planförslag kan komma att resultera i ökad bilanvändning vilket i dagsläget kan 

innebära en negativ påverkan på detta miljömål. Det kan också generera ett ökat underlag för 

kollektivtrafiken som i sin tur kan ses som positivt. Då planförslaget gäller ett redan exploaterat 

område antas befintlig bebyggelse nyttjas i stor grad, vilket ses som positivt istället för att bygga ett 

nytt bostadsområde. 

God bebyggd miljö: 

Även detta miljömål påverkas på ett liknande sätt av planförslaget. Det kan ses som positivt att nyttja 

redan ianspråktagen mark istället för obebyggd. För att möta upp miljömålet förs bestämmelser 

gällande byggnaders omfattning och utformning in i planen. Vidare kan det även här ses som negativt 

att området är beläget utan direkt närhet till service.  

Hav i balans samt levande kust och skärgård: 

Planområdet är idag påkopplat på det kommunala vatten- och spillvattennätet vilket ses som positivt 

för att uppnå detta miljömål. De höjda byggrätterna väntas inte i någon större omfattning påverka 

situationen för dagvatten inom området.  

Miljökvalitetsnormer 

Förutsättningar:  

De aktuella miljökvalitetsnormerna för planområdet är Vattenförekomster, Fisk- och musselvatten 

och buller. 

Planförslag och konsekvenser 

I och med att området idag är anslutet till kommunalt vatten- och spillvattennät minskas påverkan på 

omkringliggande vatten. Vilket ses som positivt då det förbättrar kvaliteten hos omkring liggande 

vatten.  

Vid ökat antal året runt boenden väntas påverkan av bullernivåerna inom området vara liten. Vidare 

ligger planområdet inte i nära anslutning till någon högt trafikerad väg. 
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Genomförandebeskrivning 
Organisatoriska frågor 

Allmänt 

Genomförandedelen redovisar de organisatoriska, tekniska, ekonomiska och fastighetsrättsliga 

åtgärder som erfordras för ett samordnat och ändamålsenligt genomförande av detaljplanen.  

Genomförandebeskrivningen har ingen självständig rättsverkan. Avsikten med beskrivningen är 

således att vara vägledande vid genomförandet av detaljplanen. 

Berörda fastighetsägare/rättighetsinnehavare 

Berörda fastighetsfastighetsägare och rättighetsinnehavare framgår av den till planen tillhörande 

fastighetsförteckningen 

Planprocessen 

Planarbetet bedrivs med så kallat standardförfarande vilket i bland annat innebär att förslaget 

kommer att samrådas och ställas ut för granskning innan det kan tas upp för antagande. 

Tidplan 

Målsättningen är att följa nedanstående tidsplan för planarbetet: 

Beslut om programsamråd i Samhällsbyggnadsnämnden   2010-10-14 
Beslut om samråd i Samhällsbyggnadsnämnden  2021-02-16 
Beslut om granskning i Samhällsbyggnadsnämnden  2021-05-30 
Antagande i Samhällsbyggnadsnämnden    2021-08-30 
Laga kraft, tidigast    2021-09-21  
 
Tidplanen förutsätter att antagandebeslutet inte överklagas. 
  

Genomförandetid 

Genomförande tiden för planen slutar fem år efter det att planen vunnit laga kraft 
Genomförandetiden är den tid inom vilken planen är tänkt att genomföras. Den väsentliga 

rättseffekten är att markägaren under genomförandetiden har en ekonomisk garanti för att kunna 

utnyttja planens byggrätter. Om kommunen inte ändrar eller upphäver planen efter 

genomförandetidens slut, fortsätter den att gälla och ge byggrätt som tidigare. Efter genom-

förandetidens utgång får kommunen större möjligheter att ersätta, ändra eller upphäva planen om 

så bedöms lämpligt, eftersom de outnyttjade rättigheter som uppkommit genom planen inte längre 

är ”ekonomiskt garanterade”. 

Huvudmannaskap  

Frågan om ändrad detaljplan har väckts av fastighetsägare inom området efter att ha sökt och blivit 

nekade bygglov på grund av begränsningar gällande byggrätten i detaljplanen. Det råder enskilt 

huvudmannaskap i nuvarande detaljplan och de kommunala intressena är inte av sådan beskaffenhet 

och betydelse att kommunen ska ha huvudmannaskapet efter genomförd detaljplaneändring. Den 

nya planen kommer därför att genomföras med fortsatt enskilt huvudmannaskap. Västerby Norra 

Samfällighetsförening är huvudman för allmän platsmark.  
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Ansvarsfördelning och ekonomiska frågor 
Västerby Ga:6 samt Ga:5 som förvaltas av Västerby Norra Samfällighetsförening med följande 

ändamål: grönområde och allmän plats (GA: 6.) samt väg (GA: 5 ) vilka är registrerade efter 

anläggningsförrättning 2018-08-10. Aktnr: 1485K-2018/61.  

Föreningen som huvudman ansvarar för framtida drift och underhåll. Den enskilda fastighetsägaren 

ansvarar för genomförande av detaljplanen avseende kvartersmarken. Planområdet är anslutet till 

kommunalt VA. Anslutningskostnader för vatten och avlopp kommer att tas ut enligt gällande VA-

taxa. Bygglovstaxa inklusive planavgift enligt gällande kommunfullmäktigebeslut om bygglovsavgift. 

I den nya detaljplanen har ett vägområde i sydvästra delen av planområdet mellan fastigheterna 

Västerby 1:81 och Västerby 1:62 förlängts enligt hur det ser ut i den befintliga situationen. Denna 

förlängning bedöms inte påverka den anläggningsförrättning som genomfördes 2018. Likaså har 

gatan i områdets södra del utökats för att säkerställa tillgänglighet och tillfart till Västerby Norra i 

detaljplan. Det bedöms inte påverka den anläggningsförrättning som genomfördes 2018 eftersom 

gatan är utformad efter samfällighetens utbredning fram till Dramsviksvägen. 

För att fullfölja planen krävs att fastighetsägare tillser och bekostar att säkra området, som är 

markerat i nedanstående kartbild, från större löst liggande block som utgör rasrisk och därmed risk 

för hälsa och säkerhet. 

 

 

 

Område där det föreligger rasrisk pga löst liggande stenblock måste tillses i enlighet med plankarta innan 
startbesked 
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För fastigheterna Västerby 1:75, 1:76, 1:77 & 1:78 

införs bestämmelser om att markbelastning inte får överstiga 10 kPa med hänvisning till geoteknisk 

utredning. All byggnation skall föregås av en geoteknisk undersökning för den specifika byggnationen 

för fastigheten för att säkerställa att den inte medför ett högre tryck än maximalt 10 Kpa. Se 

rödmarkerat område på nedanstående karta. 

 

Fastigheter med belastningsbegränsningar i rött. 

Område 4 & 10 föreligger risk för blocknedfall 

Område 10. Större löst 
liggande block som utgör 
risk för blocknedfall vid 
markarbeten intill. 

 

Område 4. Bild över slänt 
med flertalet större 
lösliggande block som 
utgör risk för blocknedfall 
vid markarbeten intill. 
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För fastigheterna Västerby 1:11 samt 1:82 rekommenderas att avtalsservitut upprättas gällande 

in/utfart över fastigheten Västerby 1:2 Rödmarkerade område på nedanstående karta 

 

Område som föreslås upprätta avtalsservitut. 

 

Ansvarsfördelning 

Anläggning  Genomförande- 

ansvarig 

Drift- och skötselansvarig 

Allmänna platser   

Lokalväg Bef. samfällighetsförening Bef. samfällighetsförening 

Natur Bef. samfällighetsförening Bef. samfällighetsförening 

Vatten och avloppsledningar Västvatten AB Västvatten AB 

Kvartersmark   

Vatten och avloppsledningar  Fastighetsägare inom 
respektive tomtplats 

Lösa block (rasrisk) Fastighetsägare inom 
respektive tomtplats 

Fastighetsägare inom utpekad 
tomtplats där blocket 
återfinns. 

Upprättande servitut 
in/utfartsväg 

Fastighetsägare inom berörda 
fastigheter 
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Ekonomiska frågor 

Ekonomiska konsekvenser för kommunen  

• Kostnad för upprättande av detaljplan. Planavgift kommer att tas ut av fastighetsägare i 

samband med beviljat bygglov. 

 
Ekonomiska konsekvenser för fastighetsägare  

• Anslutningskostnader för vatten och avlopp enligt gällande VA-taxa. 

• Utbyggnad samt drift och skötsel av anläggningar för vatten och spillvatten samt 

anläggningar för omhändertagande av dagvatten inom avstyckade fastigheter. 

• Planavgift i samband med beviljat bygglov. 

• Kostnad för geoteknisk bedömning för säkerställande att bebyggelse på fastigheterna 

Västerby 1:75, 1:76, 1:77 och 1:78 ansvarar var och en av fastighetsägarna för. 

• Eventuell kostnad för upprättande av avtalsservitut gällande infart. Berör främst 

fastigheterna Västerby 1:11, 1:82 samt stamfastigheten 1:2. 

 
Ekonomiska konsekvenser för samfällighetsförening 

• Kostnad för att säkerställa grönområden från större liggande block m.m. (område 4 och 10 i 

kartbild) som kan utgöra en rasrisk i händelse av markarbete inom naturområdet.  

 

Fastighetsbildning och utökad byggrätt 

Ansökan om eventuell fastighetsbildning och utökad byggrätt inom kvartersmark ansvarar de 
enskilda fastighetsägarna för. Överenskommelse och ansökan om ev. avtalsservitut för infartsväg till 
Västerby 1:11 samt 1:82 över Västerby 1:2 ansvarar nämnda fastighetsägare för. 
 

Ansvariga myndigheter/upplysningar 

Bygglov söks hos samhällsbyggnadsförvaltningen i Uddevalla kommun. Lantmäterimyndigheten i 

Uddevalla utgör förrättningsmyndighet inom det aktuella planområdet. 

Ledningsrätt, avtal och överenskommelser 

För de allmänna ledningar som saknar formell rättighet ska ledningsrätt bildas. Ansökan om 

ledningsrätt åligger ledningshavaren att ansöka om hos det kommunala Lantmäteriet. Inom 

planområdet finns ledningar tillhörande Uddevalla Energi AB och Västvatten AB. För både Uddevalla 

Energi samt Västvattens ledningar har ledningsrätt alt. servitut bildats tidigare som skyddar 

ledningarna. För transformatorstation tillhörande Uddevalla energi har beretts plats enligt plan (se 

utpekat område i plankartans nordliga läge). Rekommendationen är att bilda servitut eller 

ledningsrätt för ledningar samt tillhörande byggnad.  
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Medverkande tjänstemän 

 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 

Plan & Exploatering  

Joel Thölix, planarkitekt 

Hugo Bennhage, planarkitekt 

Karl Sandman, planarkitekt  

Christer Bergsten, mark- och exploateringsingenjör 

Eva Schröder, plankoordinator 

Stefan Björling, enhetschef 

 

 

 

Stefan Björling  Joel Thölix 

Enhetschef   Planarkitekt 

 

Uddevalla januari 2021 
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PLANBESTÄMMELSER
Följande gäller inom  om råden m ed nedanstående beteckningar.
Endast angiven användning och  utform ning är tillåten.
Där beteckning saknas gäller bestäm m elsen inom  h ela planom rådet.

GRÄNSBETECKNINGAR
Planom rådesgräns
Användningsgräns
Adm inistrativ gräns
Egenskapsgräns och  adm inistrativ gräns

ANVÄNDNING AV MARK OCH VATTEN
Kvartersmark
B Bostäder, PBL 4 kap. 5 § 1 st 3 p.

E1 Transform atorstation, PBL 4 kap. 5 § 1 st 3 p.

Allmänna platser med enskilt huvudmannaskap
NATUR Naturom råde, PBL 4 kap. 8 § 1 st 2 p.

GATA1 Gata, PBL 4 kap. 8 § 1 st 2 p.

P-PLATS 1 Parkeringsplats, PBL 4 kap. 8 § 1 st 2 p.

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR KVARTERSMARK
Omfattning
e1 200,0 S törsta ex ploatering är angivet värde i kvadratm eter byggnadsarea per fastigh et, varav kom plem entbyggnad får uppgå till h ögst 60 kvadratm eter., PBL 4 kap. 11 § 1 st 1 p.
e2 20,0% S törsta byggnadsarea är angivet värde i % av fastigh etsarean inom  användningsom rådet, PBL 4 kap. 11 § 1 st 1 p.

)—8,0 Högsta nockh öjd för h uvudbyggnad är angivet värde i m eter , PBL 4 kap. 11 § 1 st 1 p.

)—4,0 Högsta nockh öjd för kom plem entbyggnad är angivet värde i m eter , PBL 4 kap. 11 § 1 st 1 p.

G0,0 S törsta takvinkel är angivet värde i grader, PBL 4 kap. 11 § 1 st 1 p.
Placering

@@@@@@@@@
@@@@@@@@@
@@@@@@@@@
@@@@@@@@@
@@@@@@@@@
@@@@@@@@@Marken får inte förses m ed byggnad, PBL 4 kap. 16 § 1 st 1 p.

p1 Ny- och  tillbyggnad av h uvudbyggnad ska placeras m inst 4,5 m eter från fastigh etsgräns, PBL 4 kap. 16 § 1 st 1 p.
p2 Ny- och  tillbyggnad av kom plem entbyggnad ska placeras m inst 1,0 m eter från fastigh etsgräns, PBL 4 kap. 16 § 1 st 1 p.
Utformning
f1 Endast friliggande enbostadsh us, PBL 4 kap. 16 § 1 st 1 p.
f2 Byggnader ska utform as m ed sadel- eller pulpettak. S adeltak ska h a taknock i h usets längdriktning., PBL 4 kap. 16 § 1 st 1 p.
Fastighet
d1 0 Minsta fastigh etsstorlek är angivet värde i kvadratm eter, PBL 4 kap. 18 § 1 st
Utförande
b1 Högsta tillåtna m arkbelastning är 10 kPa, PBL 4 kap. 16 § 1 st 1 p.

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER
Markreservat för allmännyttiga ändamål
u1 Markreservat för allm ännyttiga underjordiska ledningar. Kvartersm ark, PBL 4 kap. 6 §

Genomförandetid
Genom förandetiden är 5 år., PBL 4 kap. 21 §
Villkor för startbesked
a1 S tartbesked får inte ges för byggnation förrän lösa block rensats. Kvartersm ark, PBL 4 kap. 14 § 1 st 4 p.
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Behovsbedömning för detaljplan för Västerby 1:7 mfl. 
 

Enligt Plan- och bygglagen 5 kap och Miljöbalken 6 kap ska kommuner för alla detaljplaner 

göra en behovsbedömning för att avgöra om planens genomförande kan antas medföra en 

betydande miljöpåverkan eller ej. 

 

Eftersom planen startades innan 2018 testas den mot äldre lagstiftning. De kriterier som ska 

tillämpas för behovsbedömningen finns i bilaga 2 och 4 till MKB-förordningen. Dessa 

handlar bland annat om riskerna för hälsa eller för miljön, det berörda områdets sårbarhet på 

grund av till exempel överskridna miljökvalitetsnormer, påverkan på skyddad natur, kulturarv 

etc. Om planens genomförande enligt dessa kriterier kan antas leda till en betydande 

miljöpåverkan ska en miljöbedömning enligt miljöbalken genomföras och en 

miljökonsekvensbeskrivning (MKB) upprättas. Syftet med miljöbedömningen är att integrera 

miljöaspekter i planen så att en hållbar utveckling kan främjas. 

 

PLANENS SYFTE 
Detaljplanens syfte är att modernisera och ersätta den befintliga detaljplanen med en ny 

detaljplan för att möjliggöra en ökning av befintliga fastigheters byggrätter till en året runt-

standard. 

 
Planområdet för Västerby 1:7 mfl. 

 

BEDÖMNING ENLIGT MKB-FÖRORDNINGENS BILAGA 2 OCH 4 
Nedan redovisas en bedömning utifrån förordningen om miljökonsekvensbeskrivningar, 

bilaga 2 och 4. Utvärderingen används också för att avgränsa vilka typer av miljöpåverkan 

som behöver beskrivas vidare, även om planens genomförande inte bedöms innebära 

betydande miljöpåverkan. Bedömningarna i ett tidigt skede i planprocessen är preliminära, 

och ny kunskap som tillförs planarbetet kan innebära att övervägandena i behovsbedömningen 

behöver omvärderas. 
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Platsen  

Gällande regleringar och skyddsvärden 

 

 
Berörs området av 3-4 kap MB?  

(särskilda hushållningsbestämmelser, 

riksintresse för natur-, 

kulturminnesvård och rörligt 

friluftsliv) 
 

 
Berörs området av 7 kap MB? 

(Natur/kulturreservat, 

biotopskydd, strandskydd, 

vattenskydd el dyl) 
 

 

 
Berörs området av 

internationella konventioner?  

(Natura 2000, UNESCO 

Världsarv etc) 
 

 

 

 

 
Berörs området av 

byggnadsminne eller 

fornminne? 
 

 

 

 
 

 

 

JA NEJ Beskrivning/kommentar 

X  Riksintresse för högexploaterad kust. 
Bedöms inte påverkas negativt då planen 
sytar att höja byrätterna i redan bebyggt 
område. 

 X  

 X Däremot är havsstenfjorden recipient från 

planområdet och del av Havsstenfjorden är 

ett antura 2000 område.Den bedöms dokc 

påverkas positivt av planen iom. VA. 

 X  
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Berörs området av överskridande 

av miljökvalitetsnormer?

 
I dag finns det miljökvalitetsnormer för:  

• olika föroreningar i utomhusluften (SFS 

2010:477)  

• olika parametrar i vattenförekomster (SFS 

2004:660)  

• olika kemiska föreningar i fisk- och 

musselvatten (SFS 2001:554) 

• omgivningsbuller (SFS 2004:675) 

 

 

 

 

Innehåller området höga 

naturvärden eller nyckelbiotop?  

(Utpekat i naturvårdsprogram) 

 

 

 

 

 

Är området ekologiskt känsligt, 

belagt med andra restriktioner? 

(förorenad mark) 

 

 

 

 

 

Är området opåverkat eller har 

det särskilda värden ur 

boendesynpunkt? (oexploaterat, 

bullerfri zon, närrekreation) 

 

 

 

Är området påverkat av 

skyddsavstånd? (riktvärde för 

skyddsavstånd till ny och befintlig 

bebyggelse) 

 

 

 

 

Slutsats  
Ett genomförande av detaljplan 

bedöms inte påverka ovanstående 

punkter negativt och därmed kan 

planen inte antas medföra betydande 

miljöpåverkan så här långt i 

bedömningen. 

 

 

 

 

 

 X Planen bedöms påverka havsstensfjorden 

och dess miljökvalitetsnormer för fisk och 

musselvatten samt vattenförekomster 

positivt. 

 

I övrigt bedöms planen inte påverka MKN 

negativt. 

 X  

 X  

 X .  

 X  
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Planen  

Förändringar i samband med ny detaljplan 

 
 

Förändrad markanvändning? 

 

 

 

 

 

Ökad exploateringsgrad? 

 

 

 

 

 

 

Behov av följdinvesteringar? 

(Infrastruktur, vägar, VA, energi) 

 

 

 

 

 

 

Krav på följdändringar av 

omgivande pågående 

markanvändning? 

(t ex bef Stormarknader, industri, 

övriga anläggningar) 

 

 

Medverkar planen till att MKN 

överskrids eller att avsteg görs 

från riktvärden? 

(luftföroreningar, buller) 

 

 
 

Kräver föreslagna verksamheter 

eller planens genomförande 

anmälan eller tillstånd enl. MB? 

 

 

 

 

 

Kan ett genomförande av planen 

medföra så negativa effekter att 

förebyggande åtgärder eller 

kompensationsåtgärder behöver 

vidtas? 

  

 X  

X  Exploateringsgraden ökar något i 

området till följd av ökade byggrätter. 

 X Planen medför inga följinvesteringar på 

kommunal nivå. Därmot medför den 

fastighetsrelaterade kostnader i samband 

med bygglov.  

 X Planen medför inga konsekvenser för 

omkringliggande markanvändning. 

 

 

X  

 

 

X  

 X  
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Bidrar planen till uppfyllelse av 

nationella, regionala eller lokala 

miljömål?(Lokala miljömål i 

fetstil) 

 

1. Begränsad klimatpåverkan 

 

2. Frisk luft 

 
3. Bara naturlig försurning 

 
4. Giftfri miljö 

 
5. Skyddade ozonskikt 

 
6. Säker strålmiljö 

 
7. Ingen övergödning 

 
8. Levande sjöar och vattendrag 
 
9. Grundvatten av god kvalitet 

 
10. Hav i balans samt levande 
kust och skärgård 
 
11. Myllrande våtmarker 
 
 
12. Levande skogar 
 

13. Ett rikt odlingslandskap 
 

14. Storslagen fjällmiljö 

15. God bebyggd miljö 
 
 
 

 
 

JA Nej Beskrivning 

X  Klimatpåverkan kommer att minska iom 

införandet av VA för samtliga fastigheter 

inom planområdet. 

 X  

X  Införandet av VA för samtliga fastigheter 

inom planområdet innebär att de kommer 

minska försnurning av området. 

 X  

 X  

 X  

X  Införandet av VA för samtliga fastigheter 

inom planområdet innebär att de kommer 

minska övergödning i Havsstensfjorden. 

X  Införandet av VA för samtliga fastigheter 

inom planområdet innebär att de kommer 

minska påverkan på Havsstensfjorden. 

X  Införandet av VA för samtliga fastigheter 

inom planområdet innebär att de kommer 

minska påverkan på grundvatten. 

X  Införandet av VA för samtliga fastigheter 

inom planområdet innebär att de kommer 

minska påverkan på Havsstensfjorden. 

 X  

 X  

 X  

 X  

X  Planen medför att ta i anspråk redan i 

anspråktagen mark och utvekla den till 

åreruntstandard. 
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16. Ett rikt växt och djurliv 

 

 

 

 

Överensstämmer planen med 

intentionerna i kommunens 

ÖP/FÖP 

 

 

 

 

 

Bidrar planen till uppfyllelse av 
andra relevanta planer och 
program? (energiplan, avfallsplan 

etc) 

 

 

 

 

 

 

Slutsats
Kommunen gör den sammanvägda bedömningen enligt bedömningskriterierna ovan i enlighet med 

MKB-förordningen bilaga 4, att genomförandet av detaljplan inte kan antas medföra betydande 

miljöpåverkan. 

  

 X  

X  Fräknestranden och området är 

utpekat som utvecklingsområde i 

kommunens översiktsplan från 2010 

där man vill förtäta och komplettera 

befintlig bebyggelse. 

X  Planen är en del av ett planprogram som togs 

fram för Västerby år 2009. 
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Påverkan 

Konsekvenser för miljön 
 (1=inga 2= till viss del 3=betydande) 

 
Planens negativa inverkan på 

marken? (Instabilitet, 

sättningar, erosion, rasrisk etc) 

 

 

 

Planens negativa inverkan på 

luft eller lokalklimat? 

(Föroreningar, luft, lokalklimat, 

vind) 

 
 

 

 

Planens inverkan på global 

klimatförändring? (Utsläpp av 

koldioxid och andra 

klimatgaser) 

 
 

Planens negativa inverkan på 

vatten? (Förändringar för yt- eller 

grundvattnets kvalitet eller 

mängd, infiltration strömningsriktningar 

etc) 

 

 
 

Planens negativa inverkan på 

växt- eller djurliv? (Påverkas 

hotade arter, antalet arter, 

arternas sammansättning) 

 

 
 

 

Planens negativa inverkan på 

landskapsbilden? (Utsikter, 

utblickar, landmärken) 

 

 

 
Planens negativa inverkan på 

omgivningen i övrigt? (Stadsbild, 

grannar, verksamheter, jordbruksnäring) 

 

 

 

1 2 3 Beskrivning/kommentar 

 X  Det finns risk för släntinstabilitet, men 

geoteknisk undersökning visar att planen 

kan genomföras med en maximal 

belastning om 10 kPa för fastigheterna 

västerby 1:75, 1:76, 1:77 och 1:78. 

X    

X    

X   Positiv inverkan 

X    

 X  Till följd av ökade byggrätter kan 

utblickar över äng och skog för 

respektive fastighetsägare minska.  

X    
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Konsekvenser för människors  
hälsa  
  
 

Planens genomförande ger störningar i 

form av ljud? (människor exponeras för 

störande buller)  
 
Planens genomförande ger 

störningar i form av ljus? 

 

 

 

 

 

Planens genomförande ger 

störningar i form av vibrationer? 

(människor exponeras 

för markvibrationer) 

 

 

 

Planens genomförande innebär 

risker? (Explosion, brand, 

strålning, utsläpp, förhöjda 

risker vid transporter av farligt 

gods, översvämningar) 

 

 

 

 

Konsekvenser för hushållningen 
med mark, vatten och andra 
resurser 
 
Innebär planen att en långsiktigt 

hållbar resursanvändning inte 

främjas? (uttömmande av 

resurser såsom dricksvatten, 

grus-, och bergstäkte, jordbruk etc) 

 

 

Ger planen negativ inverkan för 

rekreation och rörligt friluftsliv? 

(närströvområden, parker, 

grönstråk, utflyktsmål, 

vandringsleder, frilufts- och 

idrottsanläggningar) 

 

(1= inga 2= till viss del 3= betydande) 

 
 

 
(1= inga 2= till viss del 3= betydande) 

 

1 2 3 Beskrivning/kommentar 

 

 

X 

   

X    

X    

X    

1 2 3 Beskrivning/kommentar 

X   Bidrar till långsiktig hållbarhet iom. 

VA samt åretruntstandard som innebär 

att fler kan flytta hit på heltid jämfört 

med att ha det som sommarställe.  

X    
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Sociala konsekvenser 
(1= inga 2= till viss del 3= betydande) 

 

Kommer planen att förstärka 

sociala barriärer? (ensartade 

områden vad gäller etnisk 

tillhörighet, ålder ekonomi etc)  

 

 

 
Kan planen innebära 

konsekvenser för barn och unga som 

särskilt bör beaktas? 

 

 

 

 

 

 

Kan planen innebära 

konsekvenser för 

funktionshindrade som särskilt bör 

beaktas?           
 

 
Kan planen innebära 

konsekvenser för 

trafiksäkerheten som särskilt 

bör beaktas? 

 

 

 

 

 

Kan planen innebära 

konsekvenser ur ett 

jämställdhetsperspektiv som 

särskilt bör beaktas? 

 

 

 

  

1 2 3 Beskrivning/kommentar 

X    

X    

 

X    

   Utökade byggrätter till åretruntstandard kan 

innebära en marginellt ökad trafik längs med 

Dramsviksvägen. Den har ingen gång och 

cykelbana, vilket kan inverka på 

trafiksäkerhet om man väljer cykel eller 

gång till transportmetod.  

 

Inga nya utfarter påverkar dock 

Dramsviksvägen. 

X    
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Sammanvägning av platsen, 
planen och påverkan 
 

Utvärdering 

 

 

Innebär förslaget tydliga 

motsättningar mellan olika 

intressen? 

 

 

Är det sannolikt att allvarliga 

negativa effekter uppkommer? 

 

 

 

Är osäkerheten av bedömningen 

av effekter stor? 

 

 

 

Är effekterna vanliga, varaktiga 

eller bestående? 

 

 

Kan ett genomförande av planen 

innebära betydande negativ 

effekt inom enskilda områden på 

miljön, hälsan eller 

hushållningen med mark, vatten 

eller andra natur resurser? 

 

 

Ger ett genomförande av planen 

som helhet negativ effekt på 

miljön, hälsan eller 

hushållningen med mark, vatten 

och andra naturresurser? (då 

den kumulativa effekten av flera 

mindre effekter kan ge stora 

negativa effekter utan att de var 

för sig behöver innebära 

betydande miljöpåverkan) 

 

 

  

JA NEJ Beskrivning/kommentar 

 X  

 X  

 X  

 X  

 X  

 XX  
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 Behovsbedömning 

 

Kan ett genomförande av planen 

innebära en betydande påverkan 

på miljön, hälsan och 

hushållningen med mark, vatten 

och andra resurser? Behövs en 

miljöbedömning i 

planprocessen? 

 

 

 
 
 
Samlad slutsats 
Kommunens bedömning utifrån följande behovsbedömning är att planen inte kan antas medföra 

betydande miljöpåverkan. 

 

 

 

 

 

JA NEJ Beskrivning/kommentar 

 X  
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1 Uppdrag 

På uppdrag av Uddevalla kommun har vi utfört en geoteknisk undersökning 

för en detaljplan inom Västerby 1:7 m.fl. i Uddevalla kommun 

2 Syfte 

Undersökningen syftar till att utföra en fördjupad utredningsnivå och att 

redovisa släntstabiliteten i samband med en ny detaljplan samt att 

översiktligt bedöma grundläggningsförhållandena.  

3 Underlag 

Underlaget för de i denna PM redovisade utvärderingarna utgörs av: 

 fält- och laboratoriearbeten utförda av oss för projektet. Resultaten 

finns redovisade i en MUR 2020-12-10 (uppdragsnr. 19013). 

4 Styrande dokument 

Utredningen har utförts i enlighet med tillämpliga delar i dokument 

förtecknade i Tabell 1. 

Tabell 1 Styrdokument 

Typ av utredning Styrande dokument 

Alla utredningar 

SS-EN 1997-1, SS-EN 1997-2 

IEG Rapport 2:2008, rev 3 

IEG Rapport 4:2008, rev 1 

Släntstabilitet 

Skredkommissionens rapport 3:95 

IEG Rapport 4:2010 

TKGeo 

Slänter och bankar IEG Rapport 6:2008, rev 1 

5 Planerad byggnation 

Planen syftar till att delar av de befintliga fastigheterna får utökade 

byggrätter. 

6 Befintliga förhållanden 

6.1 Mark, vegetation och topografi 

Planområdet är till största del beläget inom ett bergs-och fastmarkparti. I 

den sydvästra delen angränsar planområdet till ängsmark och inom denna 

del förekommer lera. Det förekommer inga tecken pöå rörelser i slänten och 

det finns inga spår av erosion. I figur 1 redovisas ett utklipp ur SGUs 

jordartskarta med detaljplaneområdet översiktligt inritat. Huvuddelen av 

planområdet utgörs av fastmark eller berg i dagen men längs planområdets 

sydvästra gräns förekommer lera.  
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Figur 1: SGUs jordartskarta samt översiktlig detaljplanegräns. 

 Markytans nivå varierar mellan ca +20 och ca +55.   

6.2 Geotekniska förhållanden 

Det totala sonderingsdjupet varierar mellan ca 0.5 och ca 10 m. Jordlagren 

bedöms under det ca 0.3 m tjocka vegetationsjordlagret från markytan 

räknat i huvudsak utgöras av: 

• fast ytlager 

• lera (förekommer endast ställvis) 

• friktionsjord vilande på berg 

Det fasta ytlagret utgörs i huvudsak av torrskorpelera och tjockleken 

varierar i huvudsak mellan ca 1 och ca 4 m. Vattenkvoten har uppmätts till 

mellan ca 25 och ca 35 %.  

Lera finns med upp till ca 10 m mäktighet på ängsmarken sydväst om 

planområdet. Leran går delvis in i planområdet längs denna gräns men 

minskar i omfattning åt nordost där fastmark tar vid. Leran är i regel siltig. 

Vattenkvoten har i huvudsak uppmätts till mellan ca 45 och 55 %. 

Konflytgränsen har uppmätts till mellan ca 40 och ca 50 %.  

Skjuvhållfastheten har i fält bestämts genom vingförsök och CPT-

sonderingar och på laboratorium genom konförsök och direkta skjuvförsök. 

Dessutom har en empirisk utvärdering med ledning av utförda CRS-försök 

utförts. En sammanställning av skjuvhållfastheterna redovisas i Bilaga 1.  
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Sensitiviteten varierar i regel mellan 17 och ca 50. Leran bedöms vara 

mellan- till högsensitiv men inte kvick. 

För att undersöka lerans sättningsegenskaper har kompressionsförsök typ 

CRS utförts. I bilaga 1 redovisas lerans konsolideringsförhållanden i 

punkterna 106 och 106A. För grundläggning, dimensionering mm, se rubrik 

Grundläggning. 

Friktionsjorden under leran har inte undersökts närmare.  

 

6.3 Geohydrologiska förhållanden 

Grundvatten- och portrycksnivån i leran respektive i friktionsjorden under 

leran har uppmätts i 1 punkt (2 spetsar/punkt) under perioden september-

oktober 2020 och med två veckors mätintervall. De uppmätta trycknivåerna 

redovisas i vår rapport.  

Portrycket har en något högre än hydrostatisk tryckfördelning inom de övre 

ca 5 m, med en tryckförändring av ca 11 kPa/m. 

Portrycket har därefter en ökning mot djupet med ca 3.5kPa/m, dvs mindre 

än en hydrostatisk fördelning (10 kPa/m). 

7 Släntstabilitet 

7.1 Allmänt 

Släntstabiliteten har beräknats i sektion A, se placering i MUR 2020-12-10. 

Denna sektion bedöms som representativ för hela slänten mellan 

ängsmarken och planområdet då jordlagerförhållanden och geometri är 

likartade.  

Stabilitetsberäkningarna har utförts med datorprogrammet Geo Studio 2018. 

Beräkningarna har utförts med cirkulärcylindriska glidytor med odränerad 

(c) och kombinerad analys (komb). Beräkningarna är utförda med 

totalsäkerhetsanalys. 

Den utförda undersökningen bedöms motsvara fördjupad nivå enligt IEG 

R4:2010.  

Erforderliga säkerhetsfaktorer enligt IEG R4:2010 framgår av Tabell 2. 

Tabell 2 Erforderliga säkerhetsfaktorer enligt IEG R4:2010 

Utredningsnivå Fc Fkomb 

Fördjupad 

utredning, 

Planläggning 

≥1.5-1.4 ≥1.4-1.3 

För att välja erforderliga säkerhetsfaktorer har en värdering gjorts utifrån en 

sammanställning av gynnsamma och ogynnsamma förhållanden enligt tabell 

4.1a-4.1i IEG Rapport 4:2010. Sammanställningen redovisas i bilaga 2. 

Följande säkerhetsfaktorer har valts enligt Tabell 3. 
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Tabell 3 Valda erforderliga säkerhetsfaktorer 

 Fc Fkomb 

Fördjupad 

utredning,  
≥1.43 ≥1.33 

7.2 Valda parametrar 

7.2.1 Skjuvhållfasthet 

Vald, korrigerad, skjuvhållfasthet framgår av bilaga 1. Jordlagren i den 

övre delen är skiktade och spridningen i hållfasthet är relativt stor. 

Skjuvhållfastheten har valts försiktigt/konservativt men med vikt åt utförda 

direkta skjuvförsök (DSS).  

7.2.2 Portryck  

Vid beräkningarna har ett ca 10 kPa / 1m.v.p högre portryck än högsta 

uppmätta vid underkant lera använts.  

7.2.3 Laster 

Byggnadslaster för befintliga hus har antagit till 15 kPa och trafiklast på 

vägen har satts till 20 kPa. På tomtmarken, som kan omfattas av utökade 

byggrätter, har en utbredd last av 10 kPa antagits. 

7.3 Beräkningar 

Beräknade säkerhetsfaktorer redovisas i Tabell 4. Utförda beräkningar 

redovisas i bilaga 3. 

Tabell 4. Beräknade säkerhetsfaktorer, befintliga förhållanden 

Sektion\Analys Fc Fkomb 

Sektion A 1.93 1.47 

7.4 Resultat/slutsats 

Utförda beräkningar visar att slänten har tillfredsställande släntstabilitet och 

planen kan genomföras utan att släntstabiliteten blir otillfredsställande. En 

planbestämmelse att ny byggnation får medföra en tillskottsbelastning av 

högt 10 kPa bör dock införas i planen för de fastigheter som angränsar mot 

ängen. 

 

 

För övriga delar av planområdet, som utgörs av fastmark eller tunna 

jordlager på berg, bedöms släntstabiliteten som tillfredsställande. 

8 Grundläggning 

Inom största delen av planområdet, som i huvudsak utgörs av fastmark, är 

en ytlig grundläggning möjlig. All byggnation skall dock föregås av en 
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geoteknisk bedömning och/eller undersökning för den specifika 

byggnationen. 

9 Bergras och blocknedfall 

I huvudsak föreligger ingen risk för bergras och blocknedfall inom området 

se bilaga 4:1 – 4:3. Dock finns en slänt där lösa block förekommer och 

dessa bör rensas bort, se bilaga 4:4 - 4:5.  
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1 UPPDRAG 

På uppdrag av Uddevalla kommun har WSP utfört en Bergteknisk besiktning 

och rasriskutvärdering i och omkring detaljplanerat område, Västerby Norra, 

se Figur 1.  

Besiktning utfördes okulärt 2019-03-06 av geolog/bergtekniker Tuulia 

Häkkinen och Isabell Dahlgren, WSP. Besiktningen utfördes med avseende 

på rasrisk, bergarter, strukturer, blockighet samt övriga 

stabilitetsnedsättande förhållanden. Sprickor har mätts in 

(strykning/stupning) med kompass enligt högerhandsregeln med en 

avrundning av ± 5˚.   

 

Figur 1 Västerby Norra detaljplanområde markerat med röd cirkel.  

2 UTFÖRDA UNDERSÖKNINGAR  

2.1 GEOLOGI 

Området domineras av en mellankorning granitisk gnejs, med ett varierande 

glimmerhalt. Gnejsen är medel-till storblockigt uppsprucken med en tydlig 

skivighet (Figur 2). Den uppmätta sprickriktningen i området är 110/70–90. 
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Figur 2 Foto av områdestypisk bergart med skivighet markerad med rödpil.  

2.2 BERGBESIKTNING  

Nedan följer en redovisning av fältobservationer samt rekommendationer för 

respektive delområden enligt Figur 3 nedan.  

 

Figur 3 Västerby Norra detaljplanområde med redovisade delområden numrerat i rött.  

2.2.1 Område 1 

Ingen risk föreligger, området domineras av låga naturligt rundade 

skärningar med endast fåtal löst liggande block (Figur 4 och Figur 5). Enbart 

yttrefaktorer kan sätta block i rörelse. 
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Figur 4 Foto på naturligt rundad skärning i området 1, taget i N-riktning.  

 

Figur 5 Foto på del av området 1, taget i N-O riktning. 
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2.2.2 Område 2 

Ingen risk föreligger, området domineras av låga naturligt rundade 

skärningar (Figur 6). Enbart yttrefaktorer kan sätta eventuella block i rörelse.  

 

Figur 6 Foto av skärning i området 2, taget i O-riktning. 

2.2.3 Område 3 

Ingen befintlig risk föreligger, området domineras av låga naturligt rundade 

skärningar med endast fåtal löst liggande block (Figur 7). Enbart yttrefaktorer 

kan sätta block i rörelse.  

 

Figur 7 Foto av naturligt rundad skärning i området 3, taget i N-riktning.  
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2.2.4 Område 4 

Området består av slyvegetation och större block i naturlig slänt, dock 

föreligger ingen befintlig rasrisk då yttre faktorer krävs för att sätta block i 

rörelse (Figur 8). I händelse av markarbeten inom naturområdet (grön 

markerat i Figur 3) bör blockets stabilitet säkerställas alternativt rensas bort. 

Vid markarbeten inom tomten norr om område 4 föreligger ingen rasrisk.  

 

Figur 8 Foto av större block belägna i slänt, området 4 taget i N-riktning. 

2.2.5 Område 5 

Ingen risk föreligger, området domineras av låga skärningar med naturliga 

slänter (Figur 9 och Figur 10). Enbart yttrefaktorer kan sätta eventuella 

mindre block i rörelse.  
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Figur 9 Foto av skärning i området 5, taget i S-riktning.  

 

Figur 10 Foto av skärning i området 5, taget i N-riktning.  

2.2.6 Område 6  

Ingen risk föreligger, området domineras av låga naturligt rundade 

skärningar (Figur 11). Enbart yttrefaktorer kan sätta eventuella block i 

rörelse.  
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Figur 11 Foto av naturligt rundad skärning i området 6, taget i O-riktning. 

2.2.7 Område 7 

Ingen risk föreligger i området. I området förekommer sprängda låga slänter i 

samband med väg, samt enstaka låga naturliga bergskärningar (Figur 12). 

Enbart yttrefaktorer kan sätta eventuella mindre block i rörelse.  

 

Figur 12 Foto av skärning i området 7, taget i N-O riktning. 

2.2.8 Område 8 

Ingen risk föreligger, området domineras av låga naturligt rundade 

skärningar (Figur 13). Enbart yttrefaktorer kan sätta eventuella block i 

rörelse.  
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Figur 13 Foto av naturligt rundad skärning i området 8, taget i N-O riktning. 

2.2.9 Område 9  

Ingen risk föreligger. Området domineras av låga naturligt rundade 

skärningar, ett fåtal större enskilda block (Figur 14). Enbart yttrefaktorer kan 

sätta eventuella block i rörelse. 

 

Figur 14 Foto av området 9, taget i N- riktning. 

2.2.10 Område 10 

Området domineras av en höjd med branta naturliga slänter i sydlig samt 

ostlig riktning (Figur 15). Ett större liggande block påträffas i slänt, vilket 

bedöms utgöra en risk för blocknedfall utanför detaljplansområdet (Figur 16). 
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Vid markarbeten inom tomter nordväst om område 10 föreligger ingen 

rasrisk. 

 

Figur 15 Foto av stor topografisk höjd i område 10 med naturliga slänter i O-V samt N-S riktning. 
Foto taget i N riktning. 

 

Figur 16 Foto av O-V slänten i område 10 med större block i krön i, taget i N-V riktning. 

3 SAMMANFATTNING  

Berg i dagen som påträffas i detaljplanområdet utgörs till största del av låga 

naturliga bergslänter där ingen risk för ras föreligger. I område 10 

förekommer ett löst block i anslutning till en brant slänt som utgör en rasrisk 
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(Figur 16) mot angränsade mark utanför detaljplansområdet, blocket bör 

därför rensas bort. Vid markarbeten inom tomter nordväst om område 10 

föreligger ingen rasrisk. 

4 ÖVRIGA REKOMMENDATIONER  

Om bergschakt utförs inom planområdet så att det bildas nya bergslänter 

med lutning brantare än 1:1 ska behov av bergförstärkning bestämmas av 

bergsakkunnig efter utförd bergrensning.  

Vid grundläggning av byggnader i närhet av släntkrön behöver släntstabilitet 

bekräftas med hänsyn till aktuell nedtagning av last på berget. 

Kompletterande bergförstärkning kan bli aktuell. 
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Tillfällig förstärkning av statligt stöd till skolväsendet 2021 
"skolmiljarden" 

Sammanfattning 

För att möta den tuffa utmaning som covid-19-pandemin medför beslutade regeringen 

att förstärka det statliga stödet till skolväsendet med 1 miljard kronor 2021. Syftet med 

tillskottet är att bidra till goda förutsättningar för kommunerna att kunna säkerställa att 

alla barn och elever får den utbildning de har rätt till, trots pandemin. 

Kommunernas bidrag till enskilda huvudmän ska beräknas efter samma grunder som 

kommunen tillämpar vid fördelning av resurser till den egna verksamheten av 

motsvarande slag. 

Uddevalla kommuns andel av statsbidraget är 5 575 tkr för 2021. Utifrån den 

kartläggning som förvaltningsledningen gjort är behoven många och prioriteringarna 

svåra.  

Beslutsunderlag 

Barn och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-03-11 

  

Beslut 

Barn och utbildningsnämnden beslutar 

  

att godkänna förvaltningens förslag till fördelning av statligt stöd ”skolmiljarden” 

2021vilket innebär vuxenutbildning 575 tkr, gymnasieskola 2500 tkr samt grundskola 

2500 tkr samt 

  

att utbetalning ska ske utifrån volymer den 15:e februari och 15:e september med 

utbetalning till enskilda utförare för våren i april och för hösten i oktober 
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Handläggare 

Controller Thomas Davidsson 

Telefon 0522-69 70 14 
thomas.davidsson@uddevalla.se 

 

Tillfällig förstärkning av statligt stöd till skolväsendet 2021 

"skolmiljarden" 

Sammanfattning 

För att möta den tuffa utmaning som covid-19-pandemin medför beslutade regeringen 

att förstärka det statliga stödet till skolväsendet med 1 miljard kronor 2021. Syftet med 

tillskottet är att bidra till goda förutsättningar för kommunerna att kunna säkerställa att 

alla barn och elever får den utbildning de har rätt till, trots pandemin. 

Kommunernas bidrag till enskilda huvudmän ska beräknas efter samma grunder som 

kommunen tillämpar vid fördelning av resurser till den egna verksamheten av 

motsvarande slag. 

Uddevalla kommuns andel av statsbidraget är 5 575 tkr för 2021. Utifrån den 

kartläggning som förvaltningsledningen gjort är behoven många och prioriteringarna 

svåra.  

Beslutsunderlag 

Barn och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-03-11 

 

Förslag till beslut  

Barn och utbildningsnämnden beslutar 

 

att godkänna förvaltningens förslag till fördelning av statligt stöd ”skolmiljarden” 

2021vilket innebär vuxenutbildning 575 tkr, gymnasieskola 2500 tkr samt grundskola 

2500 tkr samt 

 

att utbetalning ska ske utifrån volymer den 15:e februari och 15:e september med 

utbetalning till enskilda utförare för våren i april och för hösten i oktober 

 

Ärendebeskrivning 

Fördelning av statligt stöd ”skolmiljarden” 

Fördelningen av statsbidraget inriktas på kompensatoriska insatser under året för att 

säkerställa att elever får den utbildning de har rätt till och möjligheter att nå 

utbildningsmålen. De äldre åldrarna har prioriterats utifrån ekonomiska förutsättningar, 

påverkansgrad och behov av insatser i närtid. 
 

Vuxenutbildning 575 tkr 

Insatser för ökad måluppfyllelse inom grundläggande och allmänna kurser samt 

förstärkningar av yrkesutbildningarnas praktiska moment. 



 Tjänsteskrivelse  
Barn och utbildning 

2(2) 

2021-03-11 Dnr BUN 2021/00169 

  

 

 

 

350 elever (ca 30%) elever inom grundläggande och gymnasiala allmänna kurser 

riskerar att inte nå målen inom den planerade studietiden. Åtgärd som vi bedömer kan 

leda till måluppfyllelse är resursförstärkning med lärare till Studiecentrum med fokus på 

matematik, svenska och engelska under maj-juli. Elever inom 

yrkesutbildningarna mekaniker och vård har fått för lite tid för praktiska moment, med 

anledning av att få elever tagits in åt gången. Åtgärd för att eleverna ska klara 

yrkesutbildningen är extra tid för praktiska moment på kvällstid under maj – juni. 
 

Gymnasieskola 2500 tkr 

Gymnasieskolan har nu genomgått ett år av distansundervisning med effekter på elevers 

inlärningsförutsättningar. Distanstiden samt Corona situationen har byggt upp en 

utbildningsskuld inom gymnasiet. Inom distansundervisning har inte samtliga 

utbildningsmoment kunnat genomföras till det kommer att möjligheter för elever i 

behov av stöd att få lärarstöd begränsats. 

Inom flera yrkesprogram har APL varit delvis begränsad utifrån Corona effekter vilket 

gör att dessa moment behöver ske inom skolans regi senare. Sammantaget finns nu ett 

stort behov av att tillföra lärartid för den elevgrupp som drabbats. Gymnasieskolan 

planerar nu omfattande insatser under året för att ge elever extra lärartid om de riskerar 

att inte nå gymnasieexamen. Insatser som planeras är påsk skola, sommarskola, 

eftermiddagskurser samt utökade prövningar. 
  

Grundskola  2500 tkr 

Kompensatoriska insatser med pedagoger som kan arbeta extra med de elever och 

grupper som missat delar av sin undervisning pga. att man varit borta mycket eller 

påverkats av bristande kvalitet i utbildningen pga. av pandemin inom åk 7–9. 

 

Utbetalning av statligt stöd ”skolmiljarden” 

Avräkningsperiod för fördelning av bidraget är volymer i respektive verksamhet den 

15.e februari och den 15:e september 2021. Hälften av beräknad ersättningen per elev 

inom gymnasieskola och grundskola åk 7–9 utgår per termin. Utbetalning till enskilda 

utförare sker för våren under april och för hösten under oktober. 

 

 

 

 

Staffan Lindroos Thomas Davidsson 

Förvaltningschef Controller 

Skickas till 

Vuxenutbildningskontoret, gymnasiekontoret och grundskolekontoret 

Berörda enskilda utförare  
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