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1(3) 

2022-03-15  
 

 

 
 

 
 
Sammanträde Barn och utbildningsnämnden  
  
Plats och tid Agneberg Norra sal 1:11, torsdagen den 24 mars 2022 kl. 08:30 
  
Ordförande Roger Ekeroos 
  
Sekreterare Pernilla Gustafsson 
 
 
 
Föredragningslista Föredragande 

1.  Upprop och val av justerande samt bestämmande av tid för justering 
Dnr BUN 295540  
 
I tur att justera: Hampus Marcusson (S) 
Beräknad tid för justering: onsdagen den 30 mars 2022 

 

2.  Information Budgetdialog 2023-2025 
Dnr BUN 309450  

08:30-09:30 
Controller  

3.  Information Ekonomiska uppföljning jan-feb 
Dnr BUN 309449  

09:50-10:10 
Controller  

4.  Information från förvaltningschef till barn och utbildningsnämnd 2022-
03-24 
Dnr BUN 2022/00014  

10:10-10:30 
Förvaltningschef  

5.  Information om aktuella inspektionsärenden 2022-03-24 
Dnr BUN 2022/00028  

10:30-10:45 
Utredare  

6.  Information om lokalfrågor 2022-03-24 
Dnr BUN 2022/00016  
 
 
 
 
 

10:45-11:30 
Verksamhetsstrateg  
Lokalstrateg  
Processledare 
Samhällsbyggnad  
Projektledare 
Samhällsbyggnad  

7.  Information om Uddevalla gymnasieskolas slutliga utbud 2022/2023 
Dnr BUN 2021/00719  

11:30-11:50 
Verksamhetschef 
gymnasiet  

8.  Information om Västra Götalandsregionens remiss - Samverkansavtal 
för naturbruksutbildningar 
Dnr BUN 309687  

11:50-12:10 
Verksamhetschef 
gymnasiet 
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Föredragningslista Föredragande 

9.  Information från verksamhetschefer till barn och utbildningsnämnd 
2022-03-24 
Dnr BUN 2022/00013  

13:10-13:40 
Verksamhetschefer  

10.  Information om Uppföljning - Anmälan enl. skollagen 6 kap 10§ och 
diskrimineringslagen till huvudman - barn/elever som känner sig 
kränkta/diskriminerade 
Dnr BUN 309451  

13:40-14:00 
Administrativ chef 
Sektionschef 
grundskolan   

11.  Information om Sammanställning höstterminen 2021 - anmälan till 
huvudman när utredning inletts då skolpliktig elev har upprepad eller 
längre frånvaro 
Dnr BUN 309688  
 
Beslutsärenden ca. 14:40-15:30 

14:00-14:20 
Administrativ chef 
Sektionschef 
grundskolan   

12.  Uppföljning - Anmälan enl. skollagen 6 kap 10§ och 
diskrimineringslagen till huvudman - barn/elever som känner sig 
kränkta/diskriminerade höstterminen 2021 
Dnr BUN 2022/00137  

Administrativ chef  

13.  Sammanställning höstterminen 2021 - anmälan till huvudman när 
utredning inletts då skolpliktig elev har upprepad eller längre frånvaro  
Dnr BUN 2022/00182  

Administrativ chef 

14.  Granskning översiktsplan 2022 
Dnr BUN 2021/00381  

Lokalstrateg 

15.  Beställning av förstudie ny förskolelokal på fastighet Källdal 4:7 
Dnr BUN 2022/00136  

Lokalstrateg 

16.  Funktionsprogram förskola 
Dnr BUN 2022/00164  

Verksamhetschef 
förskola 

17.  Västra Götalandsregionens remiss - Samverkansavtal för 
naturbruksutbildningar 
Dnr BUN 2022/00084  

Verksamhetschef 
gymnasiet  

18.  Arbetsmiljörapport Barn och utbildningsnämnden 2022 
Dnr BUN 2022/00026  

Verksamhetsstrateg  

19.  Utveckling av arbetet med det kommunala aktivitetsansvaret (KAA) 
Dnr BUN 2022/00196  

Rektor  

20.  Tilläggsbudget barn och utbildning 2022 
Dnr BUN 2022/00199  

Controller  
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Föredragningslista Föredragande 

21.  Fördelning av statligt stöd till skolväsendet 2022 "skolmiljarden" 
Dnr BUN 2022/00181  

Controller 

22.  Uppdrag efter Barn och utbildningsnämndens resultatdialog februari 
2022 
Dnr BUN 2022/00090  

Kvalitetsstrateg  

23.  Inrättande av förskoleklassenhet Stråket från och med läsåret 
2022/2023  
Dnr BUN 2022/00201  

Verksamhetschef 
grundskola  

24.  Barn och utbildningsnämndens anmälningsärenden 2022-03-24 
Dnr BUN 2022/00012  

Nämndssekreterare  

25.  Anmälan av beslut fattade å nämndens vägnar 2022-03-24 
Dnr BUN 2022/00002  

Nämndssekreterare  

26.  Anmälan till huvudman enligt 6 kap 10 § Skollagen - barn/elev som 
känner sig kränkt 2022-03-24 
Dnr BUN 2022/00031  

Nämndssekreterare  

27.  Anmälan till huvudman enligt 7 kap 19a § Skollagen - utredning om 
frånvaro i förskoleklass, grundskola och grundsärskola 2022-03-24 
Dnr BUN 2022/00033  

Nämndssekreterare  

28.  Information från ordförande till barn och utbildningsnämnd 2022-03-24 
Dnr BUN 2022/00015  

Ordförande   

29.  Övriga frågor 
Dnr BUN 266962  

 

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

 



 
 

 
 

Protokollsförslag  
Barn och utbildningsnämnden 
 
2022-03-24 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 44 Dnr BUN 295540  1 

Upprop och val av justerande samt bestämmande av tid för 
justering 
Sammanfattning 
Upprop förrättas, justerande väljs och tid för justering bestäms. I tur att justera är 
Hampus Marcusson (S). Beräknad tid för justering är onsdagen den 30 mars 2022. 
 
Beslut 
Barn och utbildningsnämndens beslutar 
 
att välja Hampus Marcusson (S) till justerande  
 
att justering äger rum onsdagen den 30 mars 2022 
 
 
 



 
 

 
 

Protokollsförslag  
Barn och utbildningsnämnden 
 
2022-03-24 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 45 Dnr BUN 309450  2 

Information Budgetdialog 2023-2025 
Sammanfattning 
Information om budgetdialog 2023-2025 lämnas 
 
Beslut 
Barn och utbildningsnämnden beslutar  
 
att godkänna informationen  
 



 
 

 
 

Protokollsförslag  
Barn och utbildningsnämnden 
 
2022-03-24 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 46 Dnr BUN 309449  3 

Information Ekonomiska uppföljning jan-feb 
Sammanfattning 
Information om Ekonomiska uppföljning jan-feb lämnas. 
 
Beslut 
Barn och utbildningsnämnden beslutar  
 
att godkänna informationen  
 



 
 

 
 

Protokollsförslag  
Barn och utbildningsnämnden 
 
2022-03-24 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 47 Dnr BUN 2022/00014 4 

Information från förvaltningschef till barn och 
utbildningsnämnd 2022-03-24 
Sammanfattning 
Barn och utbildningsförvaltningens förvaltningschef informerar. 
 
Beslut 
Barn och utbildningsnämnden beslutar 
 
att godkänna informationen  
 



 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
Barn och utbildning 

1(1) 

2022-03-03 Dnr BUN 2022/00014 

  

 

Handläggare 

Förvaltningssekreterare Pernilla Gustafsson 

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

 

Information från förvaltningschef till barn och 

utbildningsnämnd 2022-03-24 

Sammanfattning 

Barn och utbildningsförvaltningens förvaltningschef informerar. 

 

 

 

Förslag till beslut  

Barn och utbildningsnämnden beslutar 

 

att godkänna informationen  

 

 

 
 



 
 

 
 

Protokollsförslag  
Barn och utbildningsnämnden 
 
2022-03-24 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 48 Dnr BUN 2022/00028 5 

Information om aktuella inspektionsärenden 2022-03-24 
Sammanfattning 
Information om aktuella inspektionsärenden lämnas. 
Beslutsunderlag 
Barn och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2022-03-02 
Lista över aktuella inspektionsärenden  
  
Beslut 
Barn och utbildningsnämnden beslutar 
 
att godkänna informationen. 

  

 
 
  



 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
 

1(1) 

2022-03-02 Dnr BUN 2022/00028 

  

 

Handläggare 

Förvaltningssekreterare Pernilla Gustafsson 

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

 

Aktuella inspektionsärenden 2022-03-24 

Sammanfattning 

Information om aktuella inspektionsärenden lämnas.  

 

Beslutsunderlag 

Barn och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2022-03-02 

Lista över aktuella inspektionsärenden  

 

Förslag till beslut  

Barn och utbildningsnämnden beslutar 

 

att godkänna informationen. 

 

 

 
 



 
 

Barn och utbildning 
 

1(4) 

2022-03-15 Dnr: BUN 2022/00028 

 

«AnvEnhet» 
 

 
Postadress 
«OrgPostnr» «OrgPostadress» 
 

Besöksadress 
«OrgGatuadress1» 

Telefon 
«OrgTelnr» 

Fax 
«OrgFax» 

«OrgWww»  E-post «OrgEpost» 
 

 
 

Pågående inspektions- eller myndighetsärenden 2022 

 
  

Skolinspektionen enskilda elever 
Ärende Historik Senast inkommen handling Senast utgående handling 

    
    
Barn och elevombudet enskilda elever 

Ärende Historik Senast inkommen handling Senast utgående handling 
 Barn- och elevombudet 2022:782 Begäran 
om yttrande gällande Norgårdenskolan F-6 
(BUN 2022/00109) 

2022-02-02 – Begäran om 
yttrande – svar senast 23 
februari 

2022-03-09 Beslut att inte pröva 
ärendet  

Yttrande skickas 2022-02-22 

    
Granskningar/tillsyn 
Ärende Historik Senast inkommen handling Senast utgående handling 
    
    
Övriga myndigheter  

Ärende Historik Senast inkommen handling Senast utgående handling 
    
    



 
 

 
 

2(4) 

2022-03-15 Dnr BUN 2022/00028 

 

 

Pågående inspektions- eller myndighetsärenden 2021 
Skolinspektionen enskilda elever 

Ärende Historik Senast inkommen handling Senast utgående handling 
Skolinspektionen 2021:2104 Beslut att 
överlämna anmälan mot Västerskolan 6-7 till 
kommunens klagomålshantering (BUN 
2021/00320) 

2021-04-13 – Beslut att 
överlämna klagomålet inkommit 

2021-04-23 – Beslut från 
Skolinspektionen efter begäran 
om omprövning  

2021-04-23 – svar till anmälare  

Skolinspektionen 2021:2639 Begäran om 
yttrande med anledning av anmälan avseende 
Dalabergsskolan (BUN 2021/00367) 
 

2021-04-23 – Begäran om 
yttrande inkom 
2021-06-04 Beslut att 
Skolinspektionen inte prövar 
ärendet 
2021-06-04 Mail att återuppta 
ärendet 
2021-05-25 Svar inskickat till 
Skolinspektionen 
2021-09-02 Beslut om 
föreläggande. Svar senast 26 
november 2021. Anstånd till 3 
december 2021. 

2022-01-27 – Beslut att avsluta 
ärendet  
 
 

Svar inskickat 2021-12-03 



 
 

 
 

3(4) 

2022-03-15 Dnr BUN 2022/00028 

 

 

Skolinspektionen 2021:3140 Beslut att 
överlämna anmälan avseende 
Norgårdenskolan 7-9 till Uddevalla kommun 
(BUN 2021/00393) 

 2021-05-06 – Beslut att 
överlämna anmälan till 
kommunens klagomålshantering  

2021-05-31 – Svar till 
vårdnadshavare  

Övriga myndigheter  
Ärende Historik Senast inkommen handling Senast utgående handling 

Diskrimineringsombudsmannen TIL 
2021/114 begäran om yttrande gällande 
Dalabergsskolan (BUN 2021/00747) 

 2021-09-02 Begäran inkommen  Yttrande inskickat 2021-09-29 

Diskrimineringsombudsmannen TIL 
2021/113 begäran om yttrande gällande 
Uddevalla vuxenutbildning (BUN 
2021/00748) 

2021-09-03 Begäran inkommen 
Yttrande inskickat 2021-09-14 
2022-01-10 – Begäran om 
komplettering  
2022-01-14 – Komplettering 
skickad 

2022-03-02 Begäran om 
komplettering  

2022-03-10 komplettering  
inskickad  

Inspektionen för vård och omsorg - 
Meddelande om tillsyn på elevboende 
Malögården BUN 2021/00798 

2021-09-24 Meddelande om 
tillsyn 
2021-10-22- personalförteckning 
inskickad 
2021-12-02 – Kommunicering 
av handlingar inför beslut efter 
tillsyn. (svar senast 2021-12-15) 
2021-12-14 – yttrande över 

2022-02-03 – Beslut att 
inkomma med yttrande senast 24 
februari  

2022-02-24 – Yttrande skickat 
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2022-03-15 Dnr BUN 2022/00028 

 

 

 
 

kommunicerade handlingar 
skickade 



 
 

 
 

Protokollsförslag  
Barn och utbildningsnämnden 
 
2022-03-24 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 49 Dnr BUN 2022/00016 6 

Information om lokalfrågor 2022-03-24 
Sammanfattning 
Information lämnas om  
 

1. Status Ramnerödsskolan 
 

2. Skäret skola  
 

3. Status Nya Ljungskileskolan  
- Evakuering av åk 4-6 i Ljungskile   

  
Beslut 
Barn och utbildningsnämnden beslutar 
 
att godkänna informationen.   

 

 
  



 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
Barn och utbildning 

1(1) 

2022-03-02 Dnr BUN 2022/00016 

  

 

Handläggare 

Förvaltningssekreterare Pernilla Gustafsson 

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

 

Information om lokalfrågor 2022-03-24 

Sammanfattning 

Information lämnas om  

 

1. Status Ramnerödsskolan 

 

2. Skäret skola 

 

3. Status Nya Ljungskileskolan 

 

4. Evakuering av åk 4-6 i Ljungskile  

 

Förslag till beslut  

Barn och utbildningsnämnden beslutar 

 

att godkänna informationen.   

 

 

 
 



 
 

 
 

Protokollsförslag  
Barn och utbildningsnämnden 
 
2022-03-24 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 50 Dnr BUN 2021/00719 7 

Information om Uddevalla gymnasieskolas slutliga utbud 
2022/2023 
Sammanfattning 
Information om Uddevalla gymnasieskolas slutliga utbud 2022-2023 lämnas. 
 
Beslut 
Barn och utbildningsnämnden beslutar 
 
att godkänna informationen. 
 
 
  



 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
Barn och utbildning 

1(1) 

2022-03-02 Dnr BUN 2021/00719 

  
 

Handläggare 
Förvaltningssekreterare Pernilla Gustafsson 
Telefon 0522-69 70 02 
pernilla.gustafsson@uddevalla.se 

 

Information om Uddevalla gymnasieskolas slutliga utbud 
2022/2023 

Sammanfattning 
Information om Uddevalla gymnasieskolas slutliga utbud 2022-2023 lämnas.  
 

Förslag till beslut  
Barn och utbildningsnämnden beslutar 
 
att godkänna informationen. 
 
 
 

 
 



 
 

 
 

Protokollsförslag  
Barn och utbildningsnämnden 
 
2022-03-24 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 51 Dnr BUN 309687  8 

Information om Västra Götalandsregionens remiss - 
Samverkansavtal för naturbruksutbildningar 
Sammanfattning 
Information om Västra Götalandsregionens remiss – Samverkansavtal för 
naturbruksutbildningar lämnas. 
 
Beslut 
Barn och utbildningsnämnden beslutar  
 
att godkänna informationen  
 
 

 



 
 

 
 

Protokollsförslag  
Barn och utbildningsnämnden 
 
2022-03-24 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 52 Dnr BUN 2022/00013 9 

Information från verksamhetschefer till barn och 
utbildningsnämnd 2022-03-24 
Sammanfattning 
Verksamhetscheferna lämnar aktuell information från respektive verksamhet. 
 
 
Beslut 
Barn och utbildningsnämnden beslutar 
 
att godkänna informationen. 

   

 
 
 
 



 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
Barn och utbildning 

1(1) 

2022-03-02 Dnr BUN 2022/00013 

  

 

Handläggare 

Förvaltningssekreterare Pernilla Gustafsson 

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

 

Information från verksamhetschefer till barn och 

utbildningsnämnd 2022-03-24 

Sammanfattning 

Verksamhetscheferna lämnar aktuell information från respektive verksamhet. 

 

Förslag till beslut  

Barn och utbildningsnämnden beslutar 

 

att godkänna informationen. 

 

 

 
 



 
 

 
 

Protokollsförslag  
Barn och utbildningsnämnden 
 
2022-03-24 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 53 Dnr BUN 309451  10 

Information om Uppföljning - Anmälan enl. skollagen 6 kap 10§ 
och diskrimineringslagen till huvudman - barn/elever som 
känner sig kränkta/diskriminerade 
Sammanfattning 
Information om Uppföljning - Anmälan enl. skollagen 6 kap 10§ och 
diskrimineringslagen till huvudman - barn/elever som känner sig 
kränkta/diskriminerade höstterminen 2021 lämnas. 
 
Beslut 
Barn och utbildningsnämnden beslutar  
 
att godkänna informationen  
 



 
 

 
 

Protokollsförslag  
Barn och utbildningsnämnden 
 
2022-03-24 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 54 Dnr BUN 309688  11 

Information om Sammanställning höstterminen 2021 - anmälan 
till huvudman när utredning inletts då skolpliktig elev har 
upprepad eller längre frånvaro 
Sammanfattning 
Information om Sammanställning höstterminen 2021 - anmälan till huvudman när 
utredning inletts då skolpliktig elev har upprepad eller längre frånvaro lämnas. 
 
Beslut 
Barn och utbildningsnämnden beslutar  
 
att godkänna informationen  
 
 
 



 
 

 
 

Protokollsförslag  
Barn och utbildningsnämnden 
 
2022-03-24 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 55 Dnr BUN 2022/00137 12 

Uppföljning - Anmälan enl. skollagen 6 kap 10§ och 
diskrimineringslagen till huvudman - barn/elever som känner 
sig kränkta/diskriminerade höstterminen 2021 
Sammanfattning 
I 6 kap skollagen och i diskrimineringslagen finns bestämmelser om åtgärder med ända-
mål att motverka kränkande behandling och diskriminering av barn och elever. Enligt 
6:10 skollagen är en rektor som får kännedom om att ett barn eller en elev anser sig ha 
blivit utsatt för kränkande behandling i samband med verksamheten skyldig att anmäla 
detta till huvudmannen. Bestämmelsen ska även tillämpas vid upplevd diskriminering 
eller trakasserier.  
 
Huvudmannen är inom förvaltningen barn och utbildningsnämnden. Nämnden har ge-
nom beslut 2012-06-19 § 96 delegerat till ordföranden att å nämndens vägnar motta 
anmälningar från rektor om barn och elever som anser sig ha blivit utsatta för kränkande 
behandling eller diskriminering.  
 
Enligt nämndens årshjul ska uppföljning och analys ske två gånger per år. I detta ärende 
är det anmälningarna under höstterminen 2021 som följs upp och analyseras.  
Beslutsunderlag 
Barn och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-02-28 
 
Beslut 
Barn och utbildningsnämnden beslutar 
 
att godkänna förvaltningens tjänsteskrivelse angående uppföljning och analys av 
anmälda kränkningar till huvudmannen för höstterminen 2021  
 
 



 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
Barn och utbildning 

1(8) 

2022-02-28 Dnr BUN 2022/00137 

  

 

Handläggare 

Administrativ chef Yvonne Strid 

Telefon 0522-69 60 73 
yvonne.strid@uddevalla.se 

 

Uppföljning - Anmälan enl. skollagen 6 kap 10§ och 

diskrimineringslagen till huvudman - barn/elever som känner 

sig kränkta/diskriminerade höstterminen 2021 

Sammanfattning 

I 6 kap skollagen och i diskrimineringslagen finns bestämmelser om åtgärder med ända-

mål att motverka kränkande behandling och diskriminering av barn och elever. Enligt 

6:10 skollagen är en rektor som får kännedom om att ett barn eller en elev anser sig ha 

blivit utsatt för kränkande behandling i samband med verksamheten skyldig att anmäla 

detta till huvudmannen. Bestämmelsen ska även tillämpas vid upplevd diskriminering 

eller trakasserier.  

 

Huvudmannen är inom förvaltningen barn och utbildningsnämnden. Nämnden har ge-

nom beslut 2012-06-19 § 96 delegerat till ordföranden att å nämndens vägnar motta 

anmälningar från rektor om barn och elever som anser sig ha blivit utsatta för kränkande 

behandling eller diskriminering.  

 

Enligt nämndens årshjul ska uppföljning och analys ske två gånger per år. I detta ärende 

är det anmälningarna under höstterminen 2021 som följs upp och analyseras.  

Beslutsunderlag 

Barn och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-02-28 

 

Förslag till beslut  

Barn och utbildningsnämnden beslutar 

 

att godkänna förvaltningens tjänsteskrivelse angående uppföljning och analys av 

anmälda kränkningar till huvudmannen för höstterminen 2021  

 

Ärendebeskrivning 

I 6 kap skollagen och i diskrimineringslagen finns bestämmelser om åtgärder med ända-

mål att motverka kränkande behandling och diskriminering av barn och elever. Enligt 

6:10 skollagen är en rektor som får kännedom om att ett barn eller en elev anser sig ha 

blivit utsatt för kränkande behandling i samband med verksamheten skyldig att anmäla 

detta till huvudmannen. Bestämmelsen ska även tillämpas vid upplevd diskriminering 

eller trakasserier.  

 



 Tjänsteskrivelse  
Barn och utbildning 

2(8) 

2022-02-28 Dnr BUN 2022/00137 

  

 

 

 

Huvudmannen är inom förvaltningen barn och utbildningsnämnden. Nämnden har ge-

nom beslut 2012-06-19 § 96 delegerat till ordföranden att å nämndens vägnar motta 

anmälningar från rektor om barn och elever som anser sig ha blivit utsatta för kränkande 

behandling eller diskriminering.  

 

Enligt nämndens årshjul ska uppföljning och analys ske två gånger per år. I detta ärende 

är det anmälningarna under höstterminen 2021 som följs upp och analyseras.  

 

Skyldigheten att utreda uppgifter om trakasserier eller kränkande behandling inträder så 

snart någon i verksamheten får kännedom om att ett barn eller en elev anser sig ha blivit 

utsatt för detta. Det krävs således inga bevis om att en kränkning ska ha ägt rum för att 

en utredning ska inledas. Utredningsskyldigheten är också oberoende av om det förelåg 

en avsikt att kränka eller inte. Skyldigheten att utreda föreligger även om vårdnadsha-

vare, barn eller elever uppger att de inte vill att händelsen ska utredas. Den som utreder 

måste skaffa sig en självständig uppfattning om vad som har hänt. Man kan alltså inte 

låta saken bero om de inblandade lämnar motstridiga uppgifter.    

 

Om huvudmannen åsidosätter sina skyldigheter kan huvudmannen åläggas att dels be-

tala skadestånd till barnet eller eleven för den kränkning som detta innebär, dels ersätta 

annan skada som har orsakats av åsidosättandet. Det är huvudmannen som ska visa att 

kränkande behandling inte har förekommit. Upplevda kränkningar kan anmälas till 

Barn- och elevombudet som utreder ärendet. Även Skolinspektionen utreder ärenden 

om upplevda kränkningar om anmälan omfattar både kränkningar och andra brister i 

skolsituationen. Diskriminering utreds av diskrimineringsombudsmannen. Även här 

finns regler om diskrimineringsersättning för det fall att utredningen visar att huvud-

mannen brustit.  

 

Både diskrimineringslagen och 6 kap. i skollagen har till syfte att skydda barn och ele-

ver mot kränkningar av deras värdighet. Kränkningar av barns och elevers värdighet kan 

förekomma i form av diskriminering, trakasserier eller genom kränkande behandling.   

 

Huvudmannen ska bedriva ett målinriktat arbete samt arbeta med aktiva åtgärder för att 

dels främja lika rättigheter och möjligheter, dels förebygga och förhindra trakasserier 

och kränkande behandling. Verksamheterna ska upprätta en likabehandlingsplan där 

arbetet beskrivs samt dokumentation över arbetet enligt bestämmelserna i diskrimin-

eringslagen. Det är inget som hindrar att detta sker i samma dokument.  

 

Skolinspektionen har tillsammans med Barn- och elevombudet tillsyn över att bestäm-

melserna i 6 kap skollagen följs. Diskrimineringsombudsmannen har tillsynen över att 

bestämmelserna i diskrimineringslagen följs.  

 

Kartläggningsfrågor i grundskolan och grundsärskolan är att skapa likvärdighet i detta 

arbete mellan skolorna samt att säkerställa att kartläggningen av diskriminering och 
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kränkande behandling inbegriper hela området för att i sin tur underlätta arbetet med att 

ta fram effektiva förebyggande åtgärder mot diskriminering och kränkande behandling. 

Statistik  

Nedan lämnas en redogörelse över antalet anmälda utredningar till huvudmannen. Re-

dogörelsen omfattar statistik både från senaste uppföljningen (höstterminen 2020, 

vårterminen 2021 och hösttermin 2021. 

 

Antal anmälningar per verksamhetsform inklusive antal från föregående 

uppföljningar:  

 

Antal anmälan om kränkning över tid 

 
Höstterminen 

2020 

Vårterminen 

2021 

Hösttermin 

2021 

Förskolor 18 33 25  

Pedagogisk omsorg 0 0 0 

Grundskola/ 

grundsärskola 751 1127 1171 

Gymnasieskola/ 

gymnasiesärskola 43 9 31 

Vuxenutbildning 0 4 0 

    

Förskolor/pedagogisk 

omsorg 

Höstterminen 

2020 

Vårterminen 

2021 

Hösttermin 

2021 

Blekets förskola 0 0 0 

Bokenäs förskola 0 0 0 

Dalabergs förskola 6 0 5 

Herrestads förskola 2 3 2 

Hogstorps förskola 0 0 0 

Hovhult förskola 0 0 0 

Hälle förskola 0 0 0 

Hönsebergets förskola 0 0 0 

Jakobsbergs förskola 1 1 0 

Kreatörens förskola 1 1 0 

Kärrs förskola 0 0 0 

Lane Ryrs förskola 0 0 0 

Linets förskola 0 2 0 

Myntets förskola 2 4 0 

Norgårdens förskola 0 0 0 
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Parkens förskola 0 0 3 

Rosenhälls förskola 0 0 0 

Skansens förskola 3 10 1 

Skogslyckans förskola 3 1 0 

Sundstrands förskola 0 10 13 

Söndagsvägens förskola 0 0 0 

Ängabo förskola 0 0 0 

Äsperöds förskola 0 1 1 

Pedagogisk omsorg 0 0 0 

    

Grundskola/ 

grundsärskola 

Höstterminen 

2020 

Vårterminen 

2021 

Hösttermin 

2021 

Bokenäs skola 17 91 54 

Dalabergskolan 87 164 153 

Forshällaskolan 51 68 127 

Hogstorps skola 7 14 25 

Hovhultsskolan 38 73 111 

Källan 4-9 9 7 15 

Källdalsskolan F-3 20 19 28 

Källdalsskolan 4-6 38 22 26 

Källdalsskolans 

grundsärskola 0 3 7 

Lane Ryrs Skola 21 39 28 

Linnéaskolan 15 11 33 

Ljungskileskolan F-3 17 32 35 

Ljungskileskolan 4-6 24 45 28 

Norgårdenskolan F-6 30 24 33 

Norgårdenskolan 7-9 30 26 57 

Norrskolan 37 61 53 

Ramnerödsskolan F-5 2 2 7 

Ramnerödsskolan 6-9 8 4 26 

Sandersdalsskolan 10 47 37 

Sommarhemsskolan F-6 93 133 105 

Sommarhemsskolan 7-9 42 18 12 

Sommarhemmets 

grundsärskola 2 3 14 

Stråketskolan 1 1 0 

Unnerödsskolan 75 118 56 

Västerskolan 6-7 30 33 23 
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Västerskolan 8-9 4 2 16 

Äsperödsskolan F-6 43 67 62 

    

Gymnasieskola/ 

gymnasiesärskola 

Höstterminen 

2020 

Vårterminen 

2021 

Hösttermin 

2021 

Agneberg BF GLU RL 3 3 0 

Agneberg EK HA 10 3 3 

Agneberg SPINT SA 8 0 12 

Gymnasiesärskolan 0 0 1 

Margretegärde IM 3 0 3 

Sinclair ES 8 0 3 

Östrabo 1 IN TE 1 0 1 

Östrabo 1 NA VO 4 2 3 

Östrabo Yrkes BA VF 0 0 0 

Östrabo Yrkes Y FT 6 0 5 

Östrabo Yrkes Y EE 

GLUÖY HV 0 1 0 

 

Antal anmälningar i förhållande till genomförda utredningar 210801 - 211231 

Förskolor Anmälningar Utredningar 

Blekets förskola 0 0 

Bokenäs förskola 0 0 

Dagbarnvårdare 0 0 

Dalabergs förskola 5 1 

Herrestads förskola 2 0 

Hogstorps förskola 0 0 

Hovhult förskola 0 0 

Hälle förskola 0 0 

Hönsebergets förskola 0 0 

Jakobsbergs förskola 0 0 

Kreatörens förskola 0 0 

Kärrs förskola 0 0 

Lane Ryrs förskola 0 0 

Linets förskola 0 0 

Myntets förskola 0 0 

Norgårdens förskola 0 0 

Parkens förskola 3 0 

Rosenhälls förskola 0 0 

Skansens förskola 1 0 

Skogslyckans förskola 0 0 
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Sundstrands förskola 13 0 

Söndagsvägens förskola 0 0 

Ängabo förskola 0 0 

Äsperöds förskola 1 0 

Totalt  25 1 

 

Grundskolor Anmälningar Utredningar 

Bokenäs skola 54 51 

Dalabergskolan 153 114 

Forshällaskolan 127 78 

Hogstorps skola 25 22 

Hovhultsskolan 111 111 

Källan 4-9 15 9 

Källdalsskolan F-3 28 23 

Källdalsskolan 4-6 26 22 

Källdalsskolans grundsärskola 7 5 

Lane Ryrs Skola 28 40 

Linnéaskolan 33 20 

Ljungskileskolan F-3 35 34 

Ljungskileskolan 4-6 28 18 

Norgårdenskolan F-6 33 2 

Norgårdenskolan 7-9 57 39 

Norrskolan 53 57 

Ramnerödsskolan F-5 7 0 

Ramnerödsskolan 6-9 26 2 

Sandersdalsskolan 37 33 

Sommarhemsskolan F-6 105 38 

Sommarhemsskolan 7-9 12 1 

Sommarhemmets grundsärskola 14 10 

Stråketskolan 0 0 

Unnerödsskolan 56 56 

Västerskolan 6-7 23 5 

Västerskolan 8-9 16 2 

Äsperödsskolan F-6 62 55 

Totalt  1171 847 

 

Uddevalla Gymnasieskola Anmälningar Utredningar 

Agneberg BF GLU RL 0 0 

Agneberg EK HA 3 0 

Agneberg SPINT SA 12 15 
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Gymnasiesärskolan 1 0 

Margretegärde IM 3 1 

Sinclair ES 3 0 

Östrabo 1 IN TE 1 0 

Östrabo 1 NA VO 3 3 

Östrabo Yrkes BA VF 0 0 

Östrabo Yrkes Y FT 5 4 

Östrabo Yrkes Y EE GLUÖY HV 0 0 

Totalt  31 23 

   

Uddevalla vuxenutbildning  Anmälningar Utredningar 

 0 0 

 

Plats där kränkningen har skett 

 

Plats där 

kränkning 

skett 

Lekplats/ 

skolgård 

Korridor Idrotts- 

hall 

Idrotts- 

plats 

Omklädnings- 

rum 

Matsal Rum på 

avdelning/ 

lektionssal 

Förskolor 10 0 0 0 0 0 12 

Grundskolor 573 220 63 13 22 52 223 

Uddevalla 

Gymnasieskola 0 6 0 0 1 0 14 

Vuxen-

utbildningen 0 0 0 0 0 0 0 

 

Plats där 

kränkning 

skett 

APL-plats 

(gymnasiet) 

Uppehålls-

rum 

Förflyttning  

under 

verksamhetstid 

Arrangemang  

inom 

verksamheten 

Sociala 

medier 

(telefon, 

dator) 

Annat Plats ej 

angiven 

Förskolor 0 0 0 0 0 0 0 

Grundskolor 0 36 28 4 14 73 19 

Uddevalla 

Gymnasieskola 0 2 0 0 10 6 0 

Vuxen-

utbildningen 0 0 0 0 0 0 0 

Antal anmälningar 

Antalet anmälningar har ökat stort under de senaste åren. Ett ökat fokus på frågan och 

medvetenhet i verksamheterna om att anmälan ska göras, samtidigt som 

anmälningsformuläret gjordes digitalt och därmed blev mer lättillgängligt ligger bakom 

en stor del av ökningen.  
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När det gäller utredningar så sticker förskolan ut, anmälan följs inte upp med en 

utredning på ett systematiskt sätt.  

 

En del grundskolor har fler utredningar än anmälningar under samma period. Detta kan 

bero på att man under tidig höst utredde situationer som uppstod under senvår/sommar, 

men i vissa fall kan man ha råkat journalföra samma utredning två gånger. 

 

 

 

 

 

 

Staffan Lindroos Yvonne Strid  

Förvaltningschef Administrativ chef  

Skickas till 

Verksamhetskontor BoU  



 
 

 
 

Protokollsförslag  
Barn och utbildningsnämnden 
 
2022-03-24 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 56 Dnr BUN 2022/00182 13 

Sammanställning höstterminen 2021 - anmälan till huvudman 
när utredning inletts då skolpliktig elev har upprepad eller 
längre frånvaro  
Sammanfattning 
Om en elev i förskoleklass, grundskola eller grundsärskola har upprepad eller längre 
frånvaro ska rektorn, oavsett om det är fråga om giltig eller ogiltig frånvaro, se till att 
frånvaron skyndsamt utreds om det inte är obehövligt.  
När en utredning om en elevs frånvaro har inletts ska rektorn se till att frånvaron snarast 
anmäls till huvudmannen. Denna bestämmelse återfinns i skollagen 7 kap 19 a §. Vad 
som avses med upprepad eller längre frånvaro är inte definierat i skollagen. Kom-
pletterande regler finns därför upprättade i förvaltningen.  
 
I detta ärende lämnas en sammanställning över den registrerade frånvaron (överstigande 
20 %) samt antalet anmälningar till huvudmannen. Även en kortare analys av statistiken 
görs.   
Beslutsunderlag 
Barn och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2022-03-01 
Beslut 
Barn och utbildningsnämnden beslutar 
 
att godkänna sammanställningen avseende anmälningar höstterminen 2021 till 
huvudman när utredning inletts då skolpliktig elev har upprepad eller längre frånvaro  
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Handläggare 

Administrativ chef Yvonne Strid 

Telefon 0522-69 60 73 
yvonne.strid@uddevalla.se 

 

Sammanställning höstterminen 2021 - anmälan till huvudman 

när utredning inletts då skolpliktig elev har upprepad eller 

längre frånvaro  

Sammanfattning 

Om en elev i förskoleklass, grundskola eller grundsärskola har upprepad eller längre 

frånvaro ska rektorn, oavsett om det är fråga om giltig eller ogiltig frånvaro, se till att 

frånvaron skyndsamt utreds om det inte är obehövligt.  

När en utredning om en elevs frånvaro har inletts ska rektorn se till att frånvaron snarast 

anmäls till huvudmannen. Denna bestämmelse återfinns i skollagen 7 kap 19 a §. Vad 

som avses med upprepad eller längre frånvaro är inte definierat i skollagen. Kom-

pletterande regler finns därför upprättade i förvaltningen.  

 

I detta ärende lämnas en sammanställning över den registrerade frånvaron (överstigande 

20 %) samt antalet anmälningar till huvudmannen. Även en kortare analys av statistiken 

görs.   

Beslutsunderlag 

Barn och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2022-03-01 

 

Förslag till beslut  

Barn och utbildningsnämnden beslutar 

 

att godkänna sammanställningen avseende anmälningar höstterminen 2021 till 

huvudman när utredning inletts då skolpliktig elev har upprepad eller längre frånvaro  

 

Ärendebeskrivning 

Om en elev i förskoleklass, grundskola eller grundsärskola har upprepad eller längre 

frånvaro ska rektorn, oavsett om det är fråga om giltig eller ogiltig frånvaro, se till att 

frånvaron skyndsamt utreds om det inte är obehövligt. När en utredning om en elevs 

frånvaro har inletts ska rektorn se till att frånvaron snarast anmäls till huvudmannen. 

Denna bestämmelse återfinns i skollagen 7 kap 19 a §.  

 

Vad som avses med upprepad eller längre frånvaro är inte definierat i skollagen. Kom-

pletterande regler finns därför upprättade i förvaltningen.  
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I detta ärende lämnas en sammanställning över den registrerade frånvaron samt antalet 

anmälningar till huvudmannen.  

Av förvaltningens rutiner framgår följande:  

Gemensamma rutiner för elevfrånvaro 

Vid första frånvarotillfället 

Uppmärksamma direkt 

 Vårdnadshavare kontaktas (sker i de flesta fall automatiskt via meddelande från 

Dexter) 

Vid upprepad frånvaro om högst fem tillfällen, eller vid längre frånvaro i upp till 
två veckor 

Varje skola ansvarar för att rutin införs lokalt. Mentor eller socialpedagog (varje skola 

avgör vem): 

 ringer hem för att informera vårdnadshavaren om frånvaron och frågar om orsak 

 samtalar med eleven 

 dokumenterar i formulär: Tidig kartläggning 

 Formuläret tas emot i Prorenata, där EHT (elevhälsoteam) informeras. EHT 

dokumenterar i Prorenata och går igenom frånvaroformulären på varje möte. 

Vid upprepad frånvaro om högst 10 tillfällen, eller vid långvarig frånvaro (mer än 
en månad i följd) 

 Mentor/socialpedagog informerar EHT via formulär Anmälan till rektor om 

behov av fördjupad kartläggning 

 Ett ärende om frånvaro skapas i Prorenata. 

 Beroende på tänkbar frånvaroorsak; medicinsk, social eller pedagogisk, kallar 

mentor och någon från elevhälsan, vårdnadshavare och elev till ett möte. 

 Mötet syftar till att ta reda på och kartlägga orsaker till frånvaron, då det är 

viktigt att få en samlad bild av frånvaron för att kunna sätta in rätt stöd. 

 Mötet dokumenteras i ärendet i Prorenata, där det framgår vilka åtgärder som 

ska vidtas. 

 Eventuella åtgärder följs upp och utvärderas. Använd formulär Fördjupad 

kartläggning i Prorenata. 

 Anmälan till huvudman görs. Använd blankett Anmälan till huvudman - 

upprepad eller längre frånvaro i Prorenata. 

Om frånvaron fortsätter eller om man inte förstår orsaken till frånvaron 

Utredning 

 Hur omfattande utredning görs avgörs i det enskilda fallet. Rektor beslutar. 

 Rutin när elev riskerar att inte nå målen används. 

Som framgår av rutinerna görs en anmälan till huvudman om eleven har frånvaro vid 

fler än 10 gånger under läsåret samt om frånvaron överstiger en månad i följd.  

https://journal.prorenata.se/contactform/uddevalla-kom/formular_tidig_kartlaggning_elevfranvaro/
https://journal.prorenata.se/contactform/uddevalla-kom/formular_anmalan_till_rektor_om_behov_av_fordjupad/
https://journal.prorenata.se/contactform/uddevalla-kom/formular_anmalan_till_rektor_om_behov_av_fordjupad/
https://inblicken.uddevalla.se/min-forvaltning/forvaltningar/barn-och-utbildning/grundskola/grundskola/rutiner-for-grundskolepersonal/elever-i-behov-av-sarskilt-stod---elevhalsa/nar-elev-riskerar-att-inte-na-malen.html
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Statistik antal elever med mer ön 20 % frånvaro samt antal anmälningar till 
huvudman  

Under höstterminen har 11 anmälningar gjorts till huvudman och av framtagen statistik 

framgår att antal elever med mer än 20 % frånvaro under höstterminen 2021 uppgår till 

882 st. De fördelar sig på följande sätt: 

Skolenhet 

Totalt 
elevantal 
på skolan 

Antal elever 
med mer än 
20 % 
frånvaro  

Andel 
elever med 
mer än 20 % 
frånvaro 

Antal 
anmälan till 
huvudman 
om upprepad 
eller längre 
frånvaro 

Antal 
fördjupad 
kartläggning 

Skolor F-6 

Bokenäs skola 194 45 23,2% 0 0 

Dalabergsskolan 306 23 7,5% 0 1 

Forshällaskolan 339 52 15,3% 0 1 

Hogstorps skola 145 15 10,3% 0 0 

Hovhultsskolan 282 19 6,7% 0 0 

Källdalsskolan F-3 285 14 4,9% 0 0 

Källdalsskolan 4-6 211 11 5,2% 1 2 

Lane-Ryrs skola 150 15 10,0% 0 0 

Ljungskileskolan F-3 267 22 8,2% 0 0 

Ljungskileskolan 4-6 258 31 12,0% 7 0 

Norgårdenskolan F-6 265 25 9,4% 0 0 

Norrskolan 341 42 12,3% 0 0 

Ramnerödsskolan  
F-3 57 

3 
5,3% 0 0 

Sandersdalsskolan 285 30 10,5% 3 4 

Sommarhemsskolan 
F-6 338 

39 
11,5% 0 1 

Unnerödsskolan 273 31 11,4% 0 0 

Äsperödsskolan F-6 326 40 12,3% 0 0 

Total  4322 457 10,6% 11 9 

       

Skolor 7-9 

Linnéaskolan 303 84 27,7% 0 0 

Norgårdenskolan 7-9 468 102 21,8% 2 3 

Ramnerödsskolan 7-
9 231 

51 
22,1% 0 0 

Sommarhemsskolan 
7-9 356 

82 
23,0% 0 3 

Västerskolan 6-7 188 20 10,6% 0 0 

Västerskolan 8-9 253 64 25,3% 0 0 

Total  1799 403 22,4% 2 6 
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Grundsärskolor 

Källdals 
grundsärskola 65 

15 
23,1% 0 0 

Sommarhemsskolans 
grundsär 21 

0 
0,0% 0 0 

Stråketskolan 21 7 33,3% 1 1 

Total  107 22 20,6% 1 1 

Kommentar:  

Från januari 2022 görs anmälan till huvudman i samma dokumentationsmall som 

fördjupad kartläggning i Prorenata, tidigare var detta två separata dokumentationer.  

Vi kan ännu inte se någon effekt trots det förenklat arbetssätt.  

Endast ett fåtal fler fördjupade kartläggningar utöver anmälan till huvudman har 

dokumenterats i Prorenata hösten 2021. 

Som framgår av statistiken är det flera elever med omfattande registrerad frånvaro, men 

relativt få anmälningar till huvudmannen.  

 

 

 

 

Staffan Lindroos Yvonne Strid 

Förvaltningschef Administrativ chef 

Skickas till 

Grundskolekontoret  



 
 

 
 

Protokollsförslag  
Barn och utbildningsnämnden 
 
2022-03-24 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 57 Dnr BUN 2021/00381 14 

Granskning översiktsplan 2022 
Sammanfattning 
Barn och utbildningsnämnden har getts möjlighet att granska ny översiktsplan för 
Uddevalla kommun som har tagits fram, Översiktsplan för Uddevalla kommun 2022 
(ÖP2022). 
 
Beslutsunderlag 
Barn och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2022-02-24 
Utdrag av samtliga texter- Uddevalla kommun ÖP 2022 Granskning 
Samrådsredogörelse Uddevalla kommuns ÖP 2022 
Kartlager Uddevalla kommuns ÖP 2022 Granskning 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse Översiktsplan 2022, granskning 
Kungörelse om Granskning Översiktsplan 2022 
Kommunstyrelsens protokollsutdrag 2022-01-26 § 24 Översiktsplan 2022 - granskning 
 
Beslut 
Barn och utbildningsnämnden beslutar 
 
att Barn och utbildningsnämnden inte har några synpunkter på de gransknings-
handlingar som tagits fram rörande ny översiktsplan för Uddevalla kommun. 
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Handläggare 

Lokalplanerare Tony Andersson 

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

 

Granskning översiktsplan 2022 

Sammanfattning 

Barn och utbildningsnämnden har getts möjlighet att granska ny översiktsplan för 

Uddevalla kommun som har tagits fram, Översiktsplan för Uddevalla kommun 2022 

(ÖP2022). 

 

Beslutsunderlag 

Barn och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2022-02-24 

Utdrag av samtliga texter- Uddevalla kommun ÖP 2022 Granskning 

Samrådsredogörelse Uddevalla kommuns ÖP 2022 

Kartlager Uddevalla kommuns ÖP 2022 Granskning 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse Översiktsplan 2022, granskning 

Kungörelse om Granskning Översiktsplan 2022 

Kommunstyrelsens protokollsutdrag 2022-01-26 § 24 Översiktsplan 2022 - granskning 

Förslag till beslut  

Barn och utbildningsnämnden beslutar 

 

att Barn och utbildningsnämnden inte har några synpunkter på de gransknings-

handlingar som tagits fram rörande ny översiktsplan för Uddevalla kommun. 

 

 

 

Ärendebeskrivning 

Barn och utbildningsnämnden har getts möjlighet att granska ny översiktsplan för 

Uddevalla kommun som har tagits fram, Översiktsplan för Uddevalla kommun 2022 

(ÖP2022). 

 

Tidigare förslag skickades ut på samråd till statliga myndigheter, kommunala bolag,  

förvaltningar och politiska partier som är representerade i kommunfullmäktige samt till  

grannkommuner, föreningar, näringsliv och medborgare. Samrådstiden var 3maj-

15augusti 2021. Efter samrådet har alla inkomna synpunkter sammanställts i en  

samrådsredogörelse där kommunen kommenterat de inkomna synpunkterna. 

Nu har översiktsplanen omarbetats efter samrådet och skickas ut på granskning till  

statliga myndigheter, kommunala bolag, förvaltningar och politiska partier som är  

representerade i kommunfullmäktige samt till grannkommuner, föreningar, näringsliv  

och medborgare. 



 Tjänsteskrivelse  
Barn och utbildning 

2(2) 

2022-02-24 Dnr BUN 2021/00381 

  

 

 

 

  

Efter granskningsperioden sammanställs och bemöts de inkomna synpunkterna i ett  

granskningsutlåtande. Därefter omarbetas planförslaget en sista gång innan antagandet.  

Kommunen räknar med att anta planen under sommaren 2022. 

 

 

 

 

 

Staffan Lindroos Tony Andersson 

Förvaltningschef Lokalplanerare 

Skickas till 

 



Ett förslag till ny översiktsplan för Uddevalla kommun har tagits 
fram, Översiktsplan för Uddevalla kommun 2022 (ÖP2022).

Förslaget skickas nu ut på granskning till statliga myndigheter, 
kommunala bolag, förvaltningar och politiska partier som är 
representerade i kommunfullmäktige samt till grannkommuner, 
föreningar, näringsliv och allmänheten att ta del av.

Synpunkter skickas senast den 31 mars 2022 till: 
kommunledningskontoret@uddevalla.se
eller via post till: 
Kommunledningskontoret, Uddevalla kommun,  
Varvsvägen 1, 451 81 Uddevalla

Kungörelse om granskning

På följande länk finns översiktsplanen  
samlad med text och karta: 
www.karta.uddevalla.se/opgranskning.

Samrådsredogörelsen återfinns på följande länk: 
www.uddevalla.se/nyoversiktsplan

Granskningstid: 31 januari–31 mars

Läs mer på  
uddevalla.se/nyoversiktsplan

Översiktsplanen

Samrådsredogörelsen



Uddevalla kommuns översiktsplan 2022 – Granskning – Samrådsredogörelse 

1 

 

 
 

 

 

 

 

Uddevalla kommuns  

Översiktsplan 2022 
–  

Samrådsredogörelse 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  



Uddevalla kommuns översiktsplan 2022 – Granskning – Samrådsredogörelse 

2 

 

Innehåll 
Bakgrund ................................................................................................................................................. 3 

Samrådsprocessen ................................................................................................................................... 4 

Sammanfattning av inkomna synpunkter ................................................................................................ 4 

Översiktsplanens möjligheter och begränsningar .................................................................................... 4 

Översiktlig beskrivning av genomförda ändringar och synpunkter ........................................................ 4 

Inkomna yttranden ................................................................................................................................... 5 

STATLIGA MYNDIGHETER ........................................................................................................... 5 

Länsstyrelsen ................................................................................................................................... 5 

Försvarsmakten ............................................................................................................................. 23 

Statens geotekniska institut ........................................................................................................... 23 

Skogsstyrelsen ............................................................................................................................... 25 

Havs- och vattenmyndigheten ....................................................................................................... 25 

Energimyndigheten ....................................................................................................................... 25 

Air navigation services .................................................................................................................. 27 

Post- och telestyrelsen (PTS)......................................................................................................... 28 

Svenska kraftnät ............................................................................................................................ 29 

Sjöfartsverket ................................................................................................................................. 31 

Trafikverket ................................................................................................................................... 32 

KOMMUNALA NÄMNDER OCH BOLAG ................................................................................... 36 

Socialnämnden .............................................................................................................................. 36 

Barn och utbildningsnämnden ....................................................................................................... 36 

Kultur och fritidsnämnden ............................................................................................................. 36 

Samhällsbyggnadsnämnden .......................................................................................................... 47 

Västvatten ...................................................................................................................................... 55 

Uddevalla Hamnterminal............................................................................................................... 59 

POLITISKA PARTIER ..................................................................................................................... 61 

Liberalerna ..................................................................................................................................... 61 

Miljöpartiet .................................................................................................................................... 63 

GRANNKOMMUNER ..................................................................................................................... 66 

Lilla Edets kommun ...................................................................................................................... 66 

Trollhättans stad ............................................................................................................................ 66 

Munkedals kommun ...................................................................................................................... 66 

Orust kommun ............................................................................................................................... 67 

Vänersborgs kommun .................................................................................................................... 68 

ÖVRIGA ........................................................................................................................................... 70 

Företagarna Uddevalla................................................................................................................... 70 



Uddevalla kommuns översiktsplan 2022 – Granskning – Samrådsredogörelse 

3 

 

Kommunala rådet för äldre ............................................................................................................ 73 

Fyrbodals Kommunalförbund ....................................................................................................... 74 

LRF ................................................................................................................................................ 74 

Bohusläns museum ........................................................................................................................ 80 

Fastighetsägarna ............................................................................................................................ 81 

Bevara Forshälla ............................................................................................................................ 86 

Friluftsfrämjandet Uddevalla ......................................................................................................... 88 

ÖK Idé, Idéburen sektor ................................................................................................................ 92 

Byggföretagen ............................................................................................................................... 98 

Destination Uddevalla ................................................................................................................. 100 

Bokenäsets framtid ...................................................................................................................... 101 

Västra Götalandsregionen ........................................................................................................... 104 

Vattenfall Eldistribution .............................................................................................................. 106 

ALLMÄNHETEN ........................................................................................................................... 109 

Lerbogård .................................................................................................................................... 109 

Fredrik ......................................................................................................................................... 109 

Erik .............................................................................................................................................. 110 

Dan .............................................................................................................................................. 110 

Sheila och Nils ............................................................................................................................. 111 

Örjan och Monika ........................................................................................................................ 112 

Hanna........................................................................................................................................... 114 

Marcus ......................................................................................................................................... 115 

Åke och Ingela ............................................................................................................................. 117 

 

 

Bakgrund 
Genom översiktsplaner och detaljplaner planeras kommunens mark och vatten på översiktlig och 

detaljerad nivå. Översiktsplanen (ÖP) är ett paraply för kommunens planarbete: fördjupade 

översiktsplaner, planprogram, strategiska planer, detaljplaner och bygglov. Alla kommuner ska enligt 

Plan- och bygglagen (PBL) ha en aktuell översiktsplan som omfattar hela kommunens yta. 

 

Översiktsplanen visar hur kommunen bör utvecklas för att skapa en attraktiv och hållbar kommun. 

Den grundar sig på befintlig bebyggelse och andra värden i kommunen som vi vill utveckla och 

förädla. Översiktsplanen ger i sin tur vägledning för detaljplanering och bygglov. Översiktsplanen är 

ett omfattande och levande dokument som utvecklas och förfinas för att spegla aktuella förhållanden. 

Översiktsplanen är helt digital och interaktiv.  

 

Aktualiteten i Uddevalla kommuns gällande översiktsplan ÖP2010 har prövats, med slutsatsen att 

kommunen behöver en ny översiktsplan som möter förändrade planeringsförutsättningar och utgör ett 

bättre stöd för långsiktig planering för hela kommunens organisation. ÖP2010 gäller dock fram till 

dess att en ny översiktsplan antas av kommunfullmäktige.  
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Samrådsprocessen 
Samrådet för ny översiktsplan pågick under perioden 3 maj- 15 augusti 2021. Samrådsunderlaget 

remitterades till nämnder och bolag, statliga myndigheter samt organisationer och intresseföreningar. 

Samrådsförslaget var utställt på samtliga bibliotek och i Kontaktcenter. Samrådshandlingarna har varit 

tillgängliga på Uddevalla kommuns hemsida. Projektledaren för översiktsplanen blev även under 

samrådstiden inbjuden att föreläsa om planen på vissa digitala möten.  

Samrådsversionen av översiktsplanen återfinns på följande länk. 

 

Myndigheter, nämnder, grannkommuner, föreningar, företag, allmänheten m.fl. som är berörda av 

översiktsplanen har beretts tillfälle att lämna synpunkter på förslaget. Det har kommit in totalt 47 

yttranden enligt nedan: 
Statliga myndigheter 11 

Kommunala nämnder och bolag 6 

Grannkommuner och regioner 7 

Politiska partier 2 

Föreningar, organisationer och företag 12 

Allmänheten 9 

Totalt 47 

Sammanfattning av inkomna synpunkter 
Samrådet har visat att majoriteten av remissinstanserna ställer sig bakom förslagets övergripande 

innehåll. Många synpunkter har dock framförts som föranleder tillägg/ändringar i olika delar. 

Vindbruk är en fråga som kommenterats av både statliga myndigheter och allmänheten. Även 

generella övergripande frågor om kartan förekommer. 

Det finns också en del kommentarer kring genomförandet av översiktsplanen och där har Uddevalla en 

genomförandeplan som antas varje mandatperiod. 

Översiktsplanens möjligheter och begränsningar 
Översiktsplanen ska ge vägledning för hur Uddevalla ska utvecklas fram mot 2050, vilket innebär att 

för detaljerade ämnen inte kan få rum i översiktsplanen. Vissa delar som planen föreslår kräver 

dessutom att de utreds vidare i ett senare planeringsskede och hanteras därför i detaljplanearbete osv.  

Översiktlig beskrivning av genomförda ändringar och synpunkter 
Samrådets yttranden och synpunkter har lett till ett antal förändringar av olika omfattning. Listan 

nedan beskriver översiktligt vilka förändringar som gjorts.  

 

• Riktningarna har utgjort ett underlag för ÖP arbetet men utgör inte utgångspunkt för 

översiktsplanens uppbyggnad, riktningarna synliggörs därför inte i planen.  

• De nationella målen har vävts in på ett tydligare sätt. 

• Vindbruksfrågan har diskuterats med olika myndigheter. 

• Vissa förändringar har gjorts i ställningstaganden. 

• Verksamhetsområdena har setts över och förändrats, även utredningsområdena för ny 

sammanhängande bebyggelse har setts över. 

• Texten om MKN vatten har förtydligats och utvecklats.  

• Grönstrukturen och kartlagret Natur och friluftsliv har setts över i stort och vandringsleder har 

lagts till i kartan. Även texten har reviderats något. 

• Utvecklingsinriktningen har fått ett uppdaterat utseende. 

• Kartan har uppdaterats med nytt utseende och nya funktioner. 

• Kapitlet ”Värden och hänsyn” har bytt namn till ”Förhållanden av väsentlig betydelse”, 

jordbruksmarken har flyttats till detta kapitel. 

https://karta.uddevalla.se/opsamrad
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Inkomna yttranden 
Samrådet för Uddevalla kommuns översiktsplan resulterade i 47 yttranden som bemöts i denna 

samrådsredogörelse. Översiktsplanen är reviderad utifrån synpunkterna. Samtliga yttranden finns 

återgivna i sin helhet och kommenteras i tabellen nedan. 

 

Avsändare ÖP projektets svar 

STATLIGA MYNDIGHETER  

Länsstyrelsen  

Synpunkter Kommentar 

Samlad bedömning 

Länsstyrelsen välkomnar att kommunen tagit fram ett förslag till ny 

översiktsplan. Principen att samla ny bebyggelse i befintliga orter är 

en bra utgångspunkt för en fortsatt god markanvändning. 

Översiktsplanen kan med de synpunkter och råd som Länsstyrelsen 

lämnar i detta yttrande ge god vägledning för beslut om hur mark och 

vattenområden ska användas och hur den byggda miljön ska 

användas, utvecklas och bevaras.  

 

Uddevalla kommun har tagit fram en översiktsplan som spänner över 

många frågor, det är positivt att flera förvaltningar deltar och ser 

översiktsplanen som sitt gemensamma dokument. Länsstyrelsen 

granskar översiktsplanen som plan för mark- och vattenanvändning 

enligt PBL.  

 

Det är oklart vad planens syfte är utöver lagstiftningen, vad 

kommunen vill uppnå vad gäller exempelvis tillväxt. Kommunen har 

tagit fram tematiska ställningstaganden som är ambitiösa och väl 

beskrivna. Länsstyrelsen anser dock att kommunen dels kan arbeta 

mer med att beskriva nuläget inom de olika frågorna, dels 

genomgående arbeta vidare med att koppla ställningstagandena mot 

mer konkreta avvägningar i utvecklingsplanerna för bebyggelse, både 

i text och på karta. Först då framgår vilken utmaning kommunen har, 

och vad föreslagen utvecklingsinriktning ska bidra till för att uppnå 

redovisade mål.  

 

Kommunen bör specificera typ av markanvändning i de olika 

utvecklingsområdena och vilka överväganden som kan behövas i 

fortsatt planering. 

 

Länsstyrelsen bedömer att berörda riksintressen enligt 3 kap MB i 

stort tillgodoses. Påverkan på riksintresse för kommunikationer 

Uddevalla hamn kan ännu inte bedömas, och en löpande dialog 

kommer att krävas under flyttprocessen. Kommunen behöver visa att 

påtaglig skada inte uppstår på riksintresse för vindbruk. Länsstyrelsen 

ser en risk att riksintresset enligt 4 kap. MB för kustens samlade 

natur- och kulturvärden påtagligt skadas om inte utbyggnad i 

kustområdet regleras i exempelvis en strategi. 

 

Översiktsplanen behöver förtydligas och kompletteras för att uppfylla 

lagens krav gällande miljökvalitetsnormer för vatten och fisk- och 

musselvatten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kommunen har en stadig 

befolkningstillväxt sedan 

15 år tillbaka, vilket utgör 

en utgångspunkt för dess 

framtida tillväxt. 

Nuläget inom olika 

tematiska områden framgår 

i kommunens handlings-

planer och strategier inom 

respektive område. 

 

 

Ses över 

 

 

Dialog om hamnens 

verksamhet förs 

kontinuerligt med berörda 

aktörer 

Kommunens 

Samhällsbyggnadsstrategi 

behandlar frågan om 

riksintresse för kusten  

 

Åtgärdas  
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Länsstyrelsen bedömer att frågor som berör mark- och vattenområden 

och som angår angränsande kommuner i stort samordnas på ett 

lämpligt sätt. Kommunen bör dock undersöka om det finns 

kopplingar i den gröna infrastrukturen som sträcker sig över 

kommungräns. Utifrån nu kända förutsättningar kan Länsstyrelsen 

inte utesluta att det som föreslås i planen medför sådana problem 

avseende människors hälsa och säkerhet eller risken för olyckor, 

översvämning och erosion att det i ett senare planeringsskede kan ge 

Länsstyrelsen anledning att ingripa enligt 11 kap. PBL. Det gäller 

framförallt risken för översvämning och risken för olyckor med 

transport av farligt gods. Översiktsplanen behöver kompletteras 

gällande geoteknik, skyfall, klimatrelaterade risker i den byggda 

miljön, farliga verksamheter och förorenade områden. 

 

Länsstyrelsens synpunkter gällande ingripandegrunder enligt 11 

kap. 10 § PBL  

Riksintressen  

Som stöd i arbetet med att beskriva påverkan på riksintressen, 

konsekvenser och anpassningsåtgärder, rekommenderar 

Länsstyrelsen att kommunen använder sig av Länsstyrelsens 

publikation Stöd för hantering av riksintressen i fysisk planering1. 

Totalförsvaret (3 kap. 9 § miljöbalken)  

Försvarsmakten avstår från att yttra sig.  

Naturvård (3 kap. 6 § MB) 

I texten saknas ett område, Sund NRO-14-081 som finns med i 

kartfunktionen. Riksintresset ligger till största del öster om E6, men 

bör redovisas. 

Friluftsliv (3 kap. 6§ MB) 

Översiktsplanen tillgodoser riksintressen för friluftslivet då inga 

planer på ny markanvändning berör områdena. 

Kulturmiljövård (3 kap. 6 § MB)  

Översiktsplanen tillgodoser riksintressen för kulturmiljövården då 

inga planer på ny markanvändning berör områdena. 

Kommunikationer (3 kap. 8 § MB) 

Översiktsplanens ställningstaganden bedöms inte påverka riksintresse 

för kommunikationer. Planförslagets utredningsområden för 

exploatering är samtidigt grovt redovisade, det är viktigt att 

exploateringen utformas så att den inte riskerar att ge påtaglig skada 

på berörda riksintressen. 

Flygplatser 

Uddevalla kommun berörs av influensområdet för hinderytor för 

Landvetter, Säve, Trollhättan och Såtenäs flygplats. Av dessa är 

Landvetter och Trollhättans flygplatser riksintresse vilket bör 

redovisas. 

Uddevalla hamn 

En flytt av hamnen västerut till Fröland planeras, och i takt med 

flytten avser kommunen att bygga om det nuvarande hamnområdet 

till bostäder, handel och mötesplatser. Fram till att hamnen har flyttat 

och lämnat stadens inre delar gäller den riksintresseprecisering som 

Trafikverket fastställde sommaren 2020. Först när flytten är 

genomförd kan en ny precisering genomföras.  

 

 

 

 

 

 

Åtgärdas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ok 

 

 

Läggs till 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ses över 

 

 

 

 

 

Läggs till 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 https://www.lansstyrelsen.se/vastragotaland/tjanster/publikationer/2018/riksintressen.html 

https://www.lansstyrelsen.se/vastragotaland/tjanster/publikationer/2018/riksintressen.html
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Risk för påtaglig skada på riksintresse Uddevalla hamn kan ännu inte 

bedömas. Det är bra att kommunen redovisat en övergripande tidplan 

för flytten, en tät dialog kommer att krävas mellan berörda parter för 

att säkerställa att funktionen för hamnverksamheten inte begränsas av 

flytten eller kommande exploatering. 

 

Teleanläggningar 

Riksintresse för kommunikation omfattar också bland annat 

teleanläggningar. Riksintressena omfattas av sekretess. Kommunen 

behöver i översiktsplanen säkerställa att riksintressena tillgodoses. 

Post- och telestyrelsen (PTS) är riksintressemyndighet för denna del. 

Se yttrande från PTS. 

 

Energiproduktion, Vindbruk (3 kap. 8 § MB) 

Kommunen anger att det inte finns utrymme för ytterligare vindkraft 

i kommunen och att kommunen inte stöder riksintressena för 

vindbruk i södra delen av kommunen. Länsstyrelsen framförde i 

granskningsyttrande (dnr 401-35856-2015) över vindbruksplanen att 

det skulle kunna vara olämpligt med vindkraft i delar av dessa 

områden, men att det samtidigt inte helt går att utesluta dessa 

områden. Länsstyrelsen vidhåller detta; i och med kraftigt ökad 

efterfrågan på förnyelsebar el behöver alla områden som är utpekade 

av Energimyndigheten noga övervägas.  

 

Att ett utpekat riksintresseanspråk för vindbruk inte används för 

vindkraft innebär inte påtaglig skada på riksintresset. Så länge 

kommunen inte planerar något som kan hindra uppförande av 

vindkraft, bedömer Länsstyrelsen att påtaglig skada inte uppstår. 

Kommunen behöver därför visa att utredningsområdet för 

höghastighetsjärnväg som passerar i utkanten av ett av de södra 

områdena inte orsakar påtaglig skada på möjligheten att uppföra 

vindkraftverk där.  

 

Det händer just nu mycket inom vindkraftsplanering och riksintressen 

för vindbruk. Naturvårdsverket har tillsammans med 

Energimyndigheten tagit fram en nationell strategi för hållbar 

vindkraftsutbyggnad. En pilotstudie har gjorts i bland andra Västra 

Götalands län utifrån strategin. Det är sannolikt att fler lägen kommer 

att bli aktuella för utbyggnad av vindkraft i framtiden. Samtidigt 

arbetar Energimyndigheten med en utredning på regeringens uppdrag 

av att minska antalet riksintresseanspråk och områdenas samlade 

utbredning. Eventuella upphävanden av områden av riksintressen för 

vindbruk kommer att behöva föregås av omfattande och detaljerad 

översyn.  

 

Mot bakgrund av detta och den snabba teknikutvecklingen 

uppmuntrar Länsstyrelsen kommunen att när så är lämpligt revidera 

vindbruksplanen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Noteras 

 

 

 

 

 

Ses över 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Noteras 

 

 

 

 

 

 

Dragningen av 

höghastighetsjärnväg är 

reviderad och går utanför 

området. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Noteras 

 

 

 

 

 

 

Noteras 
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Geografiska riksintressen (4 kap. MB)  

Kustområden i kommunen omfattas av riksintresse enligt 4 kap. MB, 

för kustens samlade natur- och kulturvärden. Länsstyrelsen ser en 

risk att riksintressets värden påtagligt skadas om inte utbyggnad i 

kustområdet, vid stränder och höjder, regleras. Detta då ny 

bebyggelse i högre liggande exponerad terräng kan bli en markant del 

av sikthorisonten och påverka landskapsbilden negativt. 

 

Uddevalla kommun har på senare år planerat många bostäder i 

höjdläge i landskapet. Såväl översiktsplan som gällande FÖP 

fortsätter på denna trend. Kommunens ställningstagande, att all 

bebyggelse bör ske med känsla för områdets identitet och med 

hänsyn till kultur- och naturmiljöer och friluftsliv, bör därför 

utvecklas genom en tydligt vägledande strategi. Kommunen bör 

beskriva hur påtaglig skada på riksintresset kan undvikas genom 

övergripande principer för utformning och placering, utifrån 

riksintressets värdebeskrivning. MKB nämner en landskapsanalys 

som bland annat visar på känslighet och potential, denna bör kunna 

utgöra underlag för fortsatt arbete.  

 

Natura 2000  

Enligt översiktsplanen finns tio Natura 2000-områden. Det finns två 

ytterligare områden, Gullmarsberg SE0520045 och Trone Mosse 

SE0530209, som bör redovisas. Kommunen planerar ingen 

förändring av markanvändningen i de Natura 2000-områden som 

redovisas i planen. Det krävs tillstånd enligt miljöbalken för att 

bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd som på ett betydande sätt 

kan påverka miljön i ett Natura 2000-område (7 kap 28 a § 

miljöbalken). Observera att även projekt/åtgärder utanför ett sådant 

område kan omfattas av tillståndsplikt.  

 

Miljökvalitetsnormer  
Buller  

MKN för buller gäller inte för Uddevalla kommun, eftersom 

kommunen har färre än 100 000 invånare.  

 

Vatten  

Enligt 3 kap. 4 § PBL ska det framgå i översiktsplanen hur 

kommunen anser att gällande miljökvalitetsnormer ska följas. 

Översiktsplanen behöver förtydligas och kompletteras för att uppfylla 

lagens krav:  

 

Uppgifter om kemisk och ekologisk status för respektive 

vattenförekomst saknas i (kart)underlaget. Både aktuell status och 

miljökvalitetsnorm för respektive vattenförekomst ska framgå i text 

och på karta.  

 

Kommunens ambition är att ta fram ett program för hur MKN ska 

hanteras. Länsstyrelsen bedömer att det inte är tillräckligt att hänvisa 

till detta, MKN för vatten och beskrivning av planens inverkan på 

vattenförekomsters status behöver utvecklas inom ramen för 

översiktsplanen. Kommunen behöver föra ett resonemang om 

förslagen till ändrad markanvändning innebär svårigheter att nå 

miljökvalitetsnormerna för vattenförekomsterna i kommunen. 

Hänsyn ska tas till påverkanskällorna och den kumulativa påverkan 

 

 

 

 

 

Landskapsanalys, 

Frilutsplan med mera ger 

stöd för kommunens 

planering. Hänsyn till de 

geografiska riksintressena 

tas i varje enskilt projekt.  

 

Landskapsanalysen 

återfinns i ÖP under vidare 

läsning. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Noteras 

 

 

 

 

 

 

 

 

Noteras 

 

 

 

 

MKN vatten ses över och 

utvecklas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skrivning om MKN vatten 

läggs till på respektive 

utredningsområde för 

ändrad markanvändning 
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på olika vattenförekomster utredas och bedömningar motiveras. I 

planen pekas exempelvis kustnära områden ut för utökad/förtätad 

bebyggelse, vilket kan medföra ökad näringsbelastning och ökad 

avrinning från hårdgjorda ytor till recipient. Hänsyn bör också tas till 

att utbyggnad i strandnära läge kan ge en framtida efterfrågan på 

båtplatser och andra vattenanläggningar. 

 

Det ska framgå av översiktsplanen vilka åtgärder som ska vidtas så 

att miljökvalitetsnormerna kan följas, exempelvis var storskaliga 

dagvattenanläggningar planeras och strategier för dagvattenhantering. 

Kommunen bör också ta fram riktlinjer i översiktsplanen för hur 

MKN för vattenförekomsterna inte ska försämras.  

 

I de fall förslag på ändrad markanvändning berör vattenområde bör 

marinbiologiska undersökningar/naturvärdesinventeringar göras för 

att bedöma påverkan på naturvärden och MKN i vattenområdet. 

Exempelvis beskriver kommunen att centralorten Uddevalla ska växa 

västerut och hamnen flyttas till Sörvik och Fröland. Av underlaget 

framgår inte förutsättningarna i naturmiljön för denna förändring.  

 

Två preliminärt utpekade ytvattenförekomster finns inom kommunen, 

som inte finns med i kartunderlaget2. Det finns också fem preliminärt 

utpekade grundvattenförekomster som inte finns med i underlaget3. 

De preliminära vattenförekomsterna fastställs från december 2021 för 

2022-2027, och bör ingå i översiktsplanens underlag4. 

 

Fisk- och musselvatten  

Kommunen behöver redogöra för de fisk-och musselvatten som finns 

inom översiktsplanen och hur planen medverkar till att MKN för 

dessa vatten följs.  

 

Luft 

Länsstyrelsen bedömer att det som föreslås medverkar till att MKN 

enligt 5 kap. MB följs. 

 

Landsbygdsutveckling i strandnära lägen (LIS) 

Inga områden för landsbygdsutveckling i strandnära läge föreslås i 

översiktsplanen.  

 

Mellankommunala frågor  

Länsstyrelsen bedömer att den i planen föreslagna mark- och 

vattenanvändning som berör andra kommuner i stort samordnas på 

lämpligt sätt. I MKB står att Orust kommun lyft vikten av 

vattenstatus i Byfjorden som kan påverkas av Uddevallas 

huvudreningsverk, liksom frågor kring kollektivtrafik med mera. 

Detta och hur kommunerna kommer överens bör kommenteras också 

i översiktsplanen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uddevalla hamn ligger 

inom fördjupad 

översiktsplan (FÖP( och 

dess markanvändning 

redovisas där. 

 

 

 

Läggs till 

 

 

 

 

 

Åtgärdas 

 

 

 

Ok 

 

 

 

 

 

 

 
Uddevalla kommun har idag 

tillstånd för avloppsreningsverket 

Skansverket och Länsstyrelsen i 

Västra Götaland är 

tillsynsmyndighet. Verksamheten 

är skyldig att kontrollera sin 

recipient som en del av sin 

egenkontroll. Därför är Uddevalla 

Vatten AB med i Bohuskustens 

vattenvårdsförbund som utför 

provtagning och analyserar flera 

provtagningspunkter längs 

 
2 Bäck från Buvattnet och Ivarsbosjön (WA36343244) och Bäck från sjön Grind (WA78297117) 
3 Unda (WA78212126), Hässleröd (WA70266845), Fagerhult (WA60629183), Gullmarsberg (WA97973986), Kyrkebyn 

(WA48812269) 
4 Aktuell status och MKN kan hämtas ur VISS (Vatteninformationssystem Sverige, https://viss.lansstyrelsen.se) 

 

https://viss.lansstyrelsen.se/
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Kommunen bör undersöka om det finns kopplingar i den gröna 

infrastrukturen som sträcker sig över kommungräns, och ifall det 

behövs samverkan med grannkommun för att bevara och utveckla 

dessa värden. Länsstyrelsen har underlag om grön infrastruktur i 

form av Regional handlingsplan för grön infrastruktur och ett 

webbGIS med bland annat värdetrakter och värdekärnor.5  

 

Hälsa och säkerhet eller risken för olyckor, översvämning eller 

erosion 

Utifrån nu kända förutsättningar kan Länsstyrelsen inte utesluta att 

det som föreslås i planen medför sådana problem avseende 

människors hälsa och säkerhet eller risken för olyckor, översvämning 

och erosion att det i ett senare planeringsskede kan ge Länsstyrelsen 

anledning att ingripa enligt 11 kap. PBL. Föreslagna 

utvecklingsområden kan vara lämpliga, men detaljerade utredningar 

kan komma att krävas i kommande detaljplanering vad gäller risken 

för översvämning samt risken för olyckor med transport av farligt 

gods, då det inte går att göra lämplighetsbedömningen fullt ut på 

denna övergripande nivå.  

 

Generellt behöver kommunen tydligare beskriva vilka riktlinjer som 

ska följas vid planering för de olika risker som identifieras. 

Kommunen bör titta på sin risk- och sårbarhetsanalys (RSA) och 

fundera över om det finns något som påverkar innehållet i 

översiktsplanen, till exempel kommunens syn på risker för den 

byggda miljön. 

 

Kommunen har tagit fram flera bra strategiska inriktningar för risker 

kopplat till förändrat klimat. Länsstyrelsen anser dock att kommunen 

kan arbeta vidare med de dimensionerande händelserna och med att 

koppla strategierna till förslagen för markanvändningen. Ett exempel 

är att kommunen skriver att utryckningsvägar för utryckningsfordon 

ska säkerställas, det framgår dock inte hur och utifrån vilken 

dimensionerande händelse (exempelvis maximalt vattendjup, 100-

årsregn eller 200-årsregn) 

Kommunen bör ange hur samhällsviktig verksamhet ska hanteras i 

planeringen. Länsstyrelsen rekommenderar att samhällsviktig 

verksamhet generellt ges en högre säkerhetsnivå när det gäller risker 

från farligt gods och översvämning.  

 

 

 

 

 

Bohuskusten, däribland 

Byfjorden. Varje år lämnar 

förbundet ut en hydrografisk 

rapport där statusen för 

vattenförekomsterna är bedömd. 

Kollektivtrafik är en regional 

fråga. 
 

 

Mellankommunala frågor 

utvecklas med text om grön 

infrastruktur.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Riskerna utreds vidare i 

detaljplan 

 

 

 

 

 

 

Risk- och sårbarhetsanalys 

läggs till. 

 

 

 
 
Text från Länsstyrelsens 

Samrådsunderlag 

”RISKHANTERINGSPLAN 

UDDEVALLA 2022-2027 Enligt 

Översvämningsdirektivet 

2007/60/EC 

Länsstyrelsen har bedömt att 

riskhanteringsplanens mål och 

åtgärder ska utgå ifrån de 

konsekvenser som kan uppstå vid 

100-årsnivå i havet, 100-årsflöde 

och ett 100-årsregn.  

 

Uddevalla kommuns projekt 

”Kajpromenad med 

översvämningsskydd i 

Uddevalla” har valt en 

skyfallshändelse med 100 års 

återkomsttid. 

 

 
5 https://www.lansstyrelsen.se/vastra-gotaland/samhalle/planering-och-byggande/groninfrastruktur.html 

 

 

https://www.lansstyrelsen.se/vastra-gotaland/samhalle/planering-och-byggande/groninfrastruktur.html
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För att kunna bedöma de föreslagna utvecklingsområdena behövs 

generellt ytterligare information i kartan:  

• Hänsynsområde på 150 meter kring transportleder för farligt gods 

(väg, järnväg och farled)  

• översvämningskartering för sjöar och vattendrag, där det finns  

• kartering för värmeöar, om det finns. Kommunen skriver att 

grönytor har en temperaturreglerande funktion som kan begränsa 

lokala värmeöeffekter  

• förtydligade hänvisningar till varifrån kartunderlag är hämtat. Nu 

nämns bara en övergripande hänvisning till exempelvis SGU och 

MSB för respektive huvudlager.  

 

Geoteknik 

I en översiktsplan ska geotekniska förutsättningar översiktligt 

redovisas med avseende på geotekniska riskfaktorer. Riskområden 

bör redovisas, förslagsvis på kartor, och en strategi tillfogas planen 

över hur dessa områden ska utredas i samband med framtida 

detaljplaner och bygglov. 

 

Kommunen skriver att en inventering och grov riskbedömning av 

markens stabilitet inom vissa av kommunens bebyggda områden 

finns. Det framgår dock inte var den finns eller vad slutsatsen från 

den är. Det framgår inte heller vad kartunderlaget baseras på. 

 

I översiktsplanen finns en karta benämnd ”Skredöversikt 2001”. 

Denna antar Länsstyrelsen är karteringsområden för den översiktliga 

stabilitetskartering i bebyggda områden som Räddningsverket (nu 

MSB) tog fram 2001. Detta behöver förtydligas. Det behöver 

beskrivas i text vad karteringen resulterade i och hur den har följts 

upp. Observera att MSBs kartering är begränsad till då bebyggda 

områden. 

 

Vid prövning av markens lämplighet för avsett planändamål måste 

förväntade effekter på bebyggelse och anläggningar av ett förändrat 

klimat beaktas. Detta kan vara ökade risker för ras, skred och erosion 

i framtiden. Översvämningsförebyggande åtgärder kan också 

medföra geotekniska konsekvenser som måste beaktas. Mer detaljer 

om geotekniska frågor finns i bifogat yttrande från Statens 

geotekniska institut.  

 

 

 

 

 

 

 

Även Göteborgs stad har i sitt 

arbete med skyfallsplanering valt 

ett klimatanpassat 100-års regn. 

 

Uddevalla kommun står fast vid 

sin bedömning att ett 

klimatanpassat 100-årsregn är en 

rimlig dimensionerad händelse 

för denna översiktsplan även för 

samhällsviktig verksamhet.  

 

 

Kartan kompletteras med 

den information som finns 

tillgänglig. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Översiktsplanen beskriver 

risker för ras, skred och 

stranderosion under 

”Förhållanden av väsentlig 

betydelse”. Det finns 

utredningar gjorda för vissa 

områden i kommunen som 

även visas i kartan. Vid 

fortsatt planering görs fler 

mer detaljerade 

utredningar. 

 

Kommunen har även 

utredningar i fysisk form 

som inte är inlästa digitalt. 

 

 

 

 

 

 

Noteras 
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Översvämning  

Kommunen utgår från 200-års återkomsttid när det gäller 

översvämning från hav och höga flöden i vattendrag. Boverket 

rekommenderar dock i sin tillsynsvägledning avseende 

översvämningsrisker6 att sammanhållen bebyggelse som 

utgångspunkt ska lokaliseras över beräknad högsta nivå (BHN) för 

hav, eller nivån för beräknat högsta flöde (BHF) i vattendrag. 

Boverket lyfter också att tillgänglighet generellt ska säkerställas med 

tillfartsvägar som klarar översvämning motsvarande den 

grundläggande utgångspunkten. Länsstyrelsens tolkning av detta är 

att även vägar ska planeras på samma nivå som till exempel 

bostäder/ny sammanhållen bebyggelse. 

 

Utifrån Länsstyrelsens handbok Stigande vatten ska bland annat 

bostäder placeras i zon 1, det vill säga ovanför beräknad högsta 

nivå/flöde. Andra nivåer kan accepteras för andra typer av 

markanvändning eller om åtgärder införs. Läs mer i Stigande vatten.  

 

Generellt behöver översiktsplanen tydligare beskriva hur kommunen 

vill förhålla sig till resultaten från översvämningskarteringar. 

Kommunen kan också titta på möjligheterna att knyta ihop åtgärder 

inom planeringen till det arbete som gjorts och som pågår inom 

översvämningsdirektivet.  

 

Översvämningsskyddet i Uddevalla hanteras i FÖP, men bör nämnas 

i den översiktliga översiktsplanen för att förtydliga var i kommunen 

översiktliga översvämningsskydd är aktuella. 

https://www.boverket.se/sv/PBLkunskapsbanken/planering/detaljplan

/lansstyrelsens-tillsyn/tillsynsvagledningoversvamning/ 

 

 

Skyfall 

Kommunen skriver att dimensionerande händelse är ett 100-årsregn, 

vilket överensstämmer med Länsstyrelsens generella 

rekommendation. När det gäller samhällsviktig verksamhet 

rekommenderar dock Länsstyrelsen en högre återkomsttid. Se också 

Länsstyrelsens faktablad.7  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Noteras och åtgärdas 

 

 

 

 

 

 

Noteras 

 

 

 

Åtgärdas 

 

 

 

Åtgärdas 
 

 

 

 

 

 

 
Text från Länsstyrelsens 

Samrådsunderlag 

”RISKHANTERINGSPLAN 

UDDEVALLA 2022-2027 Enligt 

Översvämningsdirektivet 

2007/60/EC 

Länsstyrelsen har bedömt att 

riskhanteringsplanens mål och 

åtgärder ska utgå ifrån de 

konsekvenser som kan uppstå vid 

100-årsnivå i havet, 100-årsflöde 

och ett 100-årsregn.  

Uddevalla kommuns projekt 

”Kajpromenad med 

översvämningsskydd i 

Uddevalla” har valt en 

skyfallshändelse med 100 års 

återkomsttid. 

Även Göteborgs stad har i sitt 

arbete med skyfallsplanering valt 

ett klimatanpassat 100-års regn. 

 
6 https://www.boverket.se/sv/PBLkunskapsbanken/planering/detaljplan/lansstyrelsens-

tillsyn/tillsynsvagledningoversvamning/ 
7 Fakta 2018-5 Rekommendationer för hantering av översvämning till följd av skyfall.pdf (lansstyrelsen.se) 

https://www.boverket.se/sv/PBLkunskapsbanken/planering/detaljplan/lansstyrelsens-tillsyn/tillsynsvagledningoversvamning/
https://www.boverket.se/sv/PBLkunskapsbanken/planering/detaljplan/lansstyrelsens-tillsyn/tillsynsvagledningoversvamning/
https://www.boverket.se/sv/PBLkunskapsbanken/planering/detaljplan/lansstyrelsens-tillsyn/tillsynsvagledningoversvamning/
https://www.boverket.se/sv/PBLkunskapsbanken/planering/detaljplan/lansstyrelsens-tillsyn/tillsynsvagledningoversvamning/
https://www.lansstyrelsen.se/download/18.6ae610001636c9c68e5474bf/1530519037587/Fakta%202018-5%20Rekommendationer%20f%C3%B6r%20hantering%20av%20%C3%B6versv%C3%A4mning%20till%20f%C3%B6ljd%20av%20skyfall.pdf
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Skyfallskarteringar för delar av kommunen presenteras i kartan. Det 

bör framgå vilket arbete som återstår att göra i fortsatt 

planeringsprocess för att säkerställa att bebyggelse är lämplig inom 

dessa delar. Även för områden där skyfallskartering idag saknas 

behöver det framgå vad som behöver göras i kommande skeden. Där 

kommunen inte har tagit fram eget underlag för skyfall kan 

Länsstyrelsens ytavrinnings- och lågpunktskartering ge vägledning8. 

 

De tematiska ställningstagandena bör kompletteras med översiktliga 

anvisningar för exploatering, till exempel att det är viktigt att ta 

hänsyn till lokala förutsättningar, att vid planering se till att det inte 

skapas instängda områden med mera. Kommunen skriver att 0,2 

meter översvämningsdjup kan accepteras. Detta bör motiveras, även 

om Länsstyrelsen instämmer i att det kan vara en rimlig nivå. När det 

gäller vägar förutsätter detta dock att vägen klarar nivån utifrån 

bärighet, vilket bör framgå. 

 

Kommunens syn på risker för den byggda miljön 

Kommunen ska i översiktsplanen redogöra för sin syn på 

klimatrelaterade risker för skador på den byggda miljön till följd av 

översvämning, ras, skred och erosion. Av översiktsplanen ska det 

även framgå hur dessa risker kan minska eller upphöra. Kommunen 

nämner detta, men Länsstyrelsen kan inte utläsa något om 

kommunens syn på riskerna. Kommunen behöver redovisa en 

tydligare riskbedömning och strategier för att minska risker kopplade 

till översvämning, ras, skred och erosion. Länsstyrelsen har tagit fram 

ett stöd för detta9. 

 

Under avsnitt 3.4.4 skriver kommunen att skyfallskarteringen utgör 

grund även för bedömningen för skador på den bebyggda miljön 

vilket är positivt. I rapporten anges att det finns tabeller för olika 

avrinningsområden där bedömningen görs. Det vore bra med en länk 

till rapporten och att den övergripande slutsatsen framgår av 

översiktsplanen. 

 

Farliga verksamheter 

Kommunen skriver om miljöfarlig verksamhet, framför allt med 

fokus på förorenade områden. Miljöfarliga verksamheter som finns 

idag bör också framgå på karta. Kommunen behöver tydliggöra om 

det finns anläggningar som klassas som farlig verksamhet utifrån 

LSO eller som Seveso-anläggningar. Det bör vidare framgå av 

översiktsplanen om det finns verksamheter/industrier som kräver 

skyddsavstånd till bebyggelse, tänkt exploatering måste i så fall 

anpassas efter skyddsavstånden. Det behöver också framgå om någon 

särskild hänsyn behöver tas vid nyetablering av 

verksamheter/industrier.  

Uddevalla kommun står fast vid 

sin bedömning att ett 

klimatanpassat 100-årsregn är en 

rimlig dimensionerad händelse 

för denna översiktsplan även för 

samhällsviktig verksamhet.  

 

Justerat 

 

 

 

 

Justerat 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖP förtydligas gällande 

detta 

 

 

 

 

 

 

 

 

Länk till rapporten läggs till 

 

 

 

 

 

 

 

 

Svårt och kan vara 

olämpligt att peka ut på 

kartan, men texten 

förtydligas. 

 

 

 

 
8 Ytavrinning och Lågpunkter (lansstyrelsen.se) 
9 Riskanalyser i ÖP | Länsstyrelsen Västra Götaland (lansstyrelsen.se) 

 

https://ext-geoportal.lansstyrelsen.se/standard/?appid=52d48c49ea8e47328a5e5f75f21b1d13
https://www.lansstyrelsen.se/vastra-gotaland/tjanster/publikationer/2020/riskanalyser-i-op.html
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Förorenade områden  

Det bör framgå om det finns områden med markföroreningar som 

kommunen planerar att omvandla till bostäder. 

 

Farligt gods 

Kommunen anger avstånd som är lämpliga för olika typer av 

markanvändning. Länsstyrelsen utgår generellt från sin riskpolicy 

Riskhantering i detaljplaneprocessen vid bedömning av risker, vilket 

innebär ett riskhanteringsavstånd på 150 meter. Länsstyrelsen 

rekommenderar också ett bebyggelsefritt avstånd på 30 meter, utöver 

det använder inte Länsstyrelsens några fasta avstånd. Kommunen 

behöver tydligare motivera de fasta avstånd som anges som grund i 

planeringen. I avsnittet hänvisas till räddningstjänstens 

handlingsprogram, men Länsstyrelsen kan inte se att avstånd till 

transportled för farligt gods nämns i denna. 

 

Det är positivt att kommunen nämner att hänsyn även kan behöva tas 

kring vägar som inte är rekommenderade leder. Om kommunen vet 

att det finns vägar som frekvent används som transportväg för farligt 

gods kan kommunen överväga att peka ut vägen som rekommenderad 

för att öka möjligheterna att riskerna hanteras i tillräcklig omfattning. 

Ett exempel är väg 44 till hamnen som, utifrån vad Länsstyrelsen har 

fått indikation på i andra ärenden, används frekvent för farligt gods-

transporter. I samband med att hamnen successivt flyttas är det 

speciellt viktigt att se över transportvägarna till hamnen och om 

kommunen kan göra något för att minska riskerna. I FÖP för 

Uddevalla står att kommunen håller på att ta fram en vägledning vid 

fysisk planering avseende farligt gods. Om den finns framtagen 

behövs hänvisning till denna. 

 

Enligt kommunen ska Bohusbanan värnas och utvecklas med sikte på 

dubbelspårig järnväg. Detta bör nämnas även i samband med 

transporter av farligt gods, och kommunen bör bedöma om det kan få 

någon påverkan på transportmängden.  

 

Utöver transport på väg och järnväg behöver även transporter i 

farleder nämnas och pekas ut i kartan. 

 

Länsstyrelsens rådgivande synpunkter - övriga 

allmänna intressen  
Förslag på ändrad markanvändning 

Generellt bör kommunen förtydliga vad det är för markanvändning 

planerad i respektive utredningsområde, om det är 

verksamheter/bostäder eller annat. Kommunen bör också tydligare 

ange vilka utmaningar som finns för varje område och som behöver 

tas hänsyn till i efterföljande skeden. Först då kan Länsstyrelsen ta 

ställning till markanvändningens lämplighet. Här följer några 

iakttagelser som Länsstyrelsen gjort för de olika områdena utöver vad 

som nämns under övriga rubriker i detta yttrande: 

 

 

 

 

 

 

Noteras, utreds mer i 

detaljplan. 

 

 

 

 

 

 

 

Ses över 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Noteras 

 

 

 

 

 

 

 

Noteras 

 

 

 

Åtgärdas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Noteras, ses över 
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Ort av lokal betydelse, utredningsområde 

Hogstorp: 

• Området berörs av två vattenskyddsområden, och 

markavvattningsföretag finns i närheten.  

• Området ligger nära väg och järnväg vilket medför att hantering av 

risker och buller kommer att krävas vid exploatering.  

• Delområde Bräcke gränsar till en känd fornlämning (boplats), vilket 

bör hanteras vidare i planläggningen. Dessutom finns behov av en 

arkeologisk utredning inför planläggning.  

• Ett inventerat lövskogsområde finns i nordöstra delen.  

Lane-Ryr kyrkebyn:  

• Jordbruksmark finns inom utredningsområdet.  

• Området omfattas av ett kulturmiljövårdsprogram för Lane Ryrs 

tätort.  

• Här finns by- och kyrkomiljö med smågårdar. Det framgår inte hur 

bebyggelse som planeras i anslutning till den värdefulla kommunala 

kulturmiljön anpassas för att tillgodose och tillvarata befintliga 

värden. Inom det östra delområdet (skolan) finns registeruppgifter om 

ett tidigare känt förhistoriskt gravfält. Delområdet bör inför 

planläggning utredas för fornlämningar.  

• Väster om Bäveån finns en ek som är naturminne, denna får inte 

skadas.  

Lane-Fagerhult:  

• Strandskydd råder runt Bäveån och Kopperödsån.  

 

Landsbygd sammanhängande bebyggelse, utredningsområde 

Bokenäset:  

• En biotopmiljö (bäckmiljö) liksom markavvattningsföretag berörs.  

• Här berörs kulturmiljövårdsprogram, Högås kyrkomiljö och 

jordbruksbebyggelse.  

• Väg 160, rekommenderad farligt gods led, går intill 

utredningsområdet.  

• Riksintresse högexploaterad kust berörs. 

 

Havstensstrand:  

• Havstensstrand från Utby till Sundsandsvik: Närliggande vatten 

omfattas av Natura 2000-område Havstensfjorden-Svälte Kile 

SE0520173 och naturreservatet Havstensfjorden med höga 

naturvärden.  

• Vid Rotviks vatten berörs ett kulturmiljövårdsprogram, Träskullen – 

Grönevik.  

• Väg 161 utgör rekommenderad väg för farligt gods. 

• Havsstensstrand mittersta området berörs av ett 

kulturmiljövårdsprogram Laneberg och riksintresse högexploaterad 

kust.  

• Havsstensstrand Utby berörs av kulturmiljövårdsprogram Utby och 

riksintresse högexploaterad kust.  

 

Fräknestranden:  

• Området berörs av riksintresse högexploaterad kust.  

 

Verksamhet och industri, utredningsområde  

• Här kan uppstå konflikt med utpekad korridor för vägutbyggnad av 

väg 161, utredning för höghastighetsjärnväg, och markreserv för 

dubbelspår. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Noteras, ses över 

 

 

 

Åtgärdas 
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Nationella och regionala mål, planer och program 

Länsstyrelsen ser att kommunen kan utveckla översiktsplanens 

koppling till de nationella mål som finns i avsnitt 1.3.2. Hur förhåller 

sig exempelvis översiktsplanen till miljömålen, de nationella målen 

för funktionshinderspolitiken, jämställdhet och folkhälsa, gestaltad 

livsmiljö, och på vilket sätt bidrar planen till utveckling gentemot 

målen? Översiktsplanen kan gärna hänvisa till eller sammanfatta den 

genomgång av påverkan på miljömålen som finns i MKB. 

Länsstyrelsen skulle också gärna se hur kommunens egna mål och 

prioriteringar ska förverkligas och följas upp genom översiktsplanen. 

 

Det är positivt att kommunen arbetat aktivt med de globala 

hållbarhetsmålen i en genomtänkt process. Även här kan kopplingar 

göras till själva planförslaget så att det framgår hur målen faktiskt har 

påverkat ställningstagandena. 

 

Två regionala program som översiktsplanen behöver samordnas med 

är Utmaningar för ett hållbart Västra Götaland10 och Klimat 2030 11 

 

Social hållbarhet 

Översiktsplanen innehåller en bra redogörelse för vad social 

hållbarhet innebär och kopplar detta till både egna mål och planer 

samt till de globala hållbarhetsmålen. För att ytterligare tydliggöra 

översiktsplanens bidrag till social hållbarhet kan kommunen dock 

konkretisera resonemangen: 

 

Det centrala i sammanhanget är att i översiktsplanen som 

markanvändningsplan identifiera hur den fysiska planeringen kan 

bidra till stärkt social hållbarhet. Detta kan handla om att göra en 

nulägesanalys av vilka sociala utmaningar som översiktsplanen bör 

hantera, exempelvis trygghet, fysisk tillgänglighet eller behov av 

sociala mötesplatser. Ett exempel hur detta kan göras är kommunens 

arbetsmetod ”8 och 80-perspektiv” men där Länsstyrelsen saknar 

resultat i förhållande till just Uddevalla kommun. Det framgår inte 

vad som finns i bebyggelseområdenas närhet i form av målpunkter 

som service, skola, friluftsliv med mera och hur dessa nås i vardagen. 

Kommunen bör använda sig av Välfärdsredovisning från 2018 som 

översiktsplanen länkar till, med dess väl underbyggda statistik 

gällande levnadsvillkor för olika grupper.  

 

Länsstyrelsen uppmuntrar kommunen att ta fram sociala 

konsekvensanalyser (SKA) och barnkonsekvensanalyser (BKA), 

både för översiktsplanen och i detaljplaneskedet. På så sätt kan 

många av de sociala frågor som synliggörs i de tematiska 

ställningstagandena bli konkreta. En social konsekvensanalys nämns 

som del i en landskapsanalys i MKB, det är dock oklart var den finns. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dessa mål finns redovisade 

under varje avsnitt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ses över  

 

 

 

 

 

Av planeringsprinciperna 

framgår kommunens 

inriktning för utformning 

av serviceutbud för 

invånarna i de olika 

orterna.  

 

 

 

Noteras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
10 Åtgärdsprogram inom miljömål | Länsstyrelsen Västra Götaland (lansstyrelsen.se) 
11 Klimat 2030 | Västra Götaland ställer om 

https://www.lansstyrelsen.se/vastra-gotaland/miljo-och-vatten/miljomal/atgardsprogram-inom-miljomal.html
https://klimat2030.se/
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Bostadsförsörjning 

Aktuella riktlinjer för bostadsförsörjningen bör ligga till grund för 

kommunens översiktsplanering, så att de kan vara vägledande vid 

tillämpningen av 2 kap. 3 § 5 plan- och bygglagen (2010:900). 

Uddevalla kommuns riktlinjer är relativt nyligen antagna (2018), men 

Länsstyrelsen uppmuntrar kommunen att revidera sina riktlinjer för 

bostadsförsörjning innan översiktsplanen skickas ut på granskning. 

Länsstyrelsen kan ge råd och stöd i arbetet med att ta fram nya 

riktlinjer för bostadsförsörjning och kommer gärna in tidigt i en 

sådan process. Vidare har Boverket tagit fram en handbok för arbetet 

med riktlinjer12. 

 

Det finns tydliga kopplingar mellan samrådsförslaget och viktiga 

bostadsförsörjningsfrågor i Uddevalla kommun, både i de tematiska 

och i de geografiska ställningstagandena. Det som saknas ur ett 

bostadsförsörjningsperspektiv är hur ställningstaganden kring 

bostadsfrågorna ska genomföras, och hur kommunen säkerställer att 

översiktsplanens mål leder till det önskade resultatet. 

 

Infrastruktur och transporter  

Väg och järnväg  

Föreslagen utveckling har påverkan på transportsystemet, och det är 

viktigt att kommunen synliggör det finansiella ansvaret för eventuella 

åtgärder för ombyggnad och utveckling av infrastruktur och 

kollektivtrafik. Det saknas tydlig koppling mellan hur ny bebyggelse 

och utvecklingsområden ska bidra till ett transporteffektivt samhälle.  

 

Kommunen bör lyfta fram väg 172 och väg 678 samt 

Älvsborgsbanan och Norra Bohusbanan som viktiga 

infrastrukturstråk.  

 

Kommunen föreslår utredningsområden för etablering av 

verksamheter och industri strax intill eller i nära anslutning till 

flertalet viktiga infrastrukturstråk. Även om föreslagna områden är 

grovt utritade och inte ska tolkas exakt, behöver kommunen i detta 

skede bedöma lokaliseringens lämplighet utifrån trafiksäkerhet, 

kapacitet, framkomlighet och hållbarhet. Vid ny exploatering behöver 

avstånd till infrastrukturen beaktas, se Trafikverkets yttrande. 

Fräknestranden pekas ut som ett område där ny samlad bebyggelse 

kan möjliggöras. Framförallt väg 675 längs med Fräknestranden har 

under många år varit föremål för diskussion gällande standard och 

trafiksäkerhet för oskyddade trafikanter. Trafikverket och Uddevalla 

kommun har tillsammans genomfört en åtgärdsvalsstudie som 

resulterade i ett antal mindre åtgärder som förbättrar trafiksäkerheten. 

Det är bra att kommunen utreder möjligheterna till gång- och 

cykelväg, frågan om trafiksäkerhet för oskyddade trafikanter kvarstår 

dock och möjligheten att bygga ut gång- och cykelväg i framförallt 

södra delen vid Ulvesund har visat sig vara en mycket kostsam och 

komplicerad åtgärd.  

 

Kommunen behöver generellt visa hur olika ställningstaganden och 

utpekanden av ”grå infrastruktur” stämmer överens med nationella 

och regionala handlingar för planering av infrastruktur: 

Vi delar länsstyrelsens 

uppfattning att dessa 

hänger ihop. 

Bostadsförsörjningspro-

grammet (BFP) revideras 

en gång per mandatperiod. 

Det är viktigt att BFP och 

ÖP:s inriktning avseende 

bostadsförsörjningsfrågor 

planeras och genomförs. 

Därför har kommunen en 

genomförandeplan för 

bostadsförsörjning. Denna 

plan upprättas årligen och 

är ett underlag för 

kommunen och dess bolags 

verksamhetsplanering och 

budget. 

 

 

I kommunens 

samhällbyggnadsstrategi 

pekas det på prioritering 

utav tätorternas utveckling, 

för att bidra till ett 

transporteffektivt samhälle. 

 

 

Läggs till 

 

 

 

 

 

Vi är medvetna om 

problematiken och vi 

verkar för en GC-väg längs 

hela väg 675. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Noteras, åtgärdas 

 

 

 
12 www.boverket.se 

http://www.boverket.se/
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• Korridorer för utbyggnad av väg 678 och väg 161 har lagts in i 

planförslaget. Dessa är ännu inte fastställda vilket bör framgå. Det 

samma gäller föreslaget markreservat för dubbelspårsutbyggnad på 

Södra Bohusbanan. 

 

• I planförslaget finns föreslagen sträckning på en framtida 

höghastighetsjärnväg. Det är bra att kommunen synliggör denna 

avsikt, det är dock viktigt att involvera Trafikverket tidigt. 

Trafikverket har inget uppdrag att arbeta med höghastighetsjärnväg 

längs västkusten och är inte involverade i arbetet. 

 

• Läs om vad som gäller för utbyggnad av cykelväg längs vägar i 

Trafikverkets yttrande. Miljökonsekvensbeskrivningen nämner en 

trafik- och parkeringsstrategi. Om kommunen avser tillämpa den i sin 

fysiska planering är det bra att hänvisa till den i översiktsplanen.  

 

Kommunen kan komplettera med de riktvärden som gäller för 

trafikbuller och vibrationer, se Trafikverkets yttrande.  

 

Uddevalla hamn 

Föreslagen utveckling har påverkan på hamnområdet. Det är viktigt 

att kommunen tar ansvar för konsekvenserna av föreslagen flytt av 

hamnen och därmed förändring av markanvändningen. Det gäller att 

säkerställa genomförandet, att olika sakintressen behandlas, att  

hälsa-, risk-, och säkerhetsfrågor samt miljöförhållanden synliggörs 

och att det finansiella ansvaret för åtgärderna är tydliga. 

 

Utöver underlaget som finns i gällande riksintresseprecisering och 

den åtgärdsvalsstudie som genomfördes år 2016, kommer kommunen 

att behöva ta fram kompletterande och uppdaterade utredningar för 

buller, vibrationer och farligt gods. 

 

Det finns en viljeinriktning att möjliggöra trafikering av större fartyg 

in till hamnen vilket kommer att kräva muddring. Både omfattande 

muddring och uppförande av ny hamn är åtgärder som behöver 

tillståndsprövas i mark- och miljödomstol. En sådan process bör 

påbörjas i tidigt skede. Om MKN i vattenförekomsten Byfjorden 

påverkas av planerade åtgärder bör det också framgå i 

översiktsplanen. 

 

Trafikverket kommer att fortsätta dialogen med Uddevalla hamn om 

eventuellt inspel av brist till den nationella infrastrukturplanen.  

 

Flyg 

Uddevalla kommun berörs av influensområdet för hinderytor för 

Landvetter, Säve, Trollhättan och Såtenäs flygplatser. Av 

översiktsplanen bör framgå att lokalisering av höga 

byggnader/föremål inom influensområdet ska samrådas med 

respektive flygplats. Konsekvenser av hinderbegränsande områden 

och bullerkurvor bör redovisas i planen i form av restriktioner 

och/eller rekommendationer. 

 

Följande gäller för civil luftfart och bör nämnas i översiktsplanen: 

alla byggnadsobjekt oavsett typ som master, torn, pyloner, skyltar, 

konstverk, byggnader, vindkraftverk etcetera som är högre än 20 

 

Noteras 

 

 

 

 

Noteras 

 

 

 

 

 

 

Noteras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Noteras 

 

 

 

 

Läggs till 
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meter över mark eller vattenytan skall remitteras till Luftfartsverket. 

Detta gäller oavsett position på svenskt territorium. Befinner sig 

objektet till havs eller i insjö skall även Kustbevakningen i 

Karlskrona remitteras. Detta gäller överallt, även inom områden 

speciellt utpekade för vindkraft. Läs mer i bifogat yttrande från 

Luftfartsverket. 

 

Kulturmiljövård 

Samrådsförslaget innehåller många visioner och ambitioner kring 

kulturmiljön. Det finns dock inga tydliga rekommendationer som tar 

detta ett steg längre för hantering och hänsyn i de olika 

utredningsområdena. För att översiktsplanen ska vara ett stöd när 

detaljplaner tas fram behöver denna lucka överbryggas.  

 

Fornlämningar 

Länsstyrelsen lämnar följande synpunkter kring behov av hänsyn och 

fortsatt hantering av dessa särskilt utpekade kulturmiljöer: 

• Kristevik bör inför planläggning utredas för fornlämningar. 

• Stolteröd, östra delområdet bör inför planläggning utredas för 

fornlämningar. Inom det västra delområdet finns en fornlämning med 

särskilt högt bevarandeintresse och tillhörande stort 

fornlämningsområde (L1970:9746, stenkammargrav), Länsstyrelsen 

rekommenderar att delområdet utesluts från vidare planering.  

• Svälte bör inför planläggning utredas för fornlämningar. 

• Lanesund bör inför planläggning utredas för fornlämningar. Det 

östra delområdet kring fornborgen L1969:2461 bör uteslutas från 

vidare planering, med hänsyn till fornlämningsområdet. 

• Överby innefattar fornlämning L1969:2442. Exploatering är 

tillståndspliktigt enligt KML 2 kap. Det östra delområdet bör inför 

planläggning utredas för fornlämningar. 

• Utby: det framgår inte hur bebyggelse som planeras i anslutning till 

den värdefulla kommunala kulturmiljön anpassas för att tillgodose 

och tillvarata befintliga värden. Ny bebyggelse i högre liggande 

exponerad terräng riskerar att bli en markant del av sikthorisonten 

sett från Utbys historiska bebyggelsekärna. 

 

Utbys norra delområde har fornlämningar inom och i nära anslutning 

till området. Det finns därför ett behov av avgränsning och eventuellt 

borttagande av fornlämningar vid planläggning, vilket är 

tillståndspliktigt. Det mellersta och södra delområdet är dessutom i 

behov av arkeologisk utredning i samband med planläggning, på 

grund av sannolikheten för ytterligare okända fornlämningar inom 

aktuellt höjdparti.  

• Ammenäs tre delområden innehåller många fornlämningar. En 

fortsatt planläggning kommer att kräva arkeologiska insatser, vilket 

är tillståndspliktigt. 

 

Kulturmiljöunderlag 

Översiktsplanen hänvisar inte på något tydligt sätt till befintligt 

kulturmiljöprogram från 2002 och att detta är i behov av revidering 

och digitalisering. Trots att nuvarande kulturmiljöprogram är i behov 

av revidering anser Länsstyrelsen att kommunen, sett till transparens 

och förutsägbarhet, bör använda befintligt underlag i det fortsatta 

arbetet med översiktsplanen. Detta underlag bör trots 

revideringsbehov så länge kunna utgöra vägledning. 

 

Läggs till 

 

 

 

 

 

 

 

Ses över 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Noteras, utreds i detaljplan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Noteras, utreds i detaljplan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Noteras 
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Enligt regional handlingsplan för klimatanpassning uppmuntras 

kommunerna dessutom att uppdatera sina kulturmiljöprogram sett till 

analys av hot/risker mot kulturmiljöer/kulturarv. Kommunen kan 

söka bidrag från Länsstyrelsen för revidering av 

kulturmiljöprogrammet. 

 

Översiktsplanen länkar till en Landskapskaraktärsanalys som delvis 

innehåller kulturhistoriska analyser. Länsstyrelsen ser dock inte att 

dessa analyser synliggörs i föreslagen markanvändning.  

 

Gestaltad livsmiljö 

Kommunen har på ett övergripande sätt inkluderat gestaltad livsmiljö 

genom att bland annat lyfta fram kulturvärden och arkitektur i de 

tematiska ställningstagandena och i principer för tätorterna. Detta är 

en mycket bra början och ett viktigt bidrag till att hantera allmänna 

intressen bland annat enligt 2 kap 3§ PBL. 

 

För att ge mer konkret vägledning kan kommunen utveckla 

begreppen som används. Vad menar just Uddevalla kommun att 

arkitektur av hög kvalitet, eller god gestaltning, kännetecknas av? 

Vidare är det viktigt att i översiktsplanen ange riktlinjer för arbete 

med gestaltad livsmiljö i kommande planeringsskeden. Detta knyter 

då an till 3 kap §§2-3 PBL. Ett sätt att göra detta är att ta fram en 

arkitekturstrategi kopplad till översiktsplanen eller som underlag, se 

Vägledning om arkitekturstrategier - Boverket 

 

Länsstyrelsen vill också uppmuntra kommunen att beskriva hur 

översiktsplanen förhåller sig till de arkitekturpolitiska målen.  

 

 

 

Noteras 

 

 

 

 

Ses över 

 

 

Aspekter som påverkar 

kvalitet inom arkitektur kan 

definieras:15 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
15 - Nyttjandeperspektiv: Respekt för användarnas behov. Skapande av mer flexibla miljöer inom kommersiella och ickekommersiella 

användningsområden för individer och grupper. Omgivningar som enkelt kan anpassas till temporära nyttjande t.ex. genom tillämpning av 

moduler. 

- Rumsperspektiv: Människor rör sig genom rum även ute i naturen/landskap, därför spelar det roll hur rum definieras. Gestaltning av 

offentliga, privata och halvprivata platser influerar rumsupplevelse. Utformning av arkitekturmiljöer ska ta hänsyn till människors olika 

behov, t.ex. genom att designa särskilda rum där man kan vara för själv eller möta andar personer. Gestaltning har ett starkt inflytande på den 

interaktion mellan det inre och yttre perspektivet – det intima och det offentliga rummet.  

- Design: Byggnadens detaljer har en stark inverkan på stads- och landskapsbilden. Standardiserade lösningar skapar ofta en uppfattning av 

monotoni. Individuell arkitektur ska dock på något sätt vara anpassad till platsen och inte dominera omgivningen om det inte finns ett särskilt 

motiv för det.  

- Helhetsperspektiv: I arkitektur av hög kvalitet ingår också ett holistiskt arbetssätt. Allt byggande sker i kontext som kräver att man ska 

arbeta interdisciplinärt. Det leder till främjande av synergieffekter och att nå en omfattande hållbarhet inom flera ämnen. Att gestalta 

livsmiljö innebär att sätta ekonomiska, ekologiska och sociala aspekter i ett sammanhang.  

 … 

Slutsatsen kan vara att en ”god gestaltning” skapar ”arkitektoniska kvalitéer”. Arkitektur ska tala för sig själv och man bör kunna läsa av 

objektens värde. Bedömningen ska vara neutralt och fritt från design och stilfrågor. Vad som är kvalitet är vanligtvis inte så enkelt att 

bedöma eftersom det oftast handlar om mjuka värderingar. Följaktligen ska bedömningen göras av någon med expertis inom gestaltningen.  

 

Arkitekturstrategi: Kommunen bör anta en arkitekturpolicy som skulle kunna integreras i översiktsplanen men skulle även vara ett eget 

styrande dokument. Att arbeta mer med till exempel arkitekturtävlingar kan vara ett sätt att ge allmänheten möjlighet att engagera sig i 

diskussionerna kring gestaltningen av Uddevalla Kommun. En arkitekturpolicy behöver ta ställning till sitt historiska sammanhang, sociala 

aspekter, estetik och miljöpåverkan. 

 

Syn på landskapsbilden är särskild viktig eftersom Uddevalla kommun inte enbart har urbana miljöer. Grundhållning ska vara att byggnader 

ska anpassas till terrängen och det kollektiva minnet i vår gemensamma historia och inte tvärtom, ”platta på mark” bör tillämpas bara i 

område som är lämpligt för den typen av bostad. Bebyggelsen ska vara integrerad i landskapsbilden, den kan ta hänsyn till områdets natur 

och historia. Tillkommande byggnader ska inte placeras uppe på en höjd och helst undvika att inta en dominant ställning landskapet.  

 

Kulturmiljön: Byggnadsprocessen verkar i ett historiskt sammanhang. Staden har drygt 500-åriga rötter på platsen och ursprung i framförallt 

handel och sjöfart, näringar som har vattnet som utgångspunkt. Tillkommande bebyggelse ska förhålla sig till såväl sin historiska kontext 

som till förändrade havsnivån. 

https://www.boverket.se/sv/samhallsplanering/arkitektur-och-gestaltad-livsmiljo/arbetssatt/arkitekturstrategi/vagledning-arkitekturstrategier/
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Kommunen nämner bland annat områden mellan husen, torg, 

bottenvåningar och fasader. Länsstyrelsen instämmer i att alla 

offentliga rum i staden är viktiga, men att det också i översiktsplanen 

är viktigt att se landskapet i hela kommunen. Principerna för omsorg 

om kulturmiljöer bör gälla även lokalisering med hänsyn till 

landskapsbild, exempelvis lokalisering i höjdlägen.  

 
Naturmiljö och områdesskydd 

Hantering av generellt biotopskydd bör läggas till.  

 

Aktuella uppgifter om miljövärden i skogen, till exempel 

nyckelbiotoper och skyddade skogsområden, finns på Skogsstyrelsen 

- Skogens pärlor. Dessa register fylls kontinuerligt på med nya 

områden.  

 

Grön infrastruktur och ekosystemtjänster 

Det är positivt att kommunen avser vara restriktiv med att ta natur- 

och friluftsområden i anspråk. Det vore bra om översiktsplanen kan 

förtydliga när vägledande plan för grönstruktur och inventering av 

bland annat friluftslivsområden som antyds, ska tas fram.  

 

Kommunen bör analysera vilka ekosystemtjänster som är särskilt 

viktiga att arbeta med i den fysiska planeringen, gärna inklusive 

kulturmiljövärden och biologiskt kulturarv. Kommunen behöver ha 

en övergripande plan för hur man på ett kostnadseffektivt sätt kan 

skapa robusta och attraktiva bebyggda miljöer, och även i ett större 

landskapsperspektiv ta tillvara och främja livsviktiga 

ekosystemtjänster. En fungerande grön infrastruktur med stark 

biologisk mångfald är grunden för alla långsiktigt hållbara 

ekosystemtjänster. Se Boverkets vägledning om arbete med 

ekosystemtjänster i fysisk planering13 och Länsstyrelsens 

Handlingsplan och webbGIS för grön infrastruktur14.  

 

Ekologisk kompensation  

Det är positivt att kommunen avser kompensera naturvärden som går 

förlorade vid exploatering. Kommunen bör utveckla detta till en 

övergripande plan för ekologisk kompensation i översiktsplanen, då 

det spar tid och resurser i senare skeden. För att 

kompensationsåtgärderna ska bli kostnadseffektiva är det viktigt att 

kommunen har kunskap om vilken typ av åtgärder som behövs, och i 

vilka områden de gör störst nytta. Generellt sett är detta åtgärder som 

bygger på befintlig grön infrastruktur.  

 

Areella näringar  

Principerna för utveckling av ny bebyggelse på landsbygden är bra. 

Enligt kartan är det endast i Lane-Ryr som det finns förslag på 

förändrad markanvändning av jordbruksmark. 

 

Tabellen med definition av väsentliga samhällsintressen och kriterier 

som ska bedömas vid en lokaliseringsutredning är en bra grund för 

utredning av 3 kap 4 § miljöbalken. Om jordbruksmark kommer att 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Åtgärdas 

 

 

 

 

 

 

 

Kommunen har nu antagit 

en Friluftsplan som länkas i 

ÖP. Tidsplan för 

framtagande av plan för 

grönstruktur finns inte i 

dagsläget. 

 

 

 

 

 

 

Noteras 

 

 

 

 

 

 

 

Noteras 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabellen är inte 

ändamålsenlig och tas bort.  

Texten kompletteras med 

hur kommunen arbetar med 

lokaliseringsprövning av 

 
13 Ekosystemtjänster i den byggda miljön – vägledning & metod - PBL kunskapsbanken - Boverket 
14 https://www.lansstyrelsen.se/vastra-gotaland/samhalle/planering-och-byggande/groninfrastruktur.html 

https://www.skogsstyrelsen.se/skogensparlor
https://www.skogsstyrelsen.se/skogensparlor
https://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/Allmant-om-PBL/teman/ekosystemtjanster/
https://www.lansstyrelsen.se/vastra-gotaland/samhalle/planering-och-byggande/groninfrastruktur.html
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tas i anspråk i de områden som nämns i tabellen är det önskvärt att 

utredning enligt 3 kap 4 § miljöbalken också fullföljs i 

översiktsplanen. Det vill säga att lokaliseringsutredning redovisas 

och visar vilka andra områden som studerats, liksom bedömning av 

lokaliseringskriterierna för varje studerat område. Annars kommer 

det att behöva visas vid detaljplanering vilket gör det svårare att hitta 

alternativ lokalisering.  

 

Kommunen behöver också motivera varför verksamhetsmark, 

industri, handel, turistanläggningar och växthus är väsentliga 

samhällsintressen.  

 

I tabellen nämns områden som inte finns i översiktsplanens kartskikt, 

däremot i FÖP för Uddevalla respektive Ljungskile. Översiktsplanens 

karta ger därmed ingen helhetsbild.  

 

 

Energi, material och teknisk försörjning 

Det är bra att kommunen tar med täkter i sin planering. Täkter i drift 

bör redovisas på karta. Täkter tar stora ytor i anspråk utifrån 

brytningen och genom spridning av buller.  

 

Markavvattningsföretag bör läggas till. Bebyggelse bör undvikas 

inom markavvattningsföretag.  

 

Att exploatera vattenområde betraktas som vattenverksamhet och kan 

kräva prövning enligt 11 kap. miljöbalken.  

 

Det behöver framgå vilka reningsverk som finns liksom deras 

kapacitet. Ett referat av vatten- och avloppsförsörjningsplanen 

behöver finnas i översiktsplanen.  

 

Även om kommunen stödjer initiativ till gemensamma lösningar har 

kommunen det övergripande ansvaret för vatten- och 

avloppsförsörjning enligt Lagen om allmänna vattentjänster.  

 

Svenska kraftnäts 400 kV-ledning bör redovisas i översiktsplanen 

och elsystemets roll i stort beskrivas översiktligt. Transmissionsnätet 

för el går att hämta via Geodataportalen. Inga intressekonflikter 

föreligger mellan befintlig 400 kV-ledning och utpekade 

utbyggnadsområden. Läs mer om avstånd och processer att ta hänsyn 

till i yttrande från Svenska kraftnät. 

 

En väl fungerande och utbyggd it-infrastruktur ger goda 

förutsättningar för många verksamheter i samhället, liksom social 

delaktighet. Elektronisk kommunikation är ett allmänt intresse och 

ska behandlas vid planläggning. Genom att i översiktsplanen 

inkludera behov av och möjligheter med bredbandsutveckling, lyfts 

bredbandsfrågan till den strategiska planeringsnivån. Översiktsplanen 

nämner övergripande flexibelt arbetsliv och digitalisering; en 

hänvisning kan göras till en mer detaljerad bredbandsstrategi med 

tidsatta aktiviteter. Läs mer om detta, och vad som gäller vid 

uppförande av vindkraftverk, i bifogat yttrande från Post- och 

telestyrelsen. 

 

exploatering på 

jordbruksmark. 

 

 

 

 

 

 

Se kommentar ovan 

 

 

 

 

Se kommentar ovan 

 

 

 

 

Läggs till 

 

 

 

Läggs till 

 

 

Noteras 

 

 

Vi lägger till hänvisning till 

kommunens sida om VA 

planering. 

 

 

Noteras 

 

 

 

Läggs till 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Noteras 
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Miljökonsekvenser 

Det är oklart vad planens syfte är, och det framgår inte heller i 

miljökonsekvensbeskrivningen. Det blir då också svårt att jämföra 

olika alternativ och vilket som bäst uppnår planens syfte. De 

alternativ som MKB kort nämner har studerats bör redovisas i urval, 

liksom varför de valts bort. Länsstyrelsen vill påminna om att till 

beslutet om att anta översiktsplanen ska finnas redovisning (så kallad 

särskild handling) av bland annat hur miljöaspekterna har integrerats 

i planen, se 6 kap 16§ MB. Det finns flera slutsatser i MKB som 

kommunen bör använda sig av som ett stöd i att utveckla planen 

vidare inför granskningen. Bland annat lyfts att översiktsplanen bättre 

kan uppnå måluppfyllelse gällande klimatpåverkan, om kommunen 

arbetar vidare med hållbara transporter till externa 

handelsetableringar och tillämpar åtgärder i sin trafik- och 

parkeringsstrategi. Översiktsplanen kan här göra mer konkreta 

ställningstaganden. 

 

Övrigt 

Det behöver klargöras om Uddevalla tätort ingår i översiktsplanen 

eller inte, eller om bara vissa frågor hanteras här och i så fall vilka. 

”Eftersom centralorten har en fördjupad översiktsplan har området 

inte hanterats inom ramen för den kommuntäckande 

översiktsplanen.” Trots detta finns planeringsprinciper för tätorten 

med. Det behöver förtydligas att/om/i vilka delar de fördjupade 

översiktsplanerna fortsätter att gälla. Kommunen har motiverat vilka 

ställningstaganden som finns i planen med bland annat 

”Länsstyrelsens krav på vad som måste ingå för att de ska godkänna 

planen och hur ingående kommunen måste redovisa sina intentioner.” 

Länsstyrelsen vill poängtera att ett mandat att godkänna en 

översiktsplan inte finns. Det vore bättre om det framgår att 

översiktsplanen ska vara en överenskommelse mellan stat och 

kommun som möjliggör kommande utveckling. 

 

 

 

Planen har ett syfte vilket 

framgår i planens inledning 

 

 

Ses över 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ses över 

Planeringsprinciperna finns 

eftersom centralorten är 

med i 

utvecklingsinriktningen och 

en del av kommunen och 

dess utveckling i stora drag  

 

Ses över 

 

 

 

 

Försvarsmakten  

Synpunkter Kommentar 

Avstår från att yttra sig. Ok 

Statens geotekniska institut  

Synpunkter Kommentar 

Yttrande över samrådshandling  

Statens geotekniska institut (SGI) har från Länsstyrelsen i Västra 

Götalands län erhållit rubricerad översiktsplan med begäran om 

yttrande. SGI:s yttrande avser geotekniska säkerhetsfrågor såsom ras, 

skred, erosion och geotekniska frågeställningar kopplade till 

översvämning. Grundläggnings- och miljötekniska frågor, såsom 

hantering av radon, ingår således inte.  

 

Uddevalla kommun anger att det finns fördjupade översiktsplaner för 

Uddevalla centralort och Ljungskile tätort där utveckling för dessa 

områden konkretiseras. Dessa fördjupningar är en del av kommunens 

hela översiktsplan men redovisas inte i detalj i rådande planförslag. 

De ska arbetas in i planförslaget i ett senare skede. Kommunen har 

också ett tematiskt tillägg för vindkraft i form av en vindbruksplan. 

 

Underlag:  
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1 översiktsplan 2022 Uddevalla kommun, samråd, utdrag av samtliga 

texter samt interaktiv version.  

 

SGI:s synpunkter  

Allmänt anser SGI att i en översiktsplan ska geotekniska 

förutsättningar översiktligt redovisas med avseende på geotekniska 

riskfaktorer (t.ex. risker för ras/skred i berg/jord, erosion och 

översvämning). Grova värderingar kan göras utifrån bl.a. geologiska 

och topografiska kartor. God kännedom om geotekniska 

förutsättningar och eventuella geotekniska riskområden är viktiga 

utgångspunkter vid strategiska val av markanvändning. I en 

översiktsplan bör därför eventuella riskområden tydligt redovisas, 

förslagsvis på kartor, och en strategi tillfogas planen över hur dessa 

områden skall utredas i samband med framtida detaljplaner eller 

bygglov.  

 

 

I kapitlet 3.4.2 Ras, skred, erosion ges en geologisk beskrivning av 

förhållandena inom kommunen, samt ställningstaganden att:  

 

• beakta risk för skred, ras och erosion i detaljplanearbete 

genom att geoteknisk och stabilitetsutredning görs, samt 

genom att krav på detaljerad undersökning bygglov eller 

bygganmälan.  

 

• beakta risk för bergras och blocknedfall i områden med höga 

bergformationer.  

 

Kommunen gör även ställningstaganden i kapitel 2 att: 

• bygga klimatanpassat på ett sätt som integrerar 

ekosystemtjänster och hanterar risker från skred, ras och 

skyfall.  

• VA-försörjningen planeras med hänsyn till 

översvämningsrisker, förhöjda vattennivåer, risk för ras och 

skred, ökad risk för mikrobiell smitta och andra faktorer som 

kan påverkas av ett förändrat klimat. 

 

I den digitala interaktiva ÖP finns under rubriken Hälsa, säkerhet och 

risk, kartor med bland annat aktsamhetsområden för skred, 

förutsättning för stranderosion samt Skredöversikt 2001. Den senare 

kartan antar SGI är karteringsområden för den översiktliga 

stabilitetskartering i bebyggda områden som Räddningsverket (MSB) 

tog fram 2001. Detta behöver förtydligas och även beskrivas i text 

vad karteringen resulterade i och hur den har följts upp. Observera att 

MSB:s översiktliga kartering över stabilitetsförhållandena är 

begränsad till vid utredningstillfället bebyggda områden.  

 

Översiktsplaner som påbörjas efter 1 augusti 2018 ska enligt PBL 

redovisa kommunens syn på risken för skador på den byggda miljön 

till följd av klimatrelaterade olyckor som till exempel översvämning, 

ras, skred och erosion samt hur sådana risker kan minska eller 

upphöra. ÖP redovisar sådana riskområden, men det saknas en 

beskrivning av riskhantering för den redan byggda miljön. Vi 

rekommenderar att ÖP kompletteras med en sådan redovisning.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Noteras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ses över 

 

 

 

 

 

 

 

 

Översiktsplanen förtydligas 

kring detta. 
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SGI vill trycka på att det i samband med detaljplanering alltid ska 

utföras bedömning av ras, skred och erosion i enlighet med PBL. Vi 

vill också framhålla vikten av att vid prövning av markens lämplighet 

för avsett planändamål måste livslängden hos bebyggelse, 

anläggningar etc. vara utgångspunkten och därför behöver förväntade 

effekter av ett förändrat klimat beaktas. Klimatscenarierna indikerar 

att för de kommande 100 åren kan ökad nederbörd förväntas leda till 

ökade flöden och förhöjda nivåer i mark och vattendrag. Detta kan 

öka riskerna för ras, skred, erosion och översvämningar, vilket bör 

värderas vid bedömning av framtida markanvändning (för såväl 

befintlig som tillkommande bebyggelse). 

Översvämningsförebyggande åtgärder, t ex uppfyllnader och vallar, 

kan medföra geotekniska konsekvenser vilket också måste beaktas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Noteras 

 
 

Skogsstyrelsen  

Synpunkter Kommentar 

Det saknas en tydlig koppling mellan text och kartor. För att förstå 

kartan behöver de olika kartlagren beskrivas i text, både vad gäller 

ursprung, aktualitet och legalitet samt på vilket sätt kartlagret utgör 

ett underlag i den kommunala planeringen. Kartlagren kan grupperas 

på ett mer logiskt sätt. Kartan ger en ögonblicksbild och ambitionen 

är att den interaktiva kartan hålls uppdaterad men det behöver framgå 

när det gjordes senast. Aktuella uppgifter om miljövärden i skogen, 

t.ex. nyckelbiotoper och skyddade skogsområden finns på 

www.skogsstyrelsen.se/skogensparlor. Dessa register fylls 

kontinuerligt på med nya områden. I övrigt har vi inga synpunkter på 

presenterat förslag.  

Ses över 

Havs- och vattenmyndigheten  

Synpunkter Kommentar 

Vi avstår från yttrande. Det innebär inte att myndigheten tagit 

ställning i sakfrågor eller till handlingarna i ärendet. 

Ok 

Energimyndigheten  

Synpunkter Kommentar 

Energimyndighetens synpunkter I enlighet med översiktsplanens 

tematiska tillägg om vindbruk tar Uddevalla kommun ställning till 

att: 

• Kommunen med befintliga och tillståndgivna vindkraftverk (22) för 

närvarande är färdigutbyggd avseende vindkraft.  

• Övriga delar av kommunen anses för närvarande olämpliga för 

utbyggnad av vindkraft.  

• Kommunen stöder riksintresse för vindkraft i norra delen av 

kommunen, dock ej riksintressena i södra delen av kommunen  

 

Energimyndigheten vill i sammanhanget av vindkraftsplanering 

informera om att Energimyndigheten och Naturvårdsverket 

tillsammans tagit fram en nationell strategi för en hållbar 

vindkraftsutbyggnad som presenterades i slutet av januari 2021. 

Syftet med strategin är att bidra till energiomställningen genom att 

skapa förutsättningar för att den framtida utbyggnaden av vindkraft 

sker på ett hållbart sätt. Strategin fokuserar på en utvecklad 

planeringsprocess för vindkraft. Det är viktigt att utbyggnaden av 

vindkraft fördelas på ett lämpligt sätt över landet, bland annat utifrån 

ett elförsörjningsperspektiv och med hänsyn till andra 

markanvändningsintressen. Målet har varit att ta fram ett användbart 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.skogsstyrelsen.se/skogensparlor
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planeringsunderlag för länsstyrelserna och i förlängningen för 

kommunerna, som stöd till den kommunala planeringen av 

vindkraft.16 

 

Energimyndigheten och Naturvårdsverket har föreslagit att 

länsstyrelsen ska ges en stark roll i strategins genomförande och i 

planeringsprocessen för vindkraft. Förslaget innebär att länsstyrelsen 

ska ges i uppdrag att genomföra regionala analyser och ta fram ett 

regionalt planeringsunderlag som visar potentiella områden för 

vindkraft. En utgångspunkt för arbetet ska vara att undersöka 

förutsättningar för samexistens mellan vindkraft och andra 

intressen.17 

 

Energimyndigheten arbetar för närvarande med en utredning som 

behandlar den andra delen av regeringens uppdrag till 

Energimyndigheten, Naturvårdsverket, Riksantikvarieämbetet, 

Tillväxtverket och Trafikverket att tillsammans med Boverket som 

samordnande myndighet göra en översyn av sina respektive anspråk 

på områden av riksintresse. Enligt uppdraget ska översynen 

sammantaget leda till en kraftig minskning av såväl antalet anspråk 

på områden av riksintresse som dessa områdens samlade areella 

utbredning. Boverket ska slutredovisa uppdraget till 

Finansdepartementet senast den 15 september 2021.18 

 

Ett av utredningsmålen har varit att se över riksintresseanspråk på 

land från 2008 års utpekande av riksintresse vindbruk som 

myndigheten lät vara med i 2013 års utpekande på grund av 

rättssäkerhetsskäl om projektering fortfarande pågick i dessa anspråk. 

Energimyndigheten har med denna översyn haft för avsikt att 

kontrollera om projektering fortfarande pågår i anspråken från 2008 

och därmed uppfyller kriterierna. I Uddevalla kommun finns fem 

områden av riksintresse för vindbruk, fyra av dessa är anspråk från 

2008 som fick kvarstå 2013 och i dessa riksintresseanspråk pågår inte 

projektering enligt den GIS-analys som utförts i utredningen, se 

bifogad karta. Energimyndighetens generella bedömning är att det 

inte går att upphäva områden av riksintresse för vindbruk endast 

utifrån den GIS-analys som har utförts i utredningen. Resultatet i 

utredningen indikerar endast hur många områden och hur stor yta det 

handlar om enligt avstämning mot Vindbrukskollens information om 

projekteringsområden. Den översiktliga utredning som genomförts 

levererar därmed inte några konkreta förslag på antal områden och 

area som skulle kunna upphävas eftersom en mer omfattande och 

detaljerad utredning krävs för ett sådant beslutsunderlag. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
16 Strategi för en hållbar vindkraftsutbyggnad – webbportal 

https://www.energimyndigheten.se/fornybart/vindkraft/gemensamt-initiativ-for-en-hallbar-vindkraftsutbyggnad/ 
17 Strategi för en hållbar vindkraftsutbyggnad, publikation s. 33 

 https://energimyndigheten.a-w2m.se/Home.mvc?ResourceId=183601 

Förslag till uppdrag för länsstyrelserna  

https://www.energimyndigheten.se/globalassets/fornybart/strategi-for-hallbar-vindkraftsutbyggnad/lansstyrelsernas-

uppdrag.pdf 
18 Uppdrag att se över kriterierna för och anspråken på områden av riksintresse,  

uppdrag-att-se-over-kriterierna-for-och-anspraken-pa-omradena-av-riksintresse.pdf (regeringen.se) 

Regeringsuppdraget del 1, Energimyndighetens text redovisas under kap. 11 i Boverkets rapport, 

https://www.boverket.se/globalassets/publikationer/dokument/2020/oversyn-kriterier-riksintressen.pdf 

 

https://www.energimyndigheten.se/fornybart/vindkraft/gemensamt-initiativ-for-en-hallbar-vindkraftsutbyggnad/
https://energimyndigheten.a-w2m.se/Home.mvc?ResourceId=183601
https://www.energimyndigheten.se/globalassets/fornybart/strategi-for-hallbar-vindkraftsutbyggnad/lansstyrelsernas-uppdrag.pdf
https://www.energimyndigheten.se/globalassets/fornybart/strategi-for-hallbar-vindkraftsutbyggnad/lansstyrelsernas-uppdrag.pdf
https://www.regeringen.se/4a36af/contentassets/2cba3439fefa4d6d8a26385da920b224/uppdrag-att-se-over-kriterierna-for-och-anspraken-pa-omradena-av-riksintresse.pdf
https://www.boverket.se/globalassets/publikationer/dokument/2020/oversyn-kriterier-riksintressen.pdf
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En stor översyn av riksintresse vindbruk har sedan tidigare planerats 

att genomföras efter länsstyrelsernas genomförande av den nationella 

strategin för en hållbar vindkraftsutbyggnad. Det bästa alternativet 

vore dock om länsstyrelserna som en del i det föreslagna uppdraget 

inom den nationella vindstrategin skulle aktualitetspröva riksintresse 

vindbruk, vilket skulle kunna ske i samband med länsstyrelsernas 

arbete att identifiera potentiella områden för vindkraft.  

I länsstyrelsernas aktualitetsprövning bör ingå att undersöka om 

projektering pågår eller inte pågår i riksintresseanspråken. I de fall 

projektering inte pågår i hela eller delar av ett anspråk bör grunden 

för detta undersökas genom t.ex. beslut och domar. I detta 

sammanhang bör det även undersökas hur stor andel bebyggelse som 

finns inom riksintresseanspråken och hur detta påverkar möjligheten 

till att nyttja anspråken. I de fall det finns tydliga ställningstaganden 

och underlag till att storskalig etablering av vindkraft inte bedöms 

vara möjlig inom ett riksintresseanspråk kan detta ligga till grund för 

att hela eller delar av ett anspråk kan komma att upphävas av 

Energimyndigheten. Den aktualitetsprövning som länsstyrelserna 

föreslås göra innebär på så vis en kvalitetssäkring av utpekade 

anspråk samtidigt som arbetet kan leda till en minskning av 

anspråken i enlighet med regeringsuppdragets målsättning.  

 

Energimyndigheten vill poängtera att upphävande av områden av 

riksintresse för vindbruk måste föregås av en omfattande och 

detaljerad översyn följt av Energimyndighetens analys och slutsatser 

av om det är lämpligt göra en kraftig minskning av 

riksintresseanspråken för vindbruk. En kraftig minskning av 

riksintresseanspråken för vindbruk anser Energimyndigheten skulle 

försvåra myndighetens arbete med att leda omställningen till ett 

hållbart energisystem och arbeta för att de energipolitiska målen kan 

nås. Tanken bakom riksintresseverktyget är att staten genom att peka 

ut anspråk skapar ramar och planeringsförutsättningar inom den 

fysiska planeringen.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Noteras 

 

 

Air navigation services   

Synpunkter Kommentar 

LFV vill i egenskap av sakägare för CNS-utrustning avge följande 

yttrande: 

 

Uddevalla kommun berörs av influensområdet för hinderytor 

(skyddsområde på 90 km kring flygplats där flygplanen påbörjar den 

sista delen av inflygningen) för Landvetter, Säve, Trollhättan och 

Såtenäs flygplats. Av dessa är Landvetter och Trollhättans flygplatser 

riksintresse vilket bör redovisas under Riksintressen i planen. 

Flygtrafiken rör sig med fastställda marginaler över den MSA-

påverkande ytan, vars höjd är samma som högsta hinder inom ytan. 

Nya hinder kan ha en negativ inverkan på flygtrafiken. Av 

översiktsplanen bör framgå att lokalisering av höga 

byggnader/föremål (exempelvis vindkraft) inom influensområdet ska 

samrådas med respektive flygplats. Konsekvenser av 

hinderbegränsande områden och bullerkurvor ska redovisas i planen i 

form av restriktioner och/eller rekommendationer.  

 

I översiktsplanen nämns ingenting om flyghinder för den civila 

luftfarten, endast Försvarsmaktens regler nämns. Vad som gäller 

 

 

 

 

 

 

Läggs till i text och karta 
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avseende civil luftfart bör nämnas i alla översiktsplaner för att 

säkerställa att LFV och Försvarsmakten remitteras i dessa ärenden. 

LFV vill påminna Uddevalla kommun om att följande gäller för civil 

luftfart:  

 

Alla byggnadsobjekt oavsett typ som master, torn, pyloner, skyltar, 

konstverk, byggnader etc. som är högre än 20 meter över mark eller 

vattenytan skall remitteras till LFV. Detta gäller oavsett position på 

svenskt territorium. Befinner sig objektet till havs eller i insjö skall 

även Kustbevakningen i Karlskrona remitteras. 

 

LFV vill att vår elektroniska blankett används i dessa ärenden 

Blanketten finns att ladda ner på: 

https://www.lfv.se/tjanster/luftrumstjanster/cns-analys under länken 

märkt ”LFVs blankett för CNS-analys”. Vi behöver endast en korrekt 

ifylld blankett i dessa ärenden, ej en massa underlag från 

mastuppsättare, vindkraftsuppsättare etc. Sådant underlag är inte 

relevant för oss och tar bara tid och resurser att registrera. LFVs 

remisstjänst i dessa ärenden benämns CNS-analys.  

 

Observera att som en konsekvens av ovanstående skall även alla 

vindkraftverk som är högre än 20 meter över mark eller vattenyta, 

oberoende av position, remitteras till LFV. Detta gäller överallt, även 

inom områden speciellt utpekade för vindkraft.  

 

Detta yttrande gäller på utfärdandedatum. LFV förbehåller sig rätten 

att revidera yttrandet vid ny prövning om regelverk gällande 

störningar på CNS-utrustning förändras, eller om ny CNS-utrustning 

etableras i hindrets närhet.  

 

 

 

 

 

 

 

Läggs till i texten 

 

 

Post- och telestyrelsen (PTS)  

Synpunkter Kommentar 

PTS har av Länsstyrelsen i Västra Götalands län ombetts att 

inkomma med synpunkter på översiktsplan för Uddevalla. 

 

PTS är central förvaltningsmyndighet med ett samlat ansvar – 

sektorsansvar – inom områdena post och elektronisk kommunikation. 

Inom ramen för detta arbete skall PTS bland annat:  

• främja tillgången till säkra och effektiva elektroniska 

kommunikationer enligt de mål som anges i lagen (2003:389) om 

elektronisk kommunikation  

• verka för robusta elektroniska kommunikationer och minska risken 

för störningar, inbegripet att upphandla förstärkningsåtgärder, samt 

verka för ökad krishanteringsförmåga  

• verka för att tillgodose totalförsvarets behov av post- och 

elektronisk kommunikation under höjd beredskap, och stärka 

samhällets beredskap mot allvarliga störningar i näten för elektronisk 

kommunikation i fred  

 

Regeringen presenterade i oktober 2011 sin digitala agenda för 

Sverige. Det övergripande målet i agendan är att Sverige ska vara 

bäst i världen på att utnyttja digitaliseringens möjligheter. År 2016 

presenterade regeringen en ny bredbandsstrategi ”Sverige helt 

uppkopplat 2025” där det kortsiktiga målet är att 95 procent av alla 

hushåll och företag bör ha tillgång till minst 100 Mbit/s år 2020. På 
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längre sikt är målen att 98 procent av alla hushåll och företag i hela 

Sverige bör ha tillgång till minst 1 Gbit/s senast år 2025 samt att det 

bör finnas tillgång till stabila mobila tjänster av god kvalitet där 

människor normalt befinner sig senast år 2023.  

 

En robust och välutbyggd it-infrastruktur är viktig för att trygga 

välfärden. It är en central infrastruktur som ligger till grund för 

många andra områden. En väl fungerande och utbyggd  

it-infrastruktur ger goda förutsättningar för bland annat 

näringslivsutveckling, sysselsättning, forskning och innovationer, 

vård och omsorg, miljö och klimat, utbildning och 

kompetensförsörjning samt social delaktighet. Av denna anledning 

anser vi även att it-infrastrukturen måste in i 

samhällsplaneringsprocessen på regionnivå samt i alla kommuner. 

Om inte it-infrastruktur beaktas i samhällsplaneringen finns risken att 

de tjänster som är beroende av infrastrukturen inte når ut till 

användarna. Lagändringen i Plan- och bygglagen (PBL) från maj 

2011, stärker även detta.  

 

PTS har inte tillgång till detaljinformation om hur operatörer och 

andra ledningsägare utformar sina nät utan hänvisar till de operatörer 

och ledningsägare som blir berörda inom aktuellt område för 

ytterligare information.  

 

I detta fall kan det vara lämpligt att kontakta nationella 

bredbandsaktörer samt aktuella regionala och lokala 

bredbandsaktörer. Kommunen bör ha en förteckning över vilka 

befintliga ledningsägare som blir berörda eller liknande funktion. 

Exempelvis bredbandskoordinatorer bör ha information om 

potentiella ledningsägare gällande elektroniska kommunikationer.  

 

Sedan december 2010 finns ett system för begäran om 

ledningsanvisning, ”ledningskollen.se”. För att identifiera vilka som 

är berörda ledningsägare kan en förfrågan skickas via 

https://www.ledningskollen.se/ 

  

PTS har i tidigare skrivelse (med hemlig bilaga 2012-01-23 dnr:  

03-16005) till respektive länsstyrelse lämnat uppgifter om 

teleanläggningar som är att anse som riksintressen i enlighet 3 kap  

8 § miljöbalken och 2 § p. 9 förordningen (1998:896) om hushållning 

med mark- och vattenområden m.m.  

 

Om planen innebär uppförande av vindkraftverk, kan dessa i vissa 

fall påverka mottagningen av radiosignaler på ett negativt sätt, 

speciellt gäller detta för radiolänkförbindelser. PTS rekommenderar 

därför att ett samrådsförfarande genomförs mellan vindkraftsbolag 

och de radiolänkoperatörer som blir berörda av vindkrafts-

etableringen för respektive område för att minimera 

störningsriskerna. Inför ett sådant samråd kan PTS bidra med 

information om vilka de berörda radiolänkoperatörerna är. PTS har 

inga ytterligare synpunkter 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Noteras 

 

Svenska kraftnät  

Synpunkter Kommentar 

https://www.ledningskollen.se/
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I Uddevalla kommun har Svenska kraftnät en 400 kV-ledning 

tillhörande transmissionsnätet för el som passerar nordöst om 

kommunen. Svenska kraftnät har nätkoncession och ledningsrätt för 

kraftledningarna som är av betydelse för rikets elförsörjning. 

Ledningsrätt innebär att åtgärd/verksamhet, inte får vidtas på 

fastighet som belastas av ledningsrätt.  

 

Inga intressekonflikter föreligger mellan befintlig 400 kV-ledning 

och utpekade utbyggnadsområden. Svenska kraftnät har inga planer i 

dagsläget som berör Uddevalla kommun annat än förvaltningen av 

den befintliga transmissionsledningen. 

 

Svenska kraftnät anser att elsystemet roll bör synliggöras i 

översiktsplanen. Svenska kraftnät efterfrågar en inkludering, där det 

svenska elsystemet utgör en grundläggande del av infrastrukturen. 

Svenska kraftnät är den myndighet i Sverige som driver 

transmissionsnätet för el, precis som att Trafikverket är den 

myndighet som planerar för och förvaltar statliga vägar och järnvägar 

i Sverige. Transmissionsnätet (el överföring via 400 och 220 kV-

ledningar) har de högsta spänningsnivåerna som finns i Sverige och 

kan likställas med europavägar, medan region- och lokalnät arbetar 

med regional och lokal eldistribution. Näten har olika funktion, 

spänningsnivåer och olika planeringsförutsättningar. 

Transmissionsnätet jobbar med överföring över långa avstånd inom 

och mellan länder. En av de viktigaste insikterna är att 

transmissionsanläggningar tar minst tio år att planera, söka tillstånd 

för och anlägga, samt att kostnaderna för dessa är stora. Det är därför 

av stor vikt för samtliga parter att man tydligt klargör åtskillnad 

mellan spänningsnivåer eftersom transmissionsnätet för el är av 

nationellt intresse för Sverige. Elsystemet utgör en förutsättning för 

att Sverige ska klara av både internationella och nationella mål såsom 

energiomställning och att minska klimatpåverkan samtidigt som 

samhällets energiförsörjning tryggas. 

 

I och med en förändring i ellagens nomenklatur benämns stamnätet 

för el numera för transmissionsnätet.  

 

Svenska kraftnäts 400 kV-ledning bör redovisas i översiktsplanen. 

Transmissionsnätet för el går att hämta via Geodataportalen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ledningen läggs till i 

kartunderlaget. 
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Sjöfartsverket  

Synpunkter Kommentar 

Sjöfartsverket konstaterar att kommunen belyser riksintressena 

kommunikationer farled och hamn och att kommunen ser dessa 

verksamheter som viktiga komponenter för framtiden.  

Sjöfartsverket konstaterar även att en flytt av hamnverksamheten är 

en förutsättning för att kommunens planer på att expandera västerut 

ska kunna bli verklighet. I denna process ser Sjöfartsverket flera 

risker för riksintresset för hamnen. Sjöfartsverket ser risker i att en så 

omfattande förändring kan få ekonomiska konsekvenser för de 

aktörer som i dag använder sig av Uddevalla hamn vilket kan 

medföra att dessa aktörer kan välja alternativa transportalternativ 

exempelvis lastbilstransporter. Det är en utveckling som inte går i 

linje med regeringens godsstrategi. 

 

 

 

Sjöfartsverket ser att det är av största betydelse att kommunen tidigt 

tydliggör vilken aktör som kommer betala för hamnens flytt västvart. 

Sjöfartsverket kan inte ur underlaget utläsa huruvida Lövåskajen 

tillhörande Exxon Mobile ingår i dessa planer. Sjöfartsverket vill 

särskilt belysa att så länge verksamheten med bland annat bullrande 

fartyg finns kvar är det svårt att kombinera med bostäder på 

Badö/Skeppsholmspiren. Ovanstående gör det även svårt att kunna 

bebygga området söder om Skeppsholmspiren. 

 

Sjöfartsverket ser att det i FÖP för centrala Uddevalla finns bostäder 

på Badö och Skeppsholmspiren. Då hamnverksamhet även i 

framtiden ska bedrivas från Sörvikskajen ser Sjöfartsverket stora 

problem med bostäder, framför allt på Skeppsholmspiren, på grund 

av buller. De typer av farligt gods som idag hanteras på Sörvikskajen 

gör det än svårare med bostäder med tanke på säkerhetszoner 

(explosionsrisker). 

 

Sjöfartsverket vill påpeka att influensområden för exempelvis buller 

måste utgå från hamnområdets yttre gränser och inte från en central 

punkt mitt i området. 

 

Uddevalla kommun borde ta fram ett bullerskyddsområde för 

hamnens verksamhet som medger att bullrande verksamhet 

förekommer och på vilka avstånd byggnation av bostäder kan ske i 

förhållande till det. 

 

Uddevalla hamn har i dag möjlighet att hantera olika typer av gods 

och fartyg med varierande tonnage, vilket ligger helt i linje med 

Regeringens godsstrategi där gods ska flyttas från väg till sjöfart och 

järnväg. Sjöfartsverket förutsätter att kommunen i den framtida 

planen för hamnen skapar samma goda förutsättningar för en varierad 

sjöfart. Skeppsholmspiren hanterar idag bulkfartyg med bland annat 

malm- och kockslaster. Det är ofta stora fartyg som kräver stora kajer 

men även tillgång till magasin och omlastningsmöjlighet till tåg. 

Dessa fartyg låser kajer under längre tid vid lastning/lossning varför 

hamnens övriga kajer måste ha samma kapacitet och antal kajmeter 

som idag för att kunna leverera samma möjligheter. 

Markförhållandena på 

Badö/Bäve medför betydande 

säkerhetsrisker med 

avspärrningar redan nu som 

följd, därav kan 

hamnverksamheten inte 

fortsätta där i ett 10 års 

perspektiv. Endast 

hamnverksamhet på 

Skeppsholmspiren kan 

fortsätta efter år 2030. 

Kommunen planerar för en 

framtida hamnutveckling i 

symbios med stadens fortsatta 

utveckling 

 

Exxon kommer vara kvar 

minst till år 2040 om de själva 

vill enl ök med kommunen, 

där de har ca ett anlöp per 

månad. Bostäder på 

Badö/Bäve är ej planerade 

eller beslutade utan beror på 

såväl sjunkanden mark, 

havsnivåhöjningar som 

markföroreningar. 

 

Skeppsholmspiren kommer att 

ha hamnverksamhet till minst 

år 2035 och därefter får 

verksamheten på Sörvik 

bestämma vad som kan och 

får utvecklas på piren. 

 

 

Noteras 

 

 

 

 

Noteras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Noteras 
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I Trafikverkets riksintresseprecisering för Uddevalla hamn framgår 

vikten av samspelet mellan hamnen och järnvägen. Betydelsen av 

järnvägsharpan betonas särskilt. 

Trafikverket  

Synpunkter Kommentar 

Ärendet 

Uddevalla kommun har tagit fram förslag till en ny översiktsplan. 

Översiktsplanen sträcker sig fram till år 2050, den är kommunens 

strategi och ska visa den politiska viljan för kommunens utveckling i 

ett långsiktigt perspektiv.  

 

Trafikverkets uppdrag 

Trafikverket har som uppdrag att verka för att det transportpolitiska 

målet nås. Målet är att transportförsörjning ska ske 

samhällsekonomiskt effektivt och långsiktigt hållbart i hela landet för 

medborgare och näringsliv. Detta uppdrag är Trafikverkets ingång i 

kommunal och regional samhällsplanering. För att nå de nationella 

målen kring hållbara transporter och minskad klimatpåverkan är det 

angeläget att ta hänsyn till bebyggelsestrukturens påverkan på 

transportbehovet och val av transportsätt.  

Synpunkter och upplysningar 

Infrastrukturdelen i samrådets utvecklingsinriktning pekar på att 

huvudvägnätet ska bevaras och utvecklas för att hantera framtidens 

transportsituation. Kommunen har identifierat vägarna E6, 161 och 

44 som de viktigaste stråken inom kommunen och till omvärlden. 

Kommunen vill vara en nod för kollektivtrafik och vill värna och 

utveckla Södra Bohusbanan. Farleder och Uddevalla hamn ska värnas 

och utvecklas. Möjlighet att utreda alternativa transportsystem som 

kan koppla och sträcka kommunen till en större region och omvärld. 

Trafikverket instämmer i att ovanstående nämnda vägar och 

järnvägar utgör kommunens viktigaste stråk men vill även lyfta fram 

väg 172 och väg 678 samt Älvsborgsbanan och Norra Bohusbanan 

som viktiga infrastrukturstråk.  

Utredningsområden för bostadsbebyggelse, verksamheter och 

industri  

Kommunen föreslår utredningsområden för etablering av 

verksamheter och industri strax intill eller i nära anslutning flertalet 

viktiga infrastrukturstråk. Trafikverket noterar att föreslagna områden 

är grovt utritade och ska inte tolkas exakt, likväl behöver kommunen 

redan nu på ett översiktsplaneskede bedöma lokaliseringens 

lämplighet utifrån trafiksäkerhet, kapacitet, framkomlighet och 

hållbarhet. Trafikverket eftersträvar ett minimerande av antalet 

anslutningar till det statliga vägnätet av trafiksäkerhets- och 

framkomlighetsskäl, varför befintliga anslutningar bör nyttjas i 

möjligaste mån. I varje enskild lokalisering behöver utredningar visa 

på hur exploatering kan ske utan att den statliga infrastrukturen 

påverkas negativt.  

Trafikverket är tveksamma till lämpligheten för lokalisering av 

industri och verksamhet mellan väg 678 och Södra Bohusbanan. 

Befintliga plankorsningar kommer sannolikt behöva uppgraderas och 

ny anslutning till väg 678 kommer inte tillåtas.  

Vid ny exploatering behöver ett antal avstånd till infrastukuren 

beaktas. För väg tillåts inga åtgärder inom vägområdet eller 
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Utredningsområdena ses 

över, vad gäller lokalisering 

och gränsdragning. 

Ytterligare utredningar 

behöver göras i detaljplan. 

 

 

 

Området ses över 
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säkerhetszon. Kommunen bör utgå från den tillståndspliktiga zonen 

som Länsstyrelsen fattat beslut om längs varje statlig väg, beroende 

på typ av väg är denna 12, 30 eller 50 meter från vägområdet. Inom 

denna ska trafiksäkerheten särskilt beaktas. För järnväg tillåter 

Trafikverket ingen bostadsbebyggelse inom 30 meter från närmsta 

spårmitt, inga åtgärder tillåts inom järnvägsfastigheten och 

elsäkerhetsavståndet ska beaktas.  

 

Det mindre vägnätet utgör en stor del av vägnätet utanför tätorterna. 

Det noteras att ny bebyggelse ska ske med stor restriktivitet på 

landsbygden med anledning av stora natur- och kulturvärden samt 

landskapsbild. Trafikverket vill trycka på att vägnätets standard 

utifrån framförallt trafiksäkerhet ska ligga till grund för bedömning 

om lämpligheten i tillkommande bebyggelse längs med det mindre 

vägnätet. I samrådsförslaget pekas Fräknestranden ut som ett område 

där ny samlad bebyggelse kan möjliggöras. Framförallt väg 675 som 

sträcker sig längs med Fräknestranden har under många år varit 

föremål för diskussion gällande standard och trafiksäkerhet för 

oskyddade trafikanter. Trafikverket och Uddevalla kommun har 

tillsammans genomfört en åtgärdsvalsstudie som resulterade i ett 

antal mindre åtgärder som förbättrar trafiksäkerheten. Frågan om 

trafiksäkerhet för oskyddade trafikanter kvarstår dock och 

möjligheten till att bygga ut gång- och cykelväg i framförallt södra 

delen vid Ulvesund har visat sig vara en mycket kostsam och 

komplicerad åtgärd. Trafikverket kan tillåta viss förtätning och 

ändring av detaljplaner för fritidshus till helårsboende men ytterligare 

ny bebyggelse längs Fräknestranden som har bäring på väg 675 

söderut anser Trafikverket är mycket olämpligt.  

 

Funktionellt prioriterat vägnät  

Funktionellt prioriterat vägnät är framtaget för att skapa en samsyn 

om vilket vägnät som är viktigast för nationell och regional 

tillgänglighet och avser tillgänglighet för lastbilar, personbilar och 

bussar. Vägarna som pekas ut som funktionellt prioriterade delas in i 

fyra funktioner (godstransporter, långväga personresor, dagliga 

personresor, kollektivtrafik). På vägnätet ska extra fokus läggas på 

god tillgänglighet utifrån varje funktion. Detta kan med fördel 

belysas i översiktsplanen, i Uddevalla kommun är följande vägnät 

utpekat:  

 

• Väg E6 är utpekad som nationellt viktig väg alla fyra 

funktioner 

• Väg 44 är utpekad som regionalt viktig väg, alla fyra 

funktioner 

• Väg 160 är utpekad som kompletterande regionalt viktig väg 

för godstransport, dagliga personresor och kollektivtrafik 

• Väg 161 är utpekad som regionalt viktig väg för 

godstransport, dagliga personresor och kollektivtrafik 

• Väg 172 är utpekad som regionalt viktig väg för 

godstransport, dagliga personresor och kollektivtrafik 

• Väg 678 är utpekad som regionalt viktig väg för 

godstransport, dagliga personresor och långväga personresor 
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Buller och vibrationer 

Vid ny-, om- eller tillbyggnad ansvarar kommunen för att riktvärdena 

enligt förordning (2015:216) om trafikbuller vid bostadsbyggnader 

inte överskrids. Motsvarande lagstiftning för vibrationer saknas men 

Trafikverket arbetar utifrån riktvärdet 0,4 mm/s vägd RMS vid fler än 

fem tillfällen per natt under ett trafikårsmedel (ÅDT), inte ska 

överskridas vid bostäder och vårdlokaler.  

 

Uddevalla hamn 

En flytt av hamnen västerut till Fröland planeras, i takt med flytten 

avser kommunen bygga om det nuvarande hamnområdet till bostäder, 

handel och mötesplatser. Fram till att hamnen har flyttat och lämnat 

stadens inre delar gäller den riksintresseprecisering som Trafikverket 

fastställde sommaren 2020, först när flytten är genomförd kan en ny 

precisering genomföras. Trafikverket tycker det är bra att kommunen 

redovisat en övergripande tidsplan för flytten men vill särskilt trycka 

på att en tät dialog kommer krävas mellan berörda parter för att 

säkerställa att funktionen för hamnverksamheten inte begränsas av 

flytten eller kommande exploatering. Utöver underlaget som finns i 

gällande riksintresseprecisering och den åtgärdsvalsstudien som 

genomfördes år 2016 kommer kommunen behöva ta fram 

kompletterande och uppdatera utredningar för buller, vibrationer och 

farligt gods. Vidare hänvisar Trafikverket till Sjöfartsverket och 

Försvarsmaktens yttrande. 

Trafikverket har blivit informerade om en viljeinriktning om att 

möjliggöra trafikering av större fartyg in till hamnen vilket kommer 

kräva omfattande åtgärder i form av muddring. Trafikverket kommer 

fortsätta dialogen med Uddevalla hamn om eventuellt inspel av brist 

till den nationella infrastrukturplanen.  

 

Riksintressen 

Trafikverket noterar att kommunen anser att översiktsplanens 

ställningstaganden inte påverkar riksintresse för kommunikationer 

negativt. Trafikverket anser att planförslagets utredningsområden för 

exploatering är för grovt redovisade varför risk för negativ påverkan 

på riksintresse inte kan uteslutas. Det samma gäller processen 

gällande flytt av Uddevalla hamn, en tät dialog mellan berörda parter 

krävs.  
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Vi är medvetna om att 

riksintressepreciseringen 

ändras först när hamnen 

flyttat. 
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Reservat för framtida infrastruktur  

Korridorer för utbyggnad av väg 678 och väg 161 har lagts in i 

planförslaget. Trafikverket arbetar just nu med att ta fram en vägplan 

för väg 678 och en åtgärdsvalsstudie ska inom kort avslutas för väg 

161. Väg 678 föreslås byggas om i befintlig sträckning men det är 

ännu inte fastställt hur ombyggnation av väg 161 ska utföras. 

Korridorerna som föreslås i planförslaget är därmed inte fastställda, 

exakt utbyggnad beslutas först när vägplaner vunnit laga kraft vilket 

kommunen behöver beakta. Det samma gäller föreslaget 

markreservat för dubbelspårsutbyggnad på Södra Bohusbanan, 

utredning pågår men det finns idag inget fastställt beslut eller 

järnvägsplan för utbyggnaden. 

 

Längs flera statliga allmänna vägar finns cykelleder under utredning 

markerade. Trafikverket ser positivt på kommunens vilja att bygga ut 

cykelvägnätet och knyta ihop orterna inom kommunen. Utbyggnad 

av statlig cykelväg längs med vägnät där Trafikverket är väghållare 

ska prioriteras inom cykelplanen som omfattas av regional 

infrastrukturplan. Västra Götalandsregionen fattar beslut om vilka 

cykelvägar Trafikverket ska bygga vart fjärde år. Kommunen kan 

bygga ut cykelvägar på egen hand men anläggningen ska då placeras 

bortom vägområdet för statlig vägnät och blir därför ingen 

anläggning som Trafikverket bygger eller ansvarar för.  

 

I planförslaget finns föreslagen sträckning på en framtida 

höghastighetsjärnväg, Trafikverket har inget uppdrag att arbeta med 

höghastighetsjärnväg längs västkusten och är inte involverade i 

arbetet och kan därmed inte kommentera projektet eller föreslagen 

sträckning. 

 

 

 

Områdena i översiktsplanen 

är endast 

utredningsområden. 
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Noteras 
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KOMMUNALA NÄMNDER OCH BOLAG  

Socialnämnden  

Synpunkter Kommentar 

Socialtjänsten ställer sig positiv till förslag om ny översiktsplan 2022. 

Socialtjänsten vill även påtala vikten av att socialtjänstens alla olika 

målgruppers behov ska beaktas i framtida samhälls- och 

bostadsplanering. 

Noteras 

Barn och utbildningsnämnden  

Synpunkter Kommentar 

Barn och utbildningsnämnden har inte några synpunkter på de 

samrådshandlingar som tagits fram rörande ny översiktsplan för 

Uddevalla kommun. 

Noteras 

Kultur och fritidsnämnden  

Synpunkter Kommentar 

Kultur och fritid konstaterar att processen med att ta fram 

ställningstaganden involverat flera olika funktioner och kompetenser 

i kommunen vilket är positivt. 

 

Kultur och fritids ansvarsområden i den fysiska miljön utgörs till stor 

del av naturmiljöer som används och kan användas för friluftsliv, 

samt kulturmiljöer. Kultur och fritids verksamheter syftar till att 

stärka demokrati och yttrandefrihet, folkhälsa, social gemenskap och 

kulturell infrastruktur för alla invånare. Kultur och fritid värnar i 

samhällsplaneringen om möjligheten för alla barn och unga att på ett 

säkert och självständigt sätt ta sig från bostaden till fritidsaktivitet 

utan att vara beroende av bil eller skjuts. Detta är även en del i kultur 

och fritids arbete för att stärka folkhälsan, där möjligheten för ett 

fysiskt aktivt liv är en viktig aspekt oavsett om det gäller tillgång till 

idrottsanläggning eller möjlighet att ta sig till och från arbetet utan att 

vara beroende av bil. Kultur och fritid ser därför att en god 

infrastruktur för gång- och cykel samt en tillgänglig och attraktiv 

kollektivtrafik behöver vara centrala delar i samhällsplaneringen. 

Detta kan även kopplas till kultur och fritids nämndsstrategi om att 

arbeta för en hållbar samhällsutveckling. 

 

Kultur och fritids verksamheter finns till för alla, oavsett ålder, 

funktionsnedsättning eller annan diskrimineringsgrund. Kultur och 

fritid ska dessutom ha ett tydligt barn- och ungdomsperspektiv. 

 

I föreliggande bilaga finns kultur och fritids synpunkter på 

översiktsplanen. Inledningsvis finns synpunkter på kartverktyget 

(https://karta.uddevalla.se/oversiktsplan/), därefter följer synpunkter 

på kommunala ställningstaganden, utvecklingsinriktning, mark- och 

vattenanvändning, och avslutningsvis övergripande synpunkter. I de 

fall det finns siffror i rubriceringarna, följer dessa de siffror som finns 

i rubrikerna i beslutsunderlaget Översiktsplan 2022, samrådsförslag, 

utdrag av samtliga texter.  
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Översiktsplanekartans användarvänlighet 

Kultur och fritid anser att det utifrån ett demokratiskt perspektiv, 8 

och 80-perspektiv samt ur handläggares perspektiv är viktigt att den 

digitala översiktsplanen har en hög användarvänlighet.  

 

Kultur och fritid anser att kopplingen mellan den grafiska 

informationen i form av kartan och den information som finns i 

texterna behöver förstärkas och förtydligas. Det måste vara möjligt 

för användaren att på ett enkelt sätt gå från kartan till texten, men 

även från texten till kartan. I dagsläget är kartan väldigt svår att tyda 

utan att ta in stora mängder text för att få förståelse. Det kräver också 

tid och förståelse för att urskilja vilka textdelar som är relevanta för 

att förstå och tyda kartan. 

 

I översiktsplanens textdel anges att översiktsplanen ska vara en 

interaktiv och digital ingång till kommunen. För att detta ska gälla för 

alla invånare och användare anser kultur och fritid att det behöver 

tydliggöras på översiktsplanens webbplats vilka delar som är 

tillgänglighetsanpassade. Möjligheterna att leva upp till kraven på 

tillgänglighet och att publicera en tillgänglighetsredogörelse kan 

också utredas.19 

 

Kultur och fritid anser att en aspekt som skulle öka 

användarvänligheten avsevärt är klickbara lager i kartan, d.v.s. att vid 

klick på exempelvis Kyrkebyn (en ort av lokal betydelse) syns text 

om Kyrkebyn med tillhörande ställningstaganden.  

 

Som jämförande exempel kan Halmstad kommun nämnas, som 

använder samma kartverktyg (hajkmap) och där informationstext 

textruta kommer fram direkt vid ett klick. 

 
 

Kultur och fritid anser att förklaring av kartlager och dess begrepp i 

den högra menyn behöver förbättras. Exempelvis definieras 

begreppet grön infrastruktur som ”grönområde och grönstråk”, 

användaren hänvisas sedan till fem olika ställen i textdelen för att 

läsa mer om detta.  

 

Noteras 
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19 https://www.digg.se/digital-tillganglighet/offentlig-aktor 
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Ett annat exempel är kartlagret ”VA-verksamhetsområde” som dels 

är svårt att förstå innebörden av i sig, och i definitionen läggs 

”antaget” till vilket är oklart vad det innebär. Definitioner av dessa 

begrepp direkt i lagerhanteraren eller som textruta vid klick på kartan 

hade ökat förståelsen för begreppen.  

 

 
Bild: skärmklipp från Uddevalla kommuns översiktsplan 

 

Innehåll i plankartan  

Behov av lager för kulturmiljö och arkeologi  

Kultur och fritid anser att fornlämningar och andra arkeologiska 

aspekter behöver finnas som lager i kartan för att den ska kunna 

användas vid samhällsplanering samt visualisera fler av Uddevallas 

kulturmiljöer. 

 

Kultur och fritid anser att lager för byggnadsminnen och lokala 

rivningsförbud skulle vara ett bra sätt att visualisera kulturmiljöer i 

översiktsplanen. 

 

Kommunala ställningstaganden  

2.1.2.1 Kulturarv och kulturmiljö: förslag om tillägg av 

ställningstagande om rivning  

Kultur och fritid lämnade i tjänstemannaremissen en synpunkt om att 

lägga till ett ställningstagande: ”I Uddevalla kommun ska beslut om 

rivning alltid motiveras, och hanteras särskilt.”  

 

I remissredogörelsen besvaras synpunkten med att hänvisa till regler 

för rivningslov samt övriga bestämmelser.  

 

 

 

 

 

 

Kartan ses över och 

bearbetas 
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Fornminne läggs till kartan 

 

 

 

 

 

För detaljerat för ÖP 
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Kultur och fritid står fast vid att ett ställningstagande om 

rivningsfrågan behövs i översiktsplanen, då det är ett viktigt 

ställningstagande för kulturmiljön och för äldre bebyggelse och 

viktigt ur ett hållbarhets- och resurseffektiviseringsperspektiv. Kultur 

och fritid anser att kommunen bör vara förebild för övriga aktörer i 

samhället genom att renovera och bevara äldre bebyggelse. I äldre 

bebyggelse finns kunskap, själ och identitet och det krävs särskilda 

kunskaper och resurser för att ta hand om dessa. Om äldre bebyggelse 

rivs, kan inte kunskaper i byggnadsteknik, äldre traditioner, livsstilar 

och livsmiljöer föras vidare via utbildningar till kommande 

generationer.  

 

Förslag om nytt ställningstagande: Markberedskap för 

naturmiljöer  

I internremissen efterlyste kultur och fritid ett ställningstagande om 

att verka för god markberedskap för naturmiljöer (ett sådant 

ställningstagande finns för industrimark). Kultur och fritid menar att 

detta ställningstagande behövs för friluftsliv, folkhälsa, 

klimatanpassning och biologisk mångfalds skull.  

 

Kommunledningskontoret svarade att ”ÖP pekar ut mark för framtida 

bebyggelse och verksamheter. All övrig mark som inte är utpekat för 

bebyggelse är markerat för gröna/blåa områden, jordbruk samt 

landsbygd där bebyggelse begränsas och är möjligt att utveckla för 

friluftsliv. Finns även andra processer såsom förprövning, 

friluftsplan, naturvårdsrapport som styr.” 

 

Kultur och fritid menar att ställningstagande för markberedskap för 

naturmiljöer behövs då det förekommer att de prioriteras bort. 

Genom att peka ut områden som viktiga för framtida friluftsliv kan 

översiktsplanen säkra naturområden för framtida generationer och 

skapa långsiktig hållbarhet genom att skydda områden från framtida 

exploatering som skadar tillgången till natur nära bostaden.  

 

Angående de övriga styrande dokumenten som nämns så är 

friluftsplanen ännu inte antagen, naturvårdsrapporten är en 

inventering/förteckning och kan möjligen bidra till att skydda 

rödlistade arter eller liknande. Kultur och fritid menar emellertid att 

god markberedskap för naturmiljöer handlar om ett aktivt, 

framtidsorienterat förhållningssätt för att säkra ett attraktivt friluftsliv 

i framtiden. Förprövningen är inte heller någon garanti för en god 

markberedskap för naturmiljöer då det är en process där olika 

kriterier ställs emot varandra. 

 

2.1.3.4 Föreningsliv och civilsamhälle, förslag om revidering av 

ställningstagande  

Kultur och fritid föreslår att ställningstagande för föreningsliv och 

civilsamhälle revideras enligt nedan:  

I Uddevalla kommun ska…  

… man arbeta för en stärkt demokrati, transparens, delaktighet och 

mänskliga rättigheter genom att aktivt bistå med kunskap om hur 

ideella organisationer fungerar 

… man uppmuntra och ta tillvara att individer och grupper engagerar 

sig ideellt samt ekonomiskt stödja engagemang som går i linje med 

 

 

 

Ställningstagandet läggs till 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kartlagret för Natur och 

friluftsliv ses över och 

utvecklas.  

 

 

 

 

Ställningstagandena för 

markberedskap har 

reviderats. 
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Uddevallas visioner, strategier och värdegrund. Särskild beaktning 

tas till allas rätt att deltaga i föreningslivet.  

… en bred ideell sektor stödjas som utgår från och tilltalar invånarnas 

olika behov, intressen och engagemang.  

… utvecklingen av metoder som stärker människors möjligheter att 

påverka samhällets, den kommunala servicens och närmiljöns 

utveckling främjas.  

… tillgängliga och inkluderande allmänna kommunikationer, 

kollektivtrafik samt gång- och cykelvägar främjas för att öka 

invånarnas möjlighet att vistas i sociala miljöer, delta i aktiviteter och 

kreativa sammanhang. Det ger även förutsättningar för möten mellan 

människor och förståelse för olika perspektiv och levnadsvillkor.  

... alla invånares möjligheter till meningsfulla aktiviteter öka för att 

stärka folkhälsan och minska fysisk, psykisk och social ohälsa.  

… alla barn och unga ha rätt till att delta och utvecklas i 

fritidsaktiviteter.  

… vuxna vara goda förebilder för barn och unga inom den ideella 

sektorn.  

… ideella organisationer finnas geografiskt utspridda i hela 

kommunen.  

… ideella organisationer erbjudas lokaler för att uppleva och 

organisera social gemenskap, träning, tävling och arrangemang. 

… minskat droganvändande i samhället och en idrott utan doping 

stödjas.  

… förvaltningarna ha gemensam definition för allmännyttig ideell 

förening samt förvaltningsövergripande krav och regelverk för att 

stödja ideella organisationer  

 

2.1.3.1 Social hållbarhet och folkhälsa  

Kultur och fritid önskar lägga till följande ställningstagande:  

 

Uddevalla kommun ska…  

… tillhandahålla ytor för spontana möten, lek och aktivitet  

 

2.1.3.2 Barn och unga  

Kultur och fritid föreslår att ordet ”bör” byts mot ”ska” i det näst sista 

ställningstagandet för barn och unga, enligt nedan:  

… barn och ungas förutsättningar och behov tas hänsyn till i den 

fysiska planeringen. I kommunens samhällsplaneringsprocesser ska 

konsekvenserna för barn och unga analyseras.  

Kultur och fritid föreslår även att detta sker i form av 

barnkonsekvensanalyser.  

 

2.2.1. UTVECKLINGSINRIKTNING  

2.2.1.1 UTVECKLINGSINRIKTNING – bebyggelsestruktur, 

strukturbild 

Svårt att hitta text om Fräknestranden och Havstensstrand I avsnittet 

2.2.1.1 bebyggelsestruktur (s. 42) i textdelen behandlas centralort, 

tätort och ort av lokal betydelse. Kultur och fritid anser det 

förvirrande att de så kallade ”bebyggelseområdena” (Havstensstrand 

och Fräknestranden) inte behandlas under denna rubrik, eftersom de i 

kartan finns med under lagret ”bebyggelsestruktur” i 

utvecklingsinriktningen. Kultur och fritid påpekade detta i 

internremissen.  
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För att hitta det som skrivs om ”bebyggelseområde” behöver 

användaren gå till mark- och vattenanvändning i 

textnavigeringsdelen, vilket ter sig ologiskt då lagret för 

”bebyggelseområde” är en del av utvecklingsinriktningen i 

lagerhanteraren.  

 

Koppling mellan val av bebyggelseområde, infrastruktur och 

översiktsplanens ambition om hållbart vardagsliv  

Kultur och fritid ställer sig bakom ambitionen som översiktsplanen 

uttrycker i avsnittet 1.3.3 Centrala begrepp. Kultur och fritid anser 

dock att ambitionerna som beskrivs i de centrala begreppen inte 

avspeglas i utvecklingsinriktningen.  

 

Ett exempel på detta är att områdena som är markerade för 

sammanhängande bebyggelse (Fräknestranden och Havstensstrand) 

förvisso är kopplade till grå infrastruktur, men saknar 

kollektivtrafiknoder. Kultur och fritid anser att utvecklingsinriktning 

för kommunikationer i form av förbindelse för cykeltrafik samt 

kollektivtrafik bör läggas till i utvecklingsinriktningen, särskilt för 

Havstensstrand och Fräknestranden. Detta för att gynna 

översiktsplanens ambition om ett hållbart vardagsliv samt barns och 

ungas rörelsefrihet.  

 

I avsnittet 2.2.1.1 bebyggelsestruktur anges att ”denna del av 

utvecklingsinriktningen visar i vilka områden kommunen vill samla 

den kommunala servicen.” Kultur och fritid konstaterar att 

planeringsprinciperna för Fräknestranden och Havstensstrand, som 

utgör betydande delar av bebyggelsestrukturen, inte uttrycker 

någonting om kommunal service.  

 

Kultur och fritid konstaterar att, enligt ställningstagandet för 

bostäder, ska ny bostadsbebyggelse koncentreras till centralort, tätort, 

ort av lokal betydelse samt sammanhängande bebyggelse. Till 

Kyrkebyn och Fagerhult finns inget lager för grå infrastruktur (d.v.s 

transport) kopplat, vilket väcker frågor om översiktsplanens centrala 

utgångspunkt om ett hållbart vardagsliv.  

 

Enligt Boverket är syftet med översiktsplanens utvecklingsinriktning 

att ”lyfta prioriteringar mellan de viktigaste strategiska sambanden 

som påverkar kommunens långsiktiga utveckling”. Kultur och fritid 

anser att lagret utvecklingsinriktning bör kompletteras med 

ambitioner för icke bilburen transport. Exempelvis kan förbindelser 

för cykeltrafik flyttas från lagret mark- och vattenanvändning till 

utvecklingsinriktning.  

 

Kultur och fritid efterfrågade i internremissen ett resonemang om 

gång- och cykelväg längs Uddevallabron. Detta eftersom 

översiktsplanen visar att bostadsbyggande planeras på båda sidor om 

Byfjorden men överfart endast kan ske med bil idag. Synpunkten 

besvarades med att förutsättningarna för detta är mycket små. Kultur 

och fritid konstaterar att behovet av att knyta ihop staden och 

möjliggöra rörelse över kvarstår och fortsätter öka i takt med att fler 

bostäder byggs.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Noteras  

 

 

 

 

Avsaknaden av utpekade 

kollektivtrafiknoder 

innebär inget hinder för god 

kollektivtrafik på 

Fräknestranden  

 

 

 

 

 

Text om 

planeringsprinciper för dess 

områden bifogas planen. 

 

 

 

 

 

 

 

Väg 172 är numera utpekad 

 

 

 

Cykelvägar inryms i 

beskrivningen för den grå 

infrastrukturen. 

 

 

 

 

 

 

Uddevallabron är en statlig 

anläggning och 

förutsättningarna för att 

bygga en GC väg via bron 

är mycket små. 

 

 

 

 



Uddevalla kommuns översiktsplan 2022 – Granskning – Samrådsredogörelse 

42 

 

Ökat fokus på kulturmiljömässiga värden på Fräknestranden 

och Havsstensstrand  

Kultur och fritid tillstyrker följande planeringsprinciper för 

Fräknestranden:  

På Fräknestranden ska…  

… bebyggelseutveckling ej ske i grönområden och på jordbruksmark. 

… gröna stråk och jordbruksmark ses som sammanhängande 

naturmiljöer från öst till väst och denna landskapsbild ska bevaras i 

hela området, särskilt Fräknestrandens centrala delar.  

… den allmänna tillgängligheten till kusten bevaras i hela området 

och grönområdena ska tillgängliggöras mer.  

… en regional led för vandring/cykling möjliggöras längs 

Fräknestrandens kust  

 

Kultur och fritid anser dock att det saknas planeringsprinciper för hur 

ny bebyggelse ska utformas på Fräknestranden och Havsstensstrand. 

Kultur och fritid anser att sådana planeringsprinciper bör fokusera på 

att bevara kulturmiljön och den karaktär av fritidshusområde som 

finns, exempelvis genom att bevara karaktär av småskalighet genom 

att eftersträva att byggnadsvolymer begränsas. Den inledande texten 

kan även beskriva mer kring platsens identitet, kulturmiljöer och 

bebyggelse.  

 

2.2.1.2 Utvecklingsinriktning – grön infrastruktur  

Kultur och fritid efterfrågar att definitioner av ”grönområde” och 

”grönstråk” läggs till i kartverktyget.  

 

Kultur och fritid efterfrågar en beskrivning på hur det gröna stråket 

från Bredfjället till Fräknestranden ska överbrygga den barriär som 

E6 utgör.  

 

Avsaknad av grön infrastruktur i och omkring Havstensstrand 

Kultur och fritid anser att översiktsplanen bör visa att kommunen 

prioriterar kustlinjens naturvärden för rekreation och friluftsliv på 

land och i vatten. Därför anser kultur och fritid att hela kustlinjen 

samt havet vid Havstensstrand, som är riksintresse för 

högexploaterad kust respektive riksintresse för friluftsliv, i 

utvecklingsinriktningen kartläggs med grön infrastruktur och inte 

bara med utvecklingsinriktningen bebyggelseområde.  

 

Eftersom utvecklingsinriktning ska visa i vilken riktning kommunen 

vill utvecklas, samt lyfta prioriteringar mellan de viktigaste 

strategiska samband som påverkar kommunens långsiktiga 

utveckling, anser kultur och fritid att naturmiljö och friluftsliv bör på 

något sätt avspegla sig i utvecklingsinriktningen för dessa platser, 

utöver bostadsbebyggelse. Kartlagret ”natur och friluftsliv” visar 

dessutom flera grönområden, naturreservat och riksintressen för 

naturvård längs Havstensstrand. 

 

Behov av grönblått stråk (se bilagd illustration)  

Kultur och fritid efterfrågar att översiktsplanen beskriver och 

behandlar vattnets betydelse i den gröna respektive blåa 

infrastrukturen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Noteras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Åtgärdas 
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Översiktsplanens ställningstaganden för blå infrastruktur behandlar 

bland annat rekreationsstråk, naturvärden, badstränder och farleder, 

vilket kultur och fritid ser som positivt. I kartverktyget och 

lagerhanteraren till höger definieras dock blå infrastruktur endast som 

”farled”, och lagret är inte placerat längs kustlinjerna.  

 

Kultur och fritid ser att vattenburet friluftsliv längs kustlinjen borde 

markeras i kartan som blå infrastruktur, se bilaga ”Förslag till grönblå 

infrastruktur”. Vidare skulle denna blåa infrastruktur kunna kopplas 

ihop med grön infrastruktur på land för att illustrera det 

ställningstagande för grön infrastruktur om att stärka kopplingen 

mellan grönområden på land och vatten.  

 

 
Bilaga 

 

Kultur och fritid ser att detta är ett viktigt tillägg till 

utvecklingsinriktningen, för att visa att Uddevalla värnar om 

kustmiljöns kulturmiljömässiga, naturmässiga och rekreationella 

värden längs kustlinjerna. Som jämförande exempel kan Halmstad 

kommuns översiktsplan nämnas, där större delen av kuststräckan är 

markerat som ett grönblå stråk där fokus är på att bevara natur och 

rekreationsvärden samt utveckling för turism.  

 

Att arbeta med tillgänglighet och strategiska besökspunkter och 

noder genom att utveckla kollektivtrafik, är en viktig aspekt att tänka 

på i översiktsplanering för friluftsliv enligt Boverket (Friluftsliv - 

PBL kunskapsbanken - Boverket). Kultur och fritid ser att grön och 

grå infrastruktur i plankartan inte ger en samstämmig bild av detta. 

  

2.2.2.2 MARK- OCH VATTENANVÄNDNING 

2.2.2.4 Natur och friluftsliv  

Kultur och fritid efterfrågar att översiktsplanen redovisar varifrån 

kartdatan kommer som finns i lagret ”natur och friluftsliv”, samt att 

denna data och lagret förtydligas och specificeras.  

 

Kultur och fritid understryker att det är viktigt att fördjupad 

översiktsplan bryts ner i olika lager och integreras in i 

översiktsplanen. En konsekvens blir annars exempelvis att det ser ut 

som att det inte finns möjlighet till friluftsliv och rekreation i 

tätorterna.  

 

 

 

 

 

Åtgärdas 

 

 

 

 

 

Ses över 
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Mark och vattenanvändning och planeringsprinciper: 

centralorten Uddevalla och tätorten Ljungskile 

Eftersom fördjupad översiktsplan gäller för Uddevalla och 

Ljungskile, så har dessa områden inte hanterats inom ramen för 

översiktsplanen. Kultur och fritid anser dock att beskrivningar av 

natur- och kulturvärden, arkitektur, kulturmiljöer, besöksmål och 

andra identitetsskapande aspekter ändå borde inkluderas i texterna 

om centralorten Uddevalla och tätorten Ljungskile.  

 

Aspekter och fakta kan förslagsvis hämtas från de fördjupade 

översiktsplanerna, kulturmiljövårdsprogram och Rambölls landskaps- 

och havskaraktärsanalys. På så vis får planeringsprinciperna för 

centralort och tätort tydligare avstamp i platsernas identitet.  

 

2.2.2.3 Areella näringar  

Kriterier för lokaliseringsprövning (tabell på s. 55)  

Geografiska strategiska ställningstaganden\mark- och 

vattenanvändning\areella näringar  

Enligt Miljöbalken ska kommunen, om det övervägs att ta 

jordbruksmark i anspråk för annan markanvändning, göra en 

lokaliseringsprövning för att se om det finns godtagbar annan 

lokalisering.  

Kultur och fritid anser att kriterierna för lokaliseringsprövning 

(kolumnens mittentabell) för användning av jordbruksmark behöver 

bearbetas textmässigt för att bli tydligare och mer förståelig.  

Kultur och fritid anser även att kulturmiljömässiga aspekter saknas i 

kriterierna för lokaliseringsprövning, detta då jordbruksmark ofta har 

ett kulturmiljövärde.  

 

Miljökonsekvensbedömning av planen (bilaga)  

Det är obligatoriskt att göra en miljökonsekvensbeskrivning vid 

upprättandet av en översiktsplan. Kultur och fritid anser att 

kommunen bör överväga att utöka miljökonsekvensbeskrivningen till 

en hållbarhetsbedömning.  

Detta eftersom kommunen i sitt vägledande ställningstagande för 

utvecklingsinriktningen uttrycker att samhällsplaneringen ska 

genomföras med utgångspunkt i alla hållbarhetsdimensioner. På så 

vis får berörda ta del av en beskrivning av både miljömässiga, 

ekonomiska och sociala konsekvenser av föreslagen mark- och 

vattenanvändning. Vidare är det flera andra kommuner som väljer att 

göra en hållbarhetsbedömning av sin översiktsplan istället för eller 

utöver en miljöbedömning. Vänersborg, Trollhättan, Halmstad, 

Kungsbacka, Växjö och Göteborg är några exempel.  

 

Övergripande synpunkt: Från passivt till aktivt förhållningssätt 

till natur- och kulturvärden  

Kultur och fritid påpekade i internremissen att begreppen ”värna” och 

”med hänsyn till” förekommer ett antal gånger i ställningstagandena, 

och att det är oklart vad dessa ord innebär för samhällsplaneringen i 

praktiken och hur de ska värderas i eventuella målkonflikter. Vaga 

formuleringar kan göra det svårt att veta vad som kommer att räknas 

som ett avsteg från översiktsplanen och inte.  
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Tabellen är borttagen, 

jordbruksmarken hanteras i 

textform istället. 
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Kultur och fritid vill komplettera den synpunkten med att ordval 

såsom ”värna” och ”ta hänsyn till” kan anses förmedla ett passivt 

förhållningssätt till de värden som orden refererar till.  

 

Kultur och fritid konstaterar att ordvalet värna nästan uteslutande 

förekommer i samband med teman som exempelvis kulturmiljöer, 

friluftsliv, rekreation, identitet, karaktär, grönytor och parker, 

vardagsliv och strandskydd. Kultur och fritid efterfrågar att 

kommunen i översiktsplanen förmedlar ett aktivt förhållningssätt till 

natur- och kulturvärden.  

 

Visualisering av kulturell infrastruktur och tillgängliga offentliga 

miljöer i kartan 

Kultur och fritid uppfattar att kommunen valt en digital plattform till 

översiktsplan för att förenkla, förtydliga och visualisera kommunens 

strategiska arbete i översiktsplanen för både tjänstepersoner, politiker 

och invånare.  

 

Kultur och fritid konstaterar att många aspekter såsom kulturell 

infrastruktur, föreningsliv och civilsamhälle, tillgängliga offentliga 

miljöer endast återfinns i textform och inte representeras i kartlagret, 

förmodligen då det inte alltid är konkret mark- och vattenanvändning. 

Andra aspekter såsom exempelvis verksamhet och industri återfinns i 

både karta och texter och får därför ett större utrymme i 

översiktsplanen. 

 

Syftet med översiktsplanen är emellertid att ”fastställa den 

kommunövergripande långsiktiga styrningen för hela den kommunala 

organisationen” (s. 7 i textdelen).  

 

Kultur och fritid anser därför att kartdelen av översiktsplanen i högre 

grad bör representera hela den kommunala organisationens arbete och 

inte bara de aspekter som berör samhällsbyggnad och fysiska 

aspekter. Exempelvis kan ställningstaganden och planeringsprinciper 

som fokuserar på exempelvis social hållbarhet, mötesplatser, kulturell 

infrastruktur, kulturmiljöer, folkhälsa, tillgängliga och offentliga 

miljöer bör omsättas i kartlager och visualiseras i kartan. Det bör öka 

chanserna att användare via kartan hittar till de textdelar som 

behandlar dessa värden. Eftersom kultur är en viktig tillväxtfaktor 

kan detta även vara ett sätt marknadsföra Uddevalla för potentiella 

nya invånare.  

 

Kultur och fritid anser att lager för kulturell infrastruktur såsom 

exempelvis Regionteater Väst, Bohusläns museum och Kulturstråket 

ska läggas till i översiktsplanen. Vid klick på dessa på kartan kan 

användaren länkas vidare till kommunala ställningstaganden för 

kulturell infrastruktur. På så vis får kultur en tydligare plats i 

översiktsplanen.  
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På samma sätt kan exempelvis lagret för idrottsanläggningar från 

kommunkartan integreras in i översiktsplanen så att användaren vid 

klick på detta leds till kommunalt ställningstagande för föreningsliv 

och civilsamhälle. Boverkets vägledning anger att större besöksmål 

som är regionala målpunkter kan vara en underkategori till 

utvecklingsinriktningen, kultur och fritid ser att exempelvis 

Rimnersområdet skulle kunna vara ett sådant. 

Tillgängliga offentliga miljöer såsom aktivitetspark, fritidsgårdar och 

bibliotek bör också visualiseras i kartan och kan kopplas till textdelen 

om ställningstagande för barn och unga. 

 

Behov av integrering av lager från kommunkartan 

Kultur och fritid anser att lager från kommunkartan bör ingå i 

översiktsplankartan, exempelvis ”uppleva och göra” samt andra lager 

som visualiserar kommunal service.  

 

Detta eftersom vardagslivsperspektiv är ett centralt begrepp för 

översiktsplanen (s. 16). Där anges att ”Närhet eller god tillgänglighet 

till service, kollektivtrafik, skola, arbetsplatser, rekreation och 

fritidsaktiviteter för så många människor som möjligt skapar ökad 

jämlikhet och delaktighet i samhället samtidigt som det främjar en 

hållbar livsstil med färre transporter och ett ansvarsfullt nyttjande av 

samhällsservice.” Kultur och fritid konstaterar att detta inte syns i 

översiktsplans-kartan idag. En begränsad omvärldsbevakning visar 

att andra kommuner exempelvis lager för kluster av ny offentlig 

service, park, besöksmål och turismutveckling. 

 

Detta skulle även bidra till att i kartan tydliggöra två av kommunens 

centrala utgångspunkter för översiktsplanen; vardagsliv och 8 och 80-

perspektiv.  

 

Kultur och fritid önskar att aktuella lager från kommunkartan 

integreras in i översiktsplanekartan innan granskningsskedet, då det 

annars är svårt för förvaltningen att ta ställning till 

helhetsupplevelsen av översiktsplanen. Kultur och fritid anser att 

lager från kommunkartan som visar eldstad, motionsområden, 

motionsspår, fiskeområde och badplats bör finnas i översiktsplanens 

lager natur och friluftsliv under mark- och vattenanvändning. Detta 

för att illustrera för invånare och handläggare var ytterligare 

möjligheter till friluftsliv finns, och att det dessutom finns mer 

tätortsnära än vad nuvarande lager visar. Boverkets vägledning för 

översiktsplaner anger att markanvändningen friluftsliv kan innehålla 

exempelvis motionsspår och grillplatser20. 

 

Relevanta aspekter från GIS såsom tillgång till friluftsliv, skolors 

upptagningsområden och andra sociala värden från exempelvis 

välfärdsredovisningen såsom aktuell fördelning av upplåtelseformer 

skulle kunna lyftas in i översiktsplanen så att de kan användas som 

grund för den fysiska planeringen såsom uttrycks i ställningstagande 

för social hållbarhet21. 

 

 

 

 

 

Noteras 

 

 

 

 

 

 

 

Detta är för detaljerat för 

översiktsplanen. 

Översiktsplanen är låst i 

politiska beslut och kan inte 

uppdateras lika lätt som 

kommunkartan, därför kan 

för detaljerade delar snabbt 

bli daterade i en ÖP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vandringsleder läggs till 

 

 

 

 

 

 

 

Välfärdsredovisningen och 

annan statistik ligger till 

grund för framtagandet av 

översiktsplanen. 

 

 
20 Boverket (2020) Vägledning om översiktsplanering till och med 31 mars 2020 
21 ”Uddevalla kommun ska fördela resurser och välfärdstjänster utifrån människors behov och förutsättningar.” 
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Samhällsbyggnadsnämnden  

Synpunkter Kommentar 

Synpunkter från enheten gata- och parkförvaltning: 

Översiktsplanen är i sin helhet väl genomarbetad. Det är bra med 

länkhänvisning till bland annat fördjupade översiktsplaner.  

 

Kartdelen 

Länsväg 172 bör ligga med som ett kommunikationsstråk i kartan för 

översiktsplanen. Dragningen av sträckorna i kartan, där vissa 

markeringar går i samma spår som vägarna i kartan, medan andra är 

raka markeringar som inte följer vägen. Förklaring saknas till varför 

de är dragna på olika sätt. 

 

Textdelen  

Det framgår även att ”Uddevalla kommun ska investera i Uddevalla 

hamn och kommunens farleder samt satsa på energieffektiva 

lösningar som kan skapa förutsättningar för ökad andel sjöburen 

person- och godstrafik” vilket är bra och löser problem med de 

tillfälliga vägombyggnationer som görs för transporter idag. Vi ser att 

en plan för fritidshamnar/småbåtshamnar samt en ny marina behövs 

och lämpliga färdvägar till dessa.  

 

Synpunkter från enheten plan- och exploatering: 

Utvecklingsstrategi  

Översiktsplanen borde på ett tydligare sätt förmedla den vision som 

Uddevalla kommun har för utbyggnadskorridorer och 

utvecklingsriktning utanför tätorten för att kunna arbeta med 

långsiktiga markstrategiarbeten. Denna visionsbild ligger även till 

grund för att kunna arbeta med den långsiktiga markförsörjningen av 

verksamhet- och industrimark, vilken är en bristvara och en uttalad 

strategi från kommunen. Utan en tydlig vision blir långsiktiga 

markköp svåra att motivera.  

Plan- och exploatering vidhåller att en tydlig strategi för utveckling 

av bostadsområden och framför allt industrimark inte har tillämpats i 

nuvarande förslag till Översiktsplan. Intentionerna i 

utvecklingsstrategin överensstämmer heller inte till fullo med 

implementeringen i markanvändningskartan. Tydligare kopplingar 

mellan de olika ställningstaganden för markanvändning kontra 

utvecklingsstrategi behövs för att påvisa kommunens intentioner med 

översiktsplanen. Översiktsplanens förslag på områden för industri- 

och verksamhetsmark bedöms inte på ett tillfredställande sätt 

uppfylla den långsiktiga markförsörjningen samtidigt samt hållbar 

hushållning av mark.  

 

Plan- och exploatering vill understryka under vilka punkter som de 

utpekade områdena behöver övervägas.  

 

Områden bör vara av sådan volym att en investeringskostnad för att 

etablera ny verksamhet genom utbyggnad av infrastruktur är rimlig 

och att olika typer av verksamheter med olika inriktning har 

möjlighet att etableras på platsen. Det är önskvärt att de 

verksamhetsområden som tillskapas är sammanhållna samt närhet till 

service, infrastruktur och arbetskraft. Föreslagna utvecklingsområden 

bör analyseras område för område för att se om det finns en 

 

Noteras 
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Översiktsplanens 

utvecklingsstrategi utgår 

från kommunens vision. 

Strategier får konkretisera 

kommunens arbete med 

markförsörjningsfrågor. 
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anledning till att områdena inte tidigare exploaterats. Detta behövs 

för att inte ge en bild över hur mycket mark kommunen har att 

utveckla om det senare inte är möjligt.  

 

Fragmenterad placering: Områdena för industriändamål upplevs 

fläckvist utpekade och kan bidra till ”Ad-hoc” planering.  

 

Rådighet och ägandeskap: Verksamhetsmarken är utpekad där 

kommunen inte är markägare och har rådighet.  

 

Placering: Flertalet av platserna är perifera och kräver stora initiala 

investeringar för att kunna exploateras.  

 

Stora investeringar: Flertalet kräver stora investeringar i infrastruktur 

som kommunen inte har rådighet över.  

 

Genomförbarhet: Flertalet av de utpekade platserna har stora 

planeringsutmaningar, bland annat genom väldigt stora 

sprängningsarbeten, skred, rasrisker, höjdskillnader, 

fornlämningsmiljöer samt teknisk försörjning.  

 

Motstridiga intressen: Flertalet av de utpekade områdena är på 

samma plats som även reserveras för statlig infrastruktur. Dessa 

områden kan alltså inte exploateras eftersom reservat finns. Det 

behövs en tydligare beskrivning i hur dessa två markanvändningar 

förhåller sig till varandra.  

 

Närhet: Flertalet av områdena som är utpekade är placerade långt 

ifrån där arbetskraften finns. Det finns en övervägande risk att dessa 

områden inte kommer att bidra till att främja hållbara transportmedel 

samt att öka bilberoendet inom kommunen  

 

Markanvändning  

Plan- och exploatering anser att översiktsplanen inte möjliggör för en 

bedömning och värdering av olika hänsynsområden i 

detaljplaneläggningen eller vid markköp och begränsar områden där 

exploatering kan ske vilket kan få negativa konsekvenser för den 

biologiska mångfalden, ekosystemtjänster, social hållbarhet, 

tillgänglighet och landskapsbild för att nämna några aspekter.  

 

Översiktsplanens markanvändningskarta är väldigt snäv i de områden 

som pekas ut för möjlig bebyggelseutveckling där lager för hänsyn 

ligger överst och är styrande för utvecklingen. De områden som 

pekas ut för bostads- och verkssamhetsmark är små i omfång och i 

vissa fall omöjliga att exploatera för ändamålet, på grund av storlek 

eller topografi.  

 

Vidare välkomnar plan- och exploatering att de områden som pekas 

ut som lämpliga exploateringsområden specificeras och fördjupas 

ytterligare under den fortsatta processen av att framställa 

översiktsplanen. Det är viktigt att inte snäva avgränsningar görs för 

att kunna ta större grepp om utbyggnadsområden och inkludera 

värden som exempelvis rekreation, natur och parkmiljöer vid 

exploateringar.  

 

 

Ses över 

 

 

Noteras 

 

 

Ses över 

 

 

Noteras 

 

 

Ses över 

 

 

 

 

Ses över 
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Markanvändningskartan pekar ut befintliga och pågående 

bebyggelseområden som mark som inte ska eller bör exploateras. 

Dessa områdens markanvändning bör ändras för att efterleva redan 

planlagda samt beslutade och uppstartade detaljplanearbeten.  

 

Den verksamhetsmark som finns utpekad i det aktuella förslaget samt 

den mark som sedan tidigare finns utpekad för verksamheter inom de 

fördjupade översiktsplanerna, är inte tillräckligt tilltagen för att kunna 

tillhandahålla den verksamhetsmark som Uddevalla kommun har 

ambition att tillskapa. Måste framgå att detta är av stor betydelse för 

kommunen att få fram/ta fram mer områden för både industri och 

verksamheter. En aktiv markberedskap och tydlig vision om vart 

dessa områden kan komma att utvecklas. Plan- och exploatering 

önskar att översiktsplanen tydligare vågar sätta ner foten och visa att 

kommunen är mån om att industri- och verksamhetsområden är 

viktiga för att Uddevalla ska vara en attraktiv kommun att både 

arbeta i och bo i.  

 

Plan- och exploatering anser att det är positivt att översiktsplanen 

behandlar vilka områden som avses att bebyggas med kommunal 

service. Vidare förtydliga konsekvensen av att kommunal service 

eller allmän service i privat regi är eller kan bli en förutsättning för 

att tillåta kompletterande bebyggelse.  

 

Markanvändningen baseras genomgående efter vilka naturtyper som 

finns att ta hänsyn till, medan parametrar som natur, rekreation, 

fastighetsindelningar, ägandeskap, tillgänglighet m.fl. inte är del i 

beslutsunderlaget för markanvändningen.  

Att vara mer detaljerad i utpekandet av mark- och vattenanvändning 

på översiktsplanenivå har efterlysts av Boverket. Dock kan det i 

detaljplaneskedet uppkomma problem om översiktsplanen på 

mikronivå styrt användningen och den inte helt skulle 

överensstämma med syftet för en detaljplan. Detta skulle kunna leda 

till längre handläggningstider för detaljplaner om man således skulle 

gå emot översiktsplan och behöva göra ett utökat förfarande. 

Förslagsvis kan man antingen sätta en inzoomningsbegränsning i 

kartan för att inte metervis kunna precisera markanvisningen, 

alternativt se över och revidera om det potentiellt går att utöka vissa 

utvecklingsområden, industriområden eller dylikt. 

 

Värden och hänsyn  

Plan- och exploatering är positiv till att hänsyn tas till naturvärden, 

ekosystemtjänster, självförsörjning samt andra värden och aspekter 

som specificeras inom ramen för remissförslaget. Enheten anser 

däremot att vidare underlag behöver tas fram för de ställningstagande 

som görs. Det är svårt att förhålla sig till de ställningstagande för 

hänsyn som föreslås utan inbördes rangordning eller anledning till att 

hänsyn skall tas.  

 

Vidare underlag för hushållning av jordbruksmark bör tas fram för att 

vägleda kring jordbruksmarkens värde för Uddevalla kommun samt 

avvägningar kring dess potential och olika nyttor. De ekonomiska, 

ekologiska och sociala aspekterna av hänsynen och bevarandet bör 

vidare utredas och specificeras. Mark som kan nyttjas för ett lokalt  

 

 

 

Ses över 

 

 

 

 

 

 

Noteras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Noteras 

 

 

 

 

 

Noteras, kartan är sedan 

tidigare låst vid en viss 

inzoomningsnivå. 
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självförsörjande (individnivå), utan att bedriva rationellt (storskaligt) 

jordbruk skulle också kunna främjas om bebyggelse skulle kunna 

integreras.  

 

Hänsyn för riksintresse för hamnen önskas i samband med 

översiktsarbetet lyftas vidare. Området för riksintresset sträcker sig in 

i det framtida utvecklingsområdet för utvecklingen av staden 

Västerut, och bör i dialog med vederbörande instans föreslås 

minskas.  

 

Kompletteringar av underlag  

Ställningstagandena i översiktsplanen relaterar i vissa fall till 

utredningar som har utförts. Plan- och exploatering är positiv till de 

utredningar som gjort för bland annat jordbruksmark samt 

skyfallskarteringar. Plan- och exploatering ser gärna att vidare 

underlag utvecklas eller tas fram för att underbygga 

ställningstagandena i översiktsplanen, bland annat bör vidare studier 

genomföras för att säkerställa genomförbarheten av föreslagen 

användning. Dessutom kan tydligare ställningstagande krävas kring 

de utredningsunderlag som har tagits fram för klimatanpassning och 

hanteringen av jordbruksmark  

 

Synpunkter från miljötillsynsenheten samt bygg- och 

miljöprövningsenheten  

Förorening  

1. Vi anser att det hade varit bra om det togs fram ett tematiskt tillägg 

avseende förorenade områden i samband med översiktsplanen. Syftet 

med tillägget kan vara att redovisa riktlinjer för hur vi lättare ska 

kunna planera bebyggelse och infrastruktur i förorenade områden 

samt när det ska hanteras och på vilket sätt. Se bifogat tematiskt 

tillägg samt bilaga från Göteborg. I det tematiska tillägget bör det tas 

fram åtgärder som ska genomföras inför exploateringar men även på 

en mer strategisk nivå såsom t ex att utreda var nya mellanlager och 

deponier kan placeras, hur arbetet med förorenade områden ske 

genomföras m.m.  

 

2. Om inte utredning av ny deponi samt nya mellanlagringsplatser för 

schaktmassor innefattas i punkten 1 ovan bör det utredas i ett separat 

tillägg.  

 

3. Vi anser att det hade varit bra om det togs fram ett tematiskt tillägg 

angående översvämnings- och klimatrelaterade risker med syfte att 

visa på mål och strategier för klimatanpassning med avseende på 

översvämningsrisker i detaljplanering och bygglov. Detta då stora 

delar av centrala Uddevalla berörs av översvämningar samt är ett 

utpekat riskområde utifrån Översvämningsdirektivet.  

 

MSB har identifierat 25 geografiska områden i Sverige som bedömts 

ha en betydande översvämningsrisk. I Västra Götaland är det 

Alingsås, Borås, Göteborg, Stenungsund och Uddevalla som utgör 5 

av de 25 utpekade områden med betydande översvämningsrisk. 

Länsstyrelsen har tagit fram förslag på riskhanteringsplaner för 

Uddevalla som varit ute på samråd och där MSB kommer fatta beslut 

om dem i början av 2022.  

 

Detta område ingår i FÖP. 

Trafikverkets 

riksintresseprecisering 

ändras löpande. 
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Syftet med riskhanteringsplanerna är att utifrån identifierade risker ta 

fram mål och åtgärder för att minska eller förhindra 

översvämningsrisken. Målet är att minska ogynnsamma följder av 

översvämningar. I Sverige genomförs Översvämningsdirektivet 

2007/60/EC genom förordning om översvämningsrisker (SFS 

2009:956) och Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps 

föreskrift om hantering av översvämningsrisker 

(riskhanteringsplaner) (MSBFS 2013:1). 

Översvämningsförordningen syftar till att minska ogynnsamma 

följder av översvämningar för människors hälsa, miljön, kulturarvet 

och ekonomisk verksamhet.  

 

Detta skulle kunna läggas till som en aktivitet under avsnitt 2.1.1.5 (s. 

26).  

 

4. Under Nationella och regionala mål (s. 14) så saknar vi regionala 

mål. De mål som finns framtagna inom förorenade områden är: 

 -År 2050 ska alla områden med mycket stor risk (riskklass 1) eller 

stor risk (riskklass 2) för människors hälsa eller miljön vara 

åtgärdade.  

 

-År 2025 är minst 25 procent av områdena med mycket stor risk för 

människors hälsa eller miljön är åtgärdade.  

 

-År 2025 är minst 15 procent av områdena med stor risk för 

människors hälsa eller miljön är åtgärdade.  

 

-År 2020 har användningen ökat av annan teknik än schaktning följt 

av deponering, utan föregående behandling av massorna.  

 

Regeringen har fastställt sex preciseringar av miljökvalitetsmålet 

Giftfri miljö, en av preciseringarna rör förorenade områden: 

”Förorenade områden är åtgärdade i så stor utsträckning att de inte 

utgör något hot mot människors hälsa eller miljön”.  

 

5. Under avsnitt 2.1.1.6 stycket om Samhällskrisberedskap (s. 27) 

föreslår vi att Uddevalla kommun ska:  

 

-ta fram en oljeskyddsplan samt ha beredskap för att hantera 

uppkomna olyckor. (Är på gång som ett projekt).  

-ta fram en plan för hur olyckor på land ska hanteras. T ex kemikalie- 

respektive oljeutsläpp inom VSO.  

 

6. Under avsnitt 3.3 Miljökvalitetsnormer (s. 73) samt i den digitala 

kartan framgår inte statusklassningen över våra olika 

vattenförekomster. I kartan anges endast ekologisk god status och 

inga uppgifter avseende kemisk status. Avsnittet bör uppdateras med 

mer information avseende miljökvalitetsnormer samt att kartan bör 

uppdateras och utgå från VISS. Information om åtgärdsprogram för 

Västerhavet m.m. bör framgå samt det som har betydelse för 

planeringen. I det förslag på åtgärdsprogram som det genomfördes 

samråd på våren 2021 fanns t ex en åtgärd som riktar sig till bland 

annat kommunerna avseende att ”Alla centrala myndigheter, 

länsstyrelser, regioner och kommuner som omfattas av detta 

åtgärdsprogram ska, inom sina respektive ansvarsområden, planera 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Noteras 
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För detaljerat för 

översiktsplanen 
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för att genomföra sina åtgärder i åtgärdsprogrammet på ett 

strukturerat och integrerat sätt i den ordinarie verksamheten, i syfte 

att följa miljökvalitetsnormerna för yt- och grundvatten”. Det bör 

framgå av planen hur MKN bör beaktas i framtida planarbete m.m.  

 

7. Under avsnittet 3.4.1 ”Uddevalla kommun ska…” (s. 74) föreslår 

vi att åtgärderna kompletteras med:  

 

a. Kommunens mål för förorenade områden är: Uddevalla kommun 

ska bidra till att minska spridningen av föroreningar från förorenade 

områden. Förorenade mark- och vattenområden ska identifieras, 

undersökas och vid behov efterbehandlas eller på annat sätt skyddas 

så att spridning av föroreningar inte sker.  

 

b. Kommunen ska ta fram ett tematiskt tillägg till Översiktsplanen 

avseende förorenade områden. (Se pkt 1 ovan).  

 

c. Kommunen ska ta fram en handlingsplan för arbetet med 

förorenade områden som ska vara vägledande för alla förvaltningar 

och bolag.  

 

d. Kommunen ska utreda möjligheterna till mellanlager, 

återanvändning av massor i andra projekt och 

behandlingsanläggningar i kommunen. Detta då det kommer att 

genomföras en stor mängd saneringar i samband med exploatering av 

centrala delarna av Uddevalla samt framtida flytt av hamnen. Dessa 

projekt kommer att generera en stor mängd massor som dels behöver 

mellanlagras inför eventuell återanvändning samt att en stor mängd 

behöver deponeras. Redan nu finns det ett stort behov av mellanlager 

inom kommunen.  

 

e. Senast år 2022 är områden som kan påverkas av översvämning 

eller skred kartlagda.  

 

f. Kommunen ska vara aktiv när det gäller att ansöka om 

bidragsmedel och agera huvudman för utredningar och åtgärder.  

 

g. Kommunen ska genom tillsynen och den fysiska planeringen 

minimera effekter av översvämningar eller skred som berör 

prioriterade förorenade områden.  

 

h. Kommunen ska prioritera arbetet med nedlagda deponier där 

kommunen är verksamhetsutövare. (Se mål i avfallsplanen angående 

att det ska finnas åtgärdsplaner framtagna till 2023).  

 

i. Samhällsbyggnadsnämnden ska arbeta för att öka andelen 

privatfinansierade undersökningar och åtgärder. För prioriterade 

objekt där ansvar saknas ska möjligheterna för bidrag tillvaratas.  

 

j. Vid detaljplanering och prövning av förhandsbesked och bygglov 

bör den regionala inventeringen av potentiellt förorenade områden 

användas som ett kunskapsunderlag. Information finns i EBH-stödet, 

Länsstyrelsens databas för potentiellt förorenade områden samt hos 

Miljötillsynsenheten Uddevalla kommun.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uddevalla kommuns översiktsplan 2022 – Granskning – Samrådsredogörelse 

53 

 

k. Vid detaljplaneläggning ska frågan om förorenade områden tas 

med tidigt i planprocessen.  

 

l. I samband med detaljplaneläggningen ska det klargöras om en 

förorening behöver efterbehandlas.  

 

m. Behov av riskreduktion och mätbara åtgärdsmål ska svara mot den 

planerade markanvändningen i detaljplaneringen. Dessa kan utgöras 

av generella eller platsspecifika riktvärden eller motsvarande.  

 

n. Vid prövning av förhandsbesked och bygglov ska det klargöras om 

en förorening behöver efterbehandlas.  

 

Miljöskydd  

Yttrande angående vindbruksplan och riksintressenområden för 

vindbruk  

 

Vindbruksplanen för Uddevalla kommun antogs av 

kommunfullmäktige 2016 och utgör ett tematiskt tillägg till 

översiktsplanen. Med anledning av detta anser Samhällsbyggnad att 

det kan vara lämpligt att aktualisera vindbruksplanen i arbete med en 

ny översiktsplan.  

 

Kommunens ställningstaganden i vindbruksplanen sammanfattas på 

följande vis:  

• Kommunen med befintliga och tillståndgivna vindkraftverk (22 

stycken)1 är för närvarande färdigutbyggd avseende vindkraft.  

• Övriga delar av kommunen anses för närvarande olämplig för 

utbyggnad av vindkraft.  

• Kommunen stödjer riksintresse för vindkraft i norra delen av 

kommunen dock inte riksintressena i södra delen av kommunen.  

 

Kommunfullmäktigebeslut om avstyrkan av 25 vindkraftverk  

(Denna rubrik med text är tagen ur den aktuella vindbruksplanen)  

 

Kommunfullmäktige beslutade 2014-02-12 att avstyrka 25 

vindkraftverk inom de aktuella riksintressena för vindbruk i södra 

Uddevalla. Beslutet uppfattades ha en bred politisk enighet. Beslutet 

följer det underlag som tagits fram för vinkraftsplaneringen i 

Uddevalla kommun.  

 

Det underlag som relaterats till inför beslutet är:  

- Vindbruksplan 2011  

- Dialogbaserad Landskapsanalys 2012  

- Landskapsanpassad utbyggnad enligt landskapsanalysen 2013  

- Nya riksintressen vindbruk 2013  

- Egna erfarenheter av vindkraft  

 

Beslutet bör ses som att Uddevalla kommun stödjer det underlag som 

tagits fram för planering av vindkraft. Underlaget har legat till grund 

för att avstyrka vindkraftverk inom de aktuella riksintressena. Samma 

underlag användes för att ta fram nu aktuella vindbruksplan. Utifrån 

det underlag som finns och de beslut som hittills fattats finns inget 

som tyder på att kommunen ska stödja riksintressen för vindbruk i 

den södra delen av Uddevalla.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Noteras, för detaljerat för 

ÖP. 
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Riksintresse för vindbruk  

Energimyndigheten beslutade 2013-12-16 om nya riksintressen för 

vindbruk, vilka fortfarande är aktuella och gällande. Skälen till att 

riksintressena uppdaterades 2013 var bristande systematik vid 

föregående revidering 2008. Dåvarande metod och kriterier fick 

kritik och resulterade i många fall i otydliga riksintressen som 

baserats på olika kriterier och undantag. Till exempel använde olika 

län olika årsmedelvind än den som angivits av Energimyndigheten, 

vilket medfört att vissa riksintressen har olika vindförutsättningar. 

Riksintresseområdena från 2013 utsågs därför utifrån enhetliga 

kriterier.  

 

Riksintresseområden för vindbruk i södra Uddevalla uppfyllde inte 

de nya kriterierna Energimyndigheten tagit fram för vindbruk. Till 

stor del med anledning av att de nya kriterierna innebar att avståndet 

mellan vindkraftverk och bebyggelse ska vara mer än 800 meter, 

vilket tidigare var 400 meter och är det som gäller för områdena i 

Södra Uddevalla.  

 

Energimyndighet gjorde dock undantag från avståndet 800 meter i 

riksintressenområden från 2008 där projektering påbörjats, vilket 

hade skett i Uddevalla. Det finns dock inte längre några pågående 

projekt för vindkraft i södra Uddevalla.  

 

Byggärenden  

Under 2020 och 2021 har tre av riksintresseområdena i södra 

Uddevalla blivit aktuella i ansökningar om bygglov och 

förhandsbesked, där Samhällsbyggnad har förordat en avstyrkan med 

hänvisning till att avståndet har varit under 400 meter till bostaden. 

Detta har väckt frågor och funderingar hos de sökande.  

 

Samhällsbyggnads sammanfattning  

Samhällsbyggnad anser med den bakgrund som beskrivits att det kan 

vara lämpligt med en aktualisering av vindbruksplan och 

riksintressenområden för vindbruk i södra Uddevalla i samband med 

att översiktsplanen omarbetas. Energimyndigheten har uttryckt att de 

har tankar om en översyn kring de riksintressenområden från 2008 

som undantogs 2013, bland annat i syfte att ta bort de områden som 

är olämpliga att behålla, men de har även uttryckt att arbetet även kan 

utföras av kommunerna i samband med sin översyn av 

översiktsplanen.  

En översyn i frågan skulle således syfta till att vindbruksplan och 

områden där riksintressen för vindbruk finns i Uddevalla speglar 

varandra.  

 
1Kommentar till 22 stycken tillståndsgivna vindkraftverk  

Efter att vindbruksplanen 2016 beslutades har 9 av de 22 stycken 

lämnade tillstånd ej utnyttjats och byggnation av vindkraftverken har 

uteblivit, det innebär även att dessa tillstånd är förverkade. Av de 

förverkade tillstånden utgjordes 2 av bygglov och 7 av tillstånd enligt 

miljöbalken. I Uddevalla finns därför nu 13 uppförda vindkraftverk 

varav 5 innehar bygglov och 8 innehar miljöbalkstillstånd. Inga av de 

uppförda verken finns inom riksintresse för vindbruk. Även några så 

kallade gårdsverk finns uppförda i Uddevalla, vilka dock inte berörs 

av vindbuksplan eller riksintresse.  

 

 

Noteras 
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Noteras 

 

 

 

 

Noteras 

 

 

 

Riksintresseområdena 

beslutas av 

Energimyndigheten och 

kommer uppdateras när en 

eventuell revidering görs 

hos Energimyndigheten. 

 

 

Uddevalla kommun har 

varit i kontakt med 

Energimyndigheten och 

Länsstyrelsen för att 

diskutera frågan inom 

ramen för översiktsplanen. 

Områdena är dock 

fortfarande kvar. 

Formulering i ÖP har setts 

över. 
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Hälsoskydd 

Inga synpunkter.  

 

VA 

Inga synpunkter har inkommit.  

 

Livsmedel  

• Under kap 3.3 miljökvalitetsnormer har det inte nämnts att vi 

övervakar vattenkvalitén, så som vi gör för luften. Sid 73.  

• Kanske tillhör VA-planen. Men man bör lägga till i planen att 

Forshälla vattenverk bör prioriteras i att anslutas till det kommunala 

dricksvattennätet. 

 

Bygg  

Man bör inte använda begreppet godkänd vattenanläggning när man 

ska bedöma om plats som saknar kommunal VA är lämplig att 

bebygga. En godkänd vattenanläggning utifrån livsmedelslagen 

säkerställer inte att mängden vatten är tillräcklig. Det är enbart 

vattenkvalitén som ska uppfylla vissa krav för att få användas som 

livsmedel som avses i livsmedelslagstiftningen.  

 

Länkar:  

 

- Göteborgs tematiska tillägg angående förorenade områden: 

Förorenade områden - fördjupning av översiktsplanen - Göteborgs 

Stad (goteborg.se) 

 

- Göteborgs tematiska tillägg angående översvämningsrisker: 

Översvämningsrisker - tematiskt tillägg till översiktsplanen - 

Göteborgs Stad (goteborg.se) 

 

- Trelleborgs samrådshandling med tematiskt tillägg översvämning, 

ras- och skred: top-2035-samradshandling-trelleborgs-kommun.pdf 

 

 

 

 

Noteras 

 

 

Noteras 

 

 

Anses inte vara av ÖP nivå 

 

 

 

 

 

Noteras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Västvatten  

Synpunkter Kommentar 

Kapitel 2.1.1.1 Bostäder, sid 22 

Uddevalla Vatten anser att det i ÖPn bör finnas med ett 

ställningstagande för Uddevalla kommun att utveckling av ny 

sammanhängande bebyggelse i anslutning till befintlig bebyggelse 

samt i områden utpekade som möjliga för framtida sammanhängande 

bebyggelse skall utredas genom detaljplan. Risken med succesiv  

utbyggnad av enstycksfastigheter är att det uppkommer en skyldighet 

att ordna kommunalt VA enligt LAV 6§, men innebär också 

svårigheter att i helhet planera och dimensionera VA. 

 

 

 

Kapitel 2.1.1.4 Vatten och avlopp, sid 24 

Uddevalla Vatten vill att nedan ställningstagande: 

”I Uddevalla kommun ska… 

… alla fastigheter i kommunen med behov av vatten- och 

avloppsförsörjning ha tillgång till ett dricksvatten av god kvalitet och 

en avloppsanläggning som uppfyller gällande krav.” 

 

 

 

Detta återfinns under mark- 

och vattenanvändningen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://goteborg.se/wps/portal/start/byggande--lantmateri-och-planarbete/kommunens-planarbete/oversiktlig-planering/fordjupningar-och-tillagg/fororenade-omraden
https://goteborg.se/wps/portal/start/byggande--lantmateri-och-planarbete/kommunens-planarbete/oversiktlig-planering/fordjupningar-och-tillagg/fororenade-omraden
https://goteborg.se/wps/portal/start/byggande--lantmateri-och-planarbete/kommunens-planarbete/oversiktlig-planering/fordjupningar-och-tillagg/oversvamningsrisker---tematisk-tillagg-till-oversiktsplanen
https://goteborg.se/wps/portal/start/byggande--lantmateri-och-planarbete/kommunens-planarbete/oversiktlig-planering/fordjupningar-och-tillagg/oversvamningsrisker---tematisk-tillagg-till-oversiktsplanen
https://cms.trelleborg.se/wp-content/uploads/2021/10/top-2035-samradshandling-trelleborgs-kommun.pdf
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Förtydligas med följande ändringar då misstolkning kan ske att alla 

fastigheter ska ha tillgång till VA, men det bör endast vara fastigheter 

som bedömts lämpliga och med behov: 

 

”I Uddevalla kommun ska… 

… alla fastigheter som har bedömts lämpliga för bebyggelse och med 

behov av vatten- och avloppsförsörjning ha tillgång till ett 

dricksvatten av god kvalitet och en avloppsanläggning som uppfyller 

gällande krav.” 

 

Kapitel 2.1.1.5 Klimatanpassning, sid 25 

Uddevalla Vatten vill att nedan text: 

”Det gäller att ta hand om det dagvatten som åligger VA-

huvudmannen enligt vedertagen praxis från branschorganisationen 

Svenskt Vatten (regn med 10–30 års återkomsttid, se tabell 2.1 i 

Svenskts Vattens publikation P110, Avledning av dag-,  

drän- och spillvatten) utan att översvämning sker av mark eller av 

anslutna fastigheter.” 

 

Ändras till följande då det som beskrivs i texten är praxis för nya 

dagvattensystem (P110 fastställdes i januari 2016), äldre system har 

dimensionerats efter annan praxis: 

”Det gäller att ta hand om det dagvatten som åligger VA-

huvudmannen eller kommunen enligt var tids gällande praxis utan att 

översvämning sker av mark eller av anslutna fastigheter.” 

 

Kapitel 2.2.2.2 Landsbygd, Skaveröd, sid 54 

I texten står att dialog om att försörja området Skaveröd med 

kommunalt vatten och avlopp pågår. Uddevalla Vattens kommentar 

är att beslut om att försörja området med kommunalt VA är taget i 

VA-utbyggnadsplanen. 

 

Kapitel 2.2.2.7 Vatten, Sjöar och vattendrag, sid 61 

Uddevalla Vatten hänvisar till av kommunfullmäktige beslutad 

vattenförsörjningsplan, med åtgärder i dess kapitel 6 (särskilt 6.3 och 

6.4) som bör arbetas in i översiktsplanen. 

 

”Uddevalla kommun ska…” 

 

Lägg till följande: 

… framhålla de i vattenförsörjningsplanen prioriterade 

vattenresurserna och förbjuda sådan expansion som kan påverka 

uttagsmöjligheten och vattenkvaliteten negativt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Åtgärdas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Åtgärdas 

 

 

 

 

 

 

 

Formulering ses över 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Läggs till 
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Kapitel 3.1 Mellankommunala frågor, Vatten och Avlopp, andra 

stycket, sid 64 

Uddevalla Vatten vill att nedan stycke: 

”Under 2018 färdigställdes en ny dricksvattenledning mellan Åh i 

Uddevalla och Slussen på Orust. Den ger idag både reservvatten och 

permanent vatten till delar av Orust.” 

 

Ändras till följande: 

”Under 2018 färdigställdes en ny dricksvattenledning mellan Åh i 

Uddevalla och Slussen på Orust. Den ger idag både reservvatten och 

permanent vatten till delar av Orust samt möjlighet till reservvatten 

till Uddevalla kommun.” 

 

Kapitel 3.1 Mellankommunala frågor, Vatten och Avlopp, tredje 

stycket, sid 64 

Uddevalla Vatten vill att nedan mening: 

” Överföring sker om kapacitetsberäkningar visar att det då finns 

utrymme till Sundsandvik när redundansledning över Kristevik m.fl. 

är utbyggd.” 

 

Ändras till följande (ordet ”då” stryks) för bättre mening: 

”Överföring sker om kapacitetsberäkningar visar att det finns 

utrymme till Sundsandvik när redundansledning över Kristevik m.fl. 

är utbyggd”. 

 

Kapitel 3.2.8 Transport och kommunikationer, Västvatten, sid 72 

Texten under denna rubrik är delvis felaktig. Länsstyrelsen har inte 

gett något föreläggande av detta slag och det finns inget krav om att 

leda något dagvatten ut från Bäveån. Det som man har misstagit sig 

på här är att Skansverket ARV skall söka nytt tillstånd för miljöfarlig 

verksamhet som tillåter att man kan ta emot spillvatten från  

fler hushåll då staden växer (inte heller detta är något föreläggande 

från Länsstyrelsen). När ett avloppsreningsverk skall söka nytt 

tillstånd blir utloppspunkten alltid en fråga som måste utredas vilket 

Uddevalla Vatten nu gör, men det är i dagsläget inte klarlagt om 

utloppspunkten för det renade avloppsvattnet kommer att  

flyttas överhuvudtaget. Möjligheten att syresätta Byfjorden i 

samband med en eventuell förlängning av utloppsledningen utreds 

men det är inte klarlagt om det kommer bli aktuellt. Samråd angående 

det nya tillståndet planeras ske hösten 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Åtgärdas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Åtgärdas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ses över. 
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Kapitel 3.3 Miljökvalitetsnormer, Vatten, sid 73 

Uddevalla Vatten hänvisar till av kommunfullmäktige beslutad 

vattenförsörjningsplan, med åtgärder i dess kapitel 6 (särskilt 6.3 och 

6.4) som bör arbetas in i översiktsplanen. 

 

”Uddevalla kommun ska…” 

 

Lägg till följande: 

… framhålla de i vattenförsörjningsplanen prioriterade 

vattenresurserna och förbjuda sådan expansion som kan påverka 

uttagsmöjligheten och vattenkvaliteten negativt. 

 

Kartan bör, förutom MKN Vatten, också visa 

vattenförsörjningsplanens prioriterade vattenresurser 

(vattenförsörjningsplanens kapitel 6.3, figur 13) 

 

Kapitel 3.4.4 Översvämning och skyfall, tredje stycket, sid 76 

Uddevalla Vatten vill att nedan stycke: 

”När det regnar mer än vad befintliga dagvattensystem har 

dimensionerats för kommer vatten att börja rinna ovan markytan. 

Detta överskottsvatten kan orsaka översvämningar som innebär 

konsekvenser för samhället. Översvämningar kan till exempel 

medföra avbrott i service, elförsörjning, begränsningar i 

framkomlighet och inte minst stora skador på infrastruktur och 

byggnadsstrukturer.” 

 

Ändras till följande för att förtydliga att dagvattensystem inte är 

dimensionerade för att kunna ta emot alla regn: 

 

”Mer intensiva regn är inte avsedda att ledas bort via 

dagvattensystemen utan vid dessa tillfällen får man räkna med att 

avrinning sker ovan markytan. Detta överskottsvatten kan orsaka 

översvämningar som innebär konsekvenser för samhället. 

Översvämningar kan till exempel medföra avbrott i service, 

elförsörjning, begränsningar i framkomlighet och inte minst stora 

skador på infrastruktur och byggnadsstrukturer.” 

 

ÖP 2022 Kartlager, Kommunala planeringsunderlag 

Vattenskyddsområden bör väl redovisas i ÖP-kartan? Kanske här? 

 

ÖP 2022 Kartlager, Värden och hänsyn, Miljökvalitetsnormer, 

Vatten 

Kartan bör, förutom MKN Vatten, också visa 

vattenförsörjningsplanens prioriterade vattenresurser 

(vattenförsörjningsplanens kapitel 6.3, figur 13). 

 

I övrigt har Uddevalla Vatten ingen erinran. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ses över 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Åtgärdas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Läggs till 

 

 

 

 

Läggs till 
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Uddevalla Hamnterminal  

Synpunkter Kommentar 

Uddevalla Hamnterminal har en önskan och ett uttalat mål att bidra 

till stadsutvecklingen och kommunens, men även rikets, utveckling 

på ett hållbart och långsiktigt sätt. I detta arbete förhåller vi oss till 

ägardirektiven om att flytta verksamheten men även de riksintressen 

som vi har att ta tillvara på.  

 

Den nationella godsstrategin och de transportpolitiska målen pekar på 

sjöfarten och järnvägen som nycklar för framtidens transporter. 

Uddevalla Hamnterminal har en roll i den framtiden där vi redan nu 

och i flera år har haft en betydande omlastning mellan dessa två 

transportsätt. Det är vårt mål att fortsätta bidra till att nå målen och 

kombinera dessa transportsätt och även vara med i utvecklingen av 

andra transportsätt så som de inre vattenvägarna. 

 

I detta så är det positivt att se att FÖP tar upp hamnens behov av 

rangerbangården och att den finns kvar tills en alternativ lösning 

anordnats. Likaså är det positivt att spårreservatet till Fröland 

omnämns. Båda dessa frågor är av stor vikt för hamnens utveckling 

och för att nå de mål som den nationella godsstrategin satt upp.  

 

Vi ser även positivt på Uddevalla kommuns ställningstagande i FÖP 

att hamnen skall ges förutsättningar att kunna utveckla verksamheten 

västerut och att flytten sker succesivt. Med en betydande förlust av 

kajkilometer via Badö/Bäve och sedermera Skeppsholmspiren så 

kommer Fröland att behöva byggas ut för att bli en fungerande 

ersättning för de i dag redan flera hundratusen tonnen som kommer in 

på de kajerna vi lämnar. Lägg därtill Frölands övriga potential så ser 

man snart att risken annars finns för en flaskhals.  

 

Riksintresset för Uddevalla Hamn preciserades genom Trafikverkets 

rapport; Riksintresseprecisering, Uddevalla Hamn. Den tar upp såväl 

hamnens värde för riket som hamnens begränsningar på framtida 

byggnation i staden genom bl.a. en precisering och förklaring 

angående influensområden.  

 

lnfluensområdena i FÖP är ritade från en central punkt på Sörvik och 

våra andra områden men då vi bullrar i enlighet med vårt tillstånd 

även från ytterkanterna av området så måste höjd tas till att 

influensområdet utgår från våra yttre gränser.  

 

lnfluensområdet från Sörvik sträcker sig in över hela 

Skeppsholmspiren samt delar av Skeppsviken och vissa delar av 

Badö, bland annat i form utav buller och farligt gods. Detta 

omöjliggör bostäder där då det annars skadar riksintresset som 

hamnen på Sörvik utgör. 

Detta är i linje med det beslut som redan tagits av regeringen i frågan 

om bostäder på Skeppsviken.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Noteras 

 

 

 

 

 

 

 

Noteras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Noteras 

 

 

 

 

 

 

 

Noteras 
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Vad gäller buller skulle vi välkomna att man skapar ett 

bullerskyddsområde där det får bullras likt det runt Glimmingen för 

att tydligt visa riksintressets influensområde. Detta skulle göra det 

lättare både för Uddevalla Hamnterminal och kommunen att man 

som i del 1 av FÖP beskriver tillse att hamnen ges förutsättningar att 

utveckla verksamheten på bl.a Sörvik vilket kommer behövas allt 

medan Badö/Bäve avvecklas. Det skulle även tydliggöra intentionen 

att inte skada riksintressena i området som man även det beskriver i 

FÖP del 1. 

 

Gällande farligt gods så hanterar Uddevalla Hamnterminal idag gods 

i enlighet med det tillstånd vi har. I samarbete med våra kunder så 

hanterar vi godset med mycket större säkerhetsmarginaler än vad 

regelverket kräver. Säkerhetsmarginalerna är tilltagna för att skydda 

Stadens invånare utifrån nuvarande bebyggelse. En förändring av 

bebyggelse är möjlig ur farligt gods-synpunkt, med bibehållen 

säkerhet för kommunens invånare, dock ej enligt den del av FöP som 

visar bebyggelse av bostäder på Skeppsholmspiren och hela Badö.  

 

Uddevalla hamnterminal skulle gärna ta del av och vara med i det 

arbete som kommunen nu tar fram angående fysisk planering 

avseende farligt gods, detta då vi torde vara en av de större och mest 

spridda aktörerna på området i kommunen.  

 

För alla eventuella utbyggnader av Herrestads Gravfält och Mosshed 

samt alla andra områden runt Frölandshamnen så måste man ta med 

sig att hamnens utvecklingsområde är där ute, om hamnen skall 

kunna lämna de inre delarna så kan man inte bygga bostäder tätt inpå 

frölandshamnen då detta skulle kunna påverka möjligheterna för 

utveckling och riksintresset. 

 

 

Noteras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Noteras 

 

 

 

 

 

 

Noteras 

 

 

 

 

 

Noteras 
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POLITISKA PARTIER  

Liberalerna  

Synpunkter Kommentar 

Sid 3 Saknar kapitel med Industrimark och det är viktigt att få in i vår 

översiktsplan. 

 

Sid 8 Länkarna fungerar men flera av FÖP är väldigt gamla. 

 

Sid 14 Länken Boverkets rapport går till en rapport från 2011, finns 

en ny från 2015. 

 

Texten efter länken, där använder ni vi – ändra till hänvisas 

 

Sid 16 Tag bort vi och skriv Uddevalla på två ställen 

 

Sid 20 Tag bort texten: Analysen sammanställdes i form av en karta 

som du når via denna länk: Ändra till För vidare läsning: 

 

Sid 22 Bostadsförsörjningsprogrammet: 2018-09-12 är gammal (skall 

revideras i höst) 

 

Uddevalla FÖP: 2017-10-11 är gammal och innehåller vision 2040 

(bör revideras) 

 

Ljungskile FÖP: 2007-12-12: Behöver verkligen revideras 

 

Plan Integration: 2020-12-09 NY 

 

Sid 23 Lokalförsörjningsplan 2021-2031: Felaktig länk. Här bör man 

tänka på att det tas fram en ny plan varje år och då kommer detta 

länk/dokument/rubrik bli fel ganska snart. 

 

Markanvisningspolicy 2013: 2013-10-09 När är revideringen klar? 

 

 

 

 

Sid 25 SAKNAR Energi- och Klimatplan. Är ute på remiss enligt 

uppdrag från KF 2019-12-11 

 

Sid 26 Svenskt vatten P110: 2016-01-01 Länkar till del 1, finns det 

fler delar? Det finns en ny från 2019 med del 1 och 2 

 

Sid 27 SAKNAR Krisplan. Kan inte hitta någon i våra system. 

 

Sid 29 Vi hänvisar till en bok från 2002-04-09 och som inte finns 

digitalt 

 

Sid 31 Cykelplanen: är från 2011 men revideras 2013, det framgår 

dåligt vad som är ändrat och är det rätt utgåva som det länkas till. 

 

Regionalt trafikförsörjningsprogram Västra Götalandsregionen: 

länkas till gammal utgåva, ny finns från 2021-05-18. 

 

Industrimark finns i 

verksamhet och industri 

 

En uppdatering är planerad 

 

Ses över 

 

 

Ok 

 

Ok 

 

 

Ok 

 

BFP revideras en gång per 

mandatperiod 

 

Ses över i arbetat med att 

revidera FÖP:en 

 

Noteras 

 

Ses över 

 

Länka till sida, underlag för 

samhällsplanering 

 
Åtgärdas, 

Markanvisningspolicyn ersätts 

av ”Riktlinjer för 

markanvisning” inför 

antagande av planen. 

 

Ses över 

 

 

Ses över 

 

 

Ses över 

 

Ses över 

 

 

Ses över 

 

 

Uppdateras  
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2.1.2.4 Miljö: en av underliggande punkter skall ändras - ... utreda 

behovet av en återvinningscentral i kommunens västra delar. Vi skall 

inte skriva in uppdrag i ÖP, så ordvalet utreda blir fel. 

 

Sid 32 2.1.2.5 Hållbar Energi och klimat: Här skulle man också 

kunna länka Energi- och klimatplanen. 

 

Vindkraftverk: I texten kan man tro att den togs fram till denna ÖP, 

men den togs fram till 2016. 

 

Sid 33 Text i ÖP: Vindbruksplanen ses över en gång varje 

mandatperiod, eller oftare vid behov, för att kunna öka kommunens 

lokala energiförsörjning på sikt. Kanske bra att ändra denna 

formulering då det inte görs på detta sätt. 

 

Energi på Uddevalla.se: Här tar vi fram en ny Energi- och 

klimatplan. 

 

Sid 35 Vi länkar till välfärdsredovisning 2018, Vem vill läsa om 

gammal statistik och nu när vi tar fram en ny ”Plan välfärd 2030” 

skall den inte med här. 

 

Sid 36 I inledande text under 2.1.3.2 har man skrivit in följande: I 

Uddevalla ska alla barn och unga utan särbehandling tillgodoses 

samma rättigheter till liv, hälsa och utveckling. Kan inte hitta denna 

formulering i barnkonventionen och ordet ska bytas ut mot bör. 

 

LUPP redovisningen inte uppdaterade sedan 2016. 

 

Sid 37 ÖK Idé – länken är till en gammal och en ny är snart klar. 

Kolla upp detta. 

 

Sid 38 Friluftsplanen, här är remissrundan klar och den bör 

godkännas senast hösten 2021. 

 

Sid 39/40 Nationell strategi för hållbar tillväxt, finns en ny för 

2021/2030 2020/21:133. 

 

Regional utvecklingsstrategi: Länken fungerar inte men ny utgåva 

finns, byt ut. 

 

Plan Välfärd 2030 är troligen klar hösten 2021. 

 

Sid 41 Följande text måste omformuleras: I Uddevalla ska alla 

erbjudas säker och snabb tillgång till internet – i såväl orter som på 

landsbygden. Och Alla ska ha tillgång till, förmåga att delta och 

kunna använda sig av det digitala samhället. 

 

Sid 62 Inga uppdrag i texten: ...öka den biologiska mångfalden i 

kommunens vatten. 

 

Sid 63 Vad menas med rubriken ”Värden och hänsyn”, saknar 

förklaring 

 

 

Ses över 

 

 

 

Ok 

 

 

Ses över 

 

 

Ses över 

 

 

 

 

 

 

 

Det är två olika typer av 

dokument 

 

 

Barnkonventionen citeras 

inte rakt av utan meningar 

skrivs om. 

 

 

 

 

Ses över 

 

 

Läggs till 

 

 

Ses över 

 

 

Ses över 

 

 

 

 

Det går i linje med 

regionala och nationella 

strategier 

 

 

Ses över 

 

 

Noteras 
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Sid 64  

Se sid 39, Regional utvecklingsstrategi 

 

Se sid 8 Uddevalla FÖP 

 

Sid 69 Vad betyder FO… (ingen förklaring på sid 20). 

 

 

3.2.5 Saknar hänvisning till Friluftsplanen 

 

Sid 77  

Se sid 8, samma notering gällande Uddevalla och Ljungskile FÖP 

 

• Saknar information om vem som ”äger” ÖP och sköter 

uppdateringar. 

 

• Flera planer som finns med i denna ÖP är felaktiga och inte 

reviderade, vi borde ha tydlig information på varje plan vem som 

”äger” och är ansvarig för revidering. 

 

• Uddevalla betyder för många Uddevalla centrum – revidera där det 

behövs 

 

• Förklara vad tysta områden är 

 

• Barnperspektivet (inget om detta), Medborgare/invånare. Här 

används båda 

 

• Ta bort ordet prioritera 

 

• Större region s. 45, vad menas där 

 

 

 

• Bolagen? Inget om vår koncern eller bolag 

 

 

 

 

Det står för 

friluftslivsområde 

 

Läggs till  

 

 

 

Externt behov av 

information får sökas via 

Kontaktcenter 

 

 

Länkar ses över 

 

 

Åtgärdas 

 

 

Ses över 

 

Ses Över 

 

 

Ses över 

 

Att man når en större 

omvärld, man brukar prata 

om begreppet 

regionförstoring 

Miljöpartiet  

Synpunkter Kommentar 

Miljöpartiet Uddevalla i augusti 2021 

Grunden till detta dokument gjordes under våren 2020, men på grund 

av förändringarna under sommaren 2020 och olika händelser i 

samband med detta lämnades remissvaret inte in då.  

Vi valde då att vänta på samrådet och lämnar därför in vårt remissvar 

nu. Vi har inte kontrollerat Översiktsplanen med avseende på vårt 

ursprungliga svar, vilket kan innebära att det redan i viss mån är 

hanterat.  

/Jarmo Uusitalo 

 

Allmänt  

Vi konstaterar att förslaget till Översiktsplan redan nu är ett väl 

bearbetat och grundligt förslag, vilket gör att våra förslag är mer att 

betrakta som finputsning av materialet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Noteras 
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Kommunikationsteknologi  

Under Introduktion- internremiss, Syfte och Mål i förslag till ÖP står 

följande: 

”Uddevallas översiktsplan syftar till att med utgångspunkt i vision 

och riktningar fastställa och förmedla kommunens långsiktiga 

intentioner för;  

• mark- och vattenanvändningen av hela kommunens yta.  

• den kommunövergripande långsiktiga styrningen för hela den 

kommunala organisationen.” 
 

Boverket ÖP modell 1, vilken hänvisas till i förslag till översiktsplan, 

säger följande: ”Översiktsplanen bör redovisa det övergripande 

transportsystemet samt viktiga anläggningar och anslutningar för 

teknisk försörjning och informations och kommunikationsteknologi.” 

Miljöpartiet anser att elektronisk kommunikation saknas i det 

nuvarande förslaget till ÖP. Miljöpartiet vill se att möjligheter för 

elektronisk kommunikation, exempelvis bredband tas med i 

översiktsplanen.  
 

Ekosystemtjänster 

Idag är ekosystemtjänster inordnat under ”God Livsmiljö” i planen. 

Miljöpartiet Uddevalla vill göra det tydligt att ekosystemtjänster är 

väldigt mycket mer än så. Ekosystemtjänster bör genomsyra större 

delar av översiktsplanen eftersom det berör så många delar av 

samhället och hur vi skapar uthålliga och hållbara miljöer. 

Naturvårdsverket sammanfattar ”Ekosystemtjänster är alla produkter 

och tjänster som naturens ekosystem ger människan och som bidrar 

till vår välfärd och livskvalitet. Pollinering, naturlig vattenreglering 

och naturupplevelser är några exempel”.  
 

Således bör ekosystemtjänster nyttjas och värnas inom samtliga 

områden i Översiktsplanen; Kommunala ställningstaganden, Mark- 

och vattenanvändning, Värden- och hänsyn. 
 

För att nämna ett litet exempel kunde ekosystemtjänster tas till vara 

som en faktor för att förebygga och motverka delar av 

översvämningar som omnämns under ”Kommunala 

ställningstaganden- Klimatanpassning- Översvämning och ökade 

havsnivåer”. Under ”Tema 1: Vatten i stad och landskap” i följande 

rapport från Naturvårdsverket beskrivs just detta tydligare 

http://www.naturvardsverket.se/Documents/publikationer6400/978-

91-620-6736-6.pdf?pid=19706 

 

Blå infrastruktur 

Under rubrik kommunala ställningstaganden – blå infrastruktur 

tycker Miljöpartiet att det är tillräckligt att skriva ”Tillgänglighet till 

strandpromenader, badstränder och vatten är viktiga för olika former 

av rörelse och rekreation.” Istället för, som det står i dagsläget: 

”Tillgänglighet till strandpromenader, badstränder och vattensporter 

är viktiga för olika former av rörelse och rekreation.”  
 

Förslag till ny ska-sats: Uddevalla kommun ska värna befintliga 

obrutna strandlinjer och vara restriktiva med exploatering i strandnära 

områden (på sätt och vis inbegrips detta i vad som skrivs under 

”Havs-och kustanvändning” men tål att förtydligas under rubriken 

Blå infrastruktur). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

För detaljerat för en 

översiktsplan 

 

 

 

 

 

 

 

 

De tematiska 

ställningstagandena är 

vägledande för hela 

kommunens verksamhet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Noteras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Åtgärdas 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.naturvardsverket.se/Documents/publikationer6400/978-91-620-6736-6.pdf?pid=19706
http://www.naturvardsverket.se/Documents/publikationer6400/978-91-620-6736-6.pdf?pid=19706
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Areella näringar 

Under rubriken ”Areella näringar” står följande: ”... skogsbruksmark 

som har betydelse för skogsnäringen ska så långt som möjligt 

skyddas mot åtgärder som kan påtagligt skada eller försvåra ett 

rationellt skogsbruk.” Miljöpartiet har synpunkter på ordvalet 

”rationellt” då det har olika innebörd för olika parter. Det kan 

innebära monokultur, antal ha, kapacitet att lagra CO2 såväl som en 

skog med rik biodiversitet. Allt beroende på vem man tilltalar och 

vad hen tycker är rationellt. Därutöver tycker vi att skogar över lag 

ska värnas, inklusive de som är av betydelse för skogsnäringen. 

Miljöpartiet Uddevalla föreslår istället följande: ”…skogsbruksmark 

ska så långt som möjligt värnas”.  

 

Markberedskap: Industrier och industrimark 

Alla är överens om att vi i dag har orimligt långa tider för att bygga 

ut elnätet för industrier och andra verksamheter med stort behov av 

el. Regeringen har också tagit initiativ till att ändra lagstiftningen för 

att skynda på handläggningen av ansökningar och därmed även 

utbyggnadstakten. Samtidigt innebär det faktum att nätägare inte kan 

bygga ut nätet ”på spekulation”, dvs baserat på förväntad framtida 

förbrukning en ytterligare fördröjning. 

Även Uddevalla har detta problem och i väntan på att utbyggnaden 

snabbas upp så söker vi andra vägar för att elförsörja industrin. Vi 

konstaterar att i norra Uddevalla och Hogstorp finns 

högspänningsledningar, och det bör undersökas om det skulle vara 

möjligt att skapa industrimark för elkrävande industri i närheten av 

dessa och alltså reservera mark i översiktsplanen för industrimark 

även där. Ledningarna i norra Uddevalla gränsar dock till området för 

den fördjupade översiktsplanen för Uddevalla, men sakfrågan 

kvarstår.   

I övrigt behöver mer industrimark beredas för att kunna erbjuda 

företag som söker mark färdig industrimark.  

 

Övriga synpunkter från Miljöpartiet: 

I kartan används begreppet limnisk strand. Kan med fördel 

förtydligas att det är sötvattensstrand som avses om fler ska förstå. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ses över 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verksamhetsmarken ses 

över, frågan om anslutning 

till högspänningsledning 

ses över i nästa steg i 

planeringsprocesserna.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ses över 
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GRANNKOMMUNER  

Lilla Edets kommun  

Synpunkter Kommentar 

Lilla Edets kommun saknar beskrivning av utvecklingen av länsväg 

167 i förslaget till översiktsplan. På länsvägen går idag mycket tung 

lastbilstrafik mellan Lilla Edet, södra delen av Uddevalla kommun 

och norra delen av Stenungsunds kommun. Trafiken skapar buller- 

och trafiksäkerhetsproblem i området. Vägsträckan kommer att 

behöva utvecklas. Diskussioner och gemensamt 

trafiksäkerhetshöjande arbete mellan kommunerna och Trafikverket 

kommer att behövas under översiktsplaneperioden.  

 

Lilla Edets kommun är positiv till Uddevallas utvecklingsinriktning 

med huvudinriktning på förtätning av bebyggelse i Uddevalla och 

Ljungskile samt gröna stråk mot gränsen till Lilla Edet.  

Föreslagen översiktsplans markanvändning för natur och friluftsliv i 

den sydöstra delen av Uddevalla kommun stämmer väl överens med 

markanvändning av angränsande område i Lilla Edets kommun. I 

övrigt har kommunen inte några synpunkter på förslag till 

översiktsplan för Uddevalla kommun. 

 

 

 

Noteras 

 

 

 

 

 

 

 

Noteras 

 

Trollhättans stad  

Synpunkter Kommentar 

Inget att erinra Uddevalla kommuns förslag på ny översiktsplan Noteras 
 

Munkedals kommun  

Synpunkter Kommentar 

Sammanfattning av ärendet  

Uddevalla kommuns Översiktsplan 2022 ligger ute på samråd under 

perioden 3 maj – 15 augusti. Munkedals kommun har begärt anstånd 

till den 15de september.  

 

Uddevalla kommuns vision som ”Hjärtat i Bohuslän” bygger på de 

tre värdeorden Liv, Lust och Läge = livskvalitet. Översiktsplan 2022 

utgör en koppling mellan kommunens långsiktiga vision samt den 

politiska majoritetens strategiska plan som antas varje mandatperiod.  

 

ÖP 2022 är framtagen för att vara en digital och interaktiv 

översiktsplan bestående av två delar, en kartdel och en textdel. 

Översiktsplan 2022 bygger på Boverkets ÖP-modell och planens 

innehåll har fördelats utefter tre aspekter; Utvecklingsinriktning, 

Mark- och Vattenanvändning samt Värden och hänsyn.  

 

Utvecklingen för Uddevalla centralort och Ljungskile tätort har lyfts 

ur planen och redovisas i detalj i fördjupade översiktsplaner (FÖP). 

Dessa fördjupningar är en del av kommunens hela översiktsplan men 

redovisas inte i rådande planförslag utan ska arbetas in i ett senare 

skede. Därtill utgör även kommunens vindbruksplan ett 

planeringsunderlag i form av tematiskt tillägg.  

 

Uddevalla kommuns samhällsbyggnadsstrategi beskriver 

övergripande planeringsprinciper för kommunens olika delar och ger 

vägledning för utvecklingen så väl i tätbebyggda områden så väl som 

på landsbygden. Samhällsbyggnadsstrategin syftar till:  
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1. Att utveckla samhället på ett hållbart sätt genom att dra nytta av 

nuvarande samhällsbyggnadsstruktur - Bygg där det redan finns (eller 

är enkelt att komplettera) vägar, vatten och avlopp, värme, 

kollektivtrafik  

2. Att stärka stadens attraktionskraft - Bebygg de obebyggda 

kvarteren, låt staden växa inifrån och ut  

3. Att samla utvecklingskrafter i samma riktning och fokusera på 

färre saker för att göra skillnad  

 

Uddevalla kommun prioriterar stadsutveckling i stadens centrala 

delar och västerut i centralorten Uddevalla med motiveringen att ett 

ökat bostadsbyggande i centrum bidrar till omflyttningar vilket i sin 

tur bidrar till en effektivare användning av det befintliga 

bostadsbeståndet. Byggandet av översvämningsskydd är mycket 

kostsamt och förbereder områdena runt Bäveån väster om centrum 

för flera tusen bostäder och annan service.  

 

För landsbygden prioriteras utredningsområden för sammanhängande 

bebyggelse i de tre lokalorterna Hogstorp, Lane-Ryr Kyrkebyn samt 

Lane Fagerhult tillsammans med ett kompletterande 

bebyggelseområde som följer kusten från Ljungskile i söder fram till 

bron över till Orust i norr. Grönstrukturer vävs in i föreslagen 

bebyggelse med större natur- och friluftsområden i norr, sydöst samt i 

väst vilka möter blå infrastruktur och dess högkvalitativa värden 

längs kusten.  

Ett betydande tillskott av industri- samt verksamhetslokaler föreslås i 

anslutning till de större kommunikationsstråken samt sydöst om 

Uddevalla centralort i anslutning till väg 678. För utveckling av 

järnväg redovisas markreserv för utbyggnad av Bohusbanans södra 

sträckning till dubbelspår samt en schematisk sträckning för 

föreslaget utredningsområde av höghastighetsjärnväg mellan Oslo 

och Göteborg.  

 

Bedömning  

Förslagen i ÖP 2022 har potential att påverka utvecklingen av 

kommunen positivt. Munkedals kommun önskar diskutera eventuell 

samverkan kring frågor som rör friluftsliv, infrastrukturutbyggnad, 

VA samt föreslagen dricksvattenledning. Inga förslag som tas upp i 

Översiktsplan 2022 bedöms påverka Munkedals kommun negativt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Noteras 

Orust kommun  

Synpunkter Kommentar 

Sammanfattning av ärendet 

Översiktsplanen är digital och har som mål att vara en interaktiv och 

digital ingång till kommunen. I översiktsplanen redovisas 

kommunens vision och riktningar för utveckling och bevarande, samt 

nationella och kommunala mål och intressen. Arbetet med 

översiktsplanen har föregåtts av en medborgardialog och framtagande 

av färdplan. 

Utvecklingen av Uddevalla stad (inklusive Torp) och Ljungskile 

utelämnas i översiktsplanen då det finns aktuella fördjupade 

översiktsplaner (FÖP) för orterna. Många större frågor som berör 

Orust utesluts och kan därmed inte kommenteras i detta yttrande. De 

mellankommunala frågor som behandlas i förslag till Översiktsplan 

2022 är frågan om att sammankoppla kommunernas vatten och 
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avloppsnät. Uddevalla lyfter möjligheten att utveckla samarbetet med 

ledningar för vatten och avlopp mellan Töllås i Orust kommun och 

Sundsandvik/Kristevik i Uddevalla kommun. Orust kommun är 

positiva till fortsatt dialog i frågan.  

 

 

 

Noteras 
 

Vänersborgs kommun  

Synpunkter Kommentar 

Sammanfattning av yttrande 

Mellankommunala frågor som Vänersborgs kommun ser som 

betydelsefulla att lyfta och utveckla i Uddevallas översiktsplan 

är: 

• Den strategiska betydelsen av samverkan inom Trestad 

• Älvsborgsbanan och framtida ortsutveckling i Väne Ryr 

• Grönstruktur, bland annat för att freda opåverkat 

område norr om Gundlebosjön 

• Vattentäkt i Vänern 
 

Yttrande 

Kommunen är tacksamma över att bli tillfrågade att delta i 

remissen. Det är av stor betydelse att kommunerna samverkar i 

den översiktliga planeringen.  

I Vänersborgs kommuns översiktsplan från 2017, som 

Uddevalla kommun fått yttra sig om i samråd och utställning, 

framhålls betydelsen av samverkan mellan 

”Trestadskommunerna” Uddevalla, Vänersborg och 

Trollhättan. Bland annat är det centralt för den första av 

kommunens sju grundstrategier i översiktsplanen – ”Tillväxt 

bygger på samspel i regionen”. Detta perspektiv saknas i 

Uddevallas förslag till översiktsplan. Utbytet och samverkan 

kan tydliggöras i planförslaget. Viktiga för mellankommunal 

utveckling i Trestadsområdet är bland annat pendling och 

kollektivtrafik, infrastruktur, grönstruktur, utbildning, 

arbetsmarknad och kultur.   

Vänersborgs kommun anser att Älvsborgsbanan är viktig att 

värna om ur ett regionalt perspektiv, vilken skulle kunna lyftas 

fram i utvecklingsstrategin under grå infrastruktur. I 

Vänersborgs ÖP pekas till exempel Väne Ryr ut som en ort där 

tågstation skulle kunna bli aktuellt i framtiden, en ort som har 

starka kopplingar till Uddevalla. 

I Vänersborgs ÖP finns ett område norr om Gundlebosjön 

utpekat som ett stort opåverkat område enligt 3 kap. 2 § 

miljöbalken. Angränsande område i Uddevalla kommun är 

också till stora delar relativt obebyggd och ostörd skogsmark. 

Det skulle ge stort stöd åt Vänersborgs kommuns ambitioner att 

bibehålla området ostört om även Uddevalla uppmärksammade 

detta i sin översiktsplan. 

I förslagets karta med utvecklingsinriktning framgår att 

Uddevalla vill se ett större sammanhängande naturområdesstråk 

mellan Ödsmål, via Bredfjället mot Väne Ryr. Detta är grovt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Noteras, samverkan mellan 

kommunerna sker genom 

Fyrbodals 

kommunalförbund. 

 

 

 

 

 

Den grå infrastrukturen i 

kartan ses över och 

utformas på ett sätt som 

inrymmer all typ av 

infrastruktur. 

 

 

 

 

Noteras 

 

 

 

 

 

Den gröna infrastrukturen i 

utvecklingsstrategin är där 

vi idag ser att det finns 

värden i naturen. 
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utritat längs gränsen där även markområden i Lilla Edets, 

Trollhättans och Vänersborgs kommuner ingår. Miljö- och 

byggnadsförvaltningen ser positivt på den typen av strategiska 

ställningstaganden för regional grönstruktur. Denna gröna länk 

är inte uppmärksammad i Vänersborgs ÖP men det skulle 

kunna föreslås att ingå i en framtida revidering. 

Under tematiska strategiska ställningstagande i förslaget till 

Uddevallas ÖP lyfts ett avsnitt om vatten och avlopp. I detta 

avsnitt bör arbetet med ny vattentäkt i Vänern för Uddevalla, 

Trollhättan och Lilla Edet omnämnas. Projektet kommer att 

beröra Vänersborgs kommun i hög utsträckning och 

kommunerna kommer behöva samverka för att hitta lämplig 

lokalisering av ledningen. Underlaget skulle med fördel kunna 

kompletteras med korridor/korridorer för den tänkta 

sträckningen. 

I kartvyn redovisas föreslagen mark- och vattenanvändning. 

Det hade varit önskvärt att i legenden eller i kartlagrets attribut 

förtydliga ställningstaganden, för att lättare tillgängliggöra 

informationen. 

I övrigt har kommunen inga synpunkter på förslaget till 

översiktsplan för Uddevalla.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Arbetet nämns under 

”mellankommunala frågor” 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ses över 
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ÖVRIGA   

Företagarna Uddevalla  

Synpunkter Kommentar 

Vi har valt att inkomma med synpunkter utifrån rubriker i, 

Översiktsplan Uddevalla kommun. Vi har valt att kommentera de 

ställningstagande som vi tycker berör oss mest, men som medborgare 

i Uddevalla kommun berörs vi av många ställningstagande. Vi har 

inte fokuserat på att kommentera utifrån FÖP för Uddevalla och 

Ljungskile men många av våra ställningstagande är generella i 

kommunen.  

 

Vi anser att översiktsplanen är ett viktigt dokument som skall vara 

levande och visa viljan att i framtiden utveckla Uddevalla kommun 

till en Företagsvänlig kommun.  

Uddevalla kommun skall verka för att utvecklas med så lite påverkan 

av riksintressen, länsstyrelsen och andra intressenter som region m.fl. 

Uddevalla kommun skall verka för egen rådighet inom kommunen. 

Andra kommuners tillkortakommande skall inte vältras över på 

Uddevalla kommun.  

Företagarna Uddevalla är en lokalt ideell organisation men också en 

del i en regional och nationell organisation.  

I Uddevalla är vårt motto att det skall vara ett bra klimat att starta, 

äga, driva och utveckla sitt företagande oavsett bransch. Där 

småföretagen står för 4 av 5 nya jobb.  

 

1.3 Utgångspunkter och centrala begrepp  

1.3.3 Centrala begrepp  

Visst är det bra att se på världen utifrån, Hur ser livet ut för en 8- 

respektive 80-årig Uddevallabo? Vi tycker det är för lite fokus på att 

förutsättningarna, för att vi kan se på ovan är att vi har tillväxt där 

skattebetalare bor och verkar i kommunen, det är ingen annan som 

betalar för denna syn än vi. Kopplingen till verkligheten och centrala 

begrepp som bostäder, skattebetalare, arbetsplatser och företag är 

förutsättningar för hur bra vi kan utveckla framtiden är väldigt tunn i 

ÖP.  

 

2. Kommunala ställningstaganden 

Här anser vi att kommunen skall ta ett större ansvar med hjälp av 

planmonopolet och utveckla hela kommunen och inte låta sig 

begränsas av riksintresse, länsstyrelse och regionala intressen. 

 

2.1.1.1 Bostäder 

Det är viktigt att tillåta medborgare att bygga och bo i hela 

kommunen. (Inkl. kustzonen.) Bygga bostäder där folk vill bo. 

Följande område ser vi som framtida bostadsområde, Mosshed söder 

om torp, Lindås mellan Tureborg och Kapelle. Rotviksbro-Lanesund-

Furuhall, Skaveröd samt Fräknestranden och Skafteröd i Ljungskile. 

Det är också viktigt att vi arbetar med genomförande av befintliga 

detaljplaner och att dessa tillförs ÖP som kommande 

bostäder/planområde.  

Att vi arbetar med att utöka byggrätter i befintliga detaljplaner.  

VA-planer alltid genomförs som samhällsbyggnadsprojekt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Av hänsyn till 

skattebetalare har 

kommunen en 

samhällsbyggnadsstrategi 

som fokuserar på att bygga 

inifrån och ut. 

 

 

 

 

Nationella intressen är 

lagstyrda i PBL. 

Riksintressen skyddas av 

Miljöbalken (MB). 

 

 

Vissa av områdena ni 

föreslår ligger inom FÖP, 

de flesta andra finns med i 

översiktsplanen. 
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2.1.1.3 Strategisk markberedskap 

Det skall finnas en tanke med den mark man köper och varför, så inte 

kommunen förhindrar en utveckling.  

Saknar både en strategi och en markberedskapsplan med årliga behov 

som borde ligga till grund för ÖP.  

Årligt behov av verksamhetsmark.  

Det som finns redovisat i kartmaterialet som industrimark är för 

plottrigt och för små områden där det blir omöjligt att dra fram VA 

ekonomiskt.  

I ÖP skall finnas 100 hektar hårdgjord mark för 

verksamhetsutveckling över en 5-årsperiod för att Tillgodose behovet 

för en kommun i Uddevallas storlek och läge. Marken skall fördelas i 

områden för både Uddevalla, Hogstorp, Ljungskile och utmed vägar 

runt Motorvägsmot. E6, väg 44, väg 172, väg 161 och väg 678  

 

2.1.1.4 Vatten och avlopp 

Att tillåta mer byggnation av både näringsfastigheter och bostäder där 

vi inte har kommunalt VA, öppna upp för tekniska lösningar av 

vattenförsörjning typ avsaltningsanläggningar. Speciellt Bokenäs 

området.  

Se möjligheten med utbyggnad av kommunalt VA för att minska 

miljöbelastning. Infrastrukturer som Uddevalla Vatten/Västvatten har 

för dåligt ansvar att försörja företag med VA.  

När VA byggs ut skall det alltid genomföras som ett 

samhällbyggnadsprojekt. 

 

2.1.2.3 Hållbara resor 

Vi ser inte att man skall prioritera gång och cykel framför bilar. 

Möjligen fossildrivna bilar, annars tycker vi att denna punkt är 

felaktig. I övrigt är bristen på pendelparkeringar för att göra ett bättre 

miljöval och utöka kollektivt resande under all kritik i kommunen, 

gratis pendelparkeringar för att göra valet bättre och enklare. 

 

2.1.3.4 Friluftsliv och rekreation 

Här saknar vi kopplingen till näringslivet när, i Uddevalla kommun 

ska…..  

 

2.1.3.5 Arbetsmarknad, kompetensförsörjning och 

kompetensutveckling 

Livslångt lärande eller 1-70? 25% av företagen ser bristen på tillgång 

av kompetent personal som största anledningen till att inte kunna 

expandera.  

Behovet av en större arbetsmarknad är stort och en bra infrastruktur 

underlättar, utbyggnad av väg 161 och dubbelspår bidrar till 

lösningar. 

Vi saknar en eftergymnasial utbildningsnivå i Uddevalla efter att 

HCB avvecklades.  

Många konstiga formuleringar i I Uddevalla kommun ska...  

Vi har väl inga krav att alla skall ha lika lön? Möjligtvis avtalsenliga 

löner Anständiga arbetsvillkor? Följer vi inte de lagar som reglerar 

detta? 

 

 

 

 

 

Kommunen håller på att se 

över frågan. 

 

 

 

 

 

 

Verksamhetsmarken ses 

över 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Noteras 

 

 

 

 

 

Vi arbetar utefter Trafik- 

och parkeringsstrategin 

som är antagen av KF. 

 

 

 

Noteras 

 

 

 

 

Åtgärdas 

 

 

Noteras 

 

 

Noteras 

 

 

 

Åtgärdas 
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2.1.3.6 Näringsliv  

Näringslivsprogram/plan saknas  

Generellt saknas plan där vi har ett nuläge och vilka mål som skall 

finnas.  

Utveckla näringslivet i hela kommunen Inkl. kustzonen. 

 

2.2.1.1 Bebyggelsestruktur 

Här ser vi en snedfördelning i kommunen där de västliga orterna inte 

är med som Skredsvik, Sundsandvik, Rotviksbro och Bokenäs 

kyrkby vilka skall kompletteras utifrån planerings principer och Orter 

av lokal betydelse. 

I dessa områden är näringslivet och småföretagandet stort. Vi ser att 

både kommunala servicen och boende skall utvecklas, här ska 

förtätning eller komplettering av befintliga bebyggelseområden i 

första hand tillämpas. På samma sätt ser vi Råssbyn samt Backamo i 

södra Uddevalla kommun. 

 

2.2.1.2 Infrastruktur 

Viktigt och koppling till de orterna enligt 2.2.1.1. 

 

2.2.2.1 Orter 

Se 2.2.1.1 

 

2.2.2.2 Landsbygd  

Se 2.2.1.1 Saknar övriga näringar, det är inte bara areella näringar på 

landsbygd. 

 

2.2.2.3 Areella näringar 

Jordbruks och skogsbruk är viktiga näringar som beskrivs här men 

måste också delas med väsentliga samhällsintressen. 

 

 

 

 

I tabell definierar kommunens definitioner av väsentliga 

samhällsintressen och kriterier för lokaliseringsprövning. Här är det 

viktigt att arbeta vidare och komplettera, i Eventuell lokalisering i 

ÖP 2022, utifrån de synpunkter som vi lämnat i denna remiss. 

 

2.2.2.5 Transportinfrastruktur 

När det gäller avstånd till väg och infrastruktur, så skall vi använda 

samma regler och lagar som övriga Sverige. (Det som gäller i 

Stockholm borde kunna gälla i Uddevalla också.) Använd 

Trafikverkets säkerhetsavstånd. Följer vi inte detta som kan 

konkurrensbegränsa så skall vi inte använda det som 

referensdokument. 

 

2.2.2.6 Verksamhet och industri  

Saknar område, de områden som markeras på karta är små och nära 

på försumbara. När man markerat, hur tänker man sig kommunal 

infrastruktur till områden eller om det inte behövs, så man kan se om 

de är realistiska.  

En lite gammal definition på verksamhet och industri. ……….. 

traditionella industriområden såväl som stormarknads- eller 

mässområden. Gröna verksamhetsområde och företagsparker. Saknar 

Noteras 

 

 

 

 

 

 

Sundsandvik och Rotvikbro 

ingår i Havsstenstrand.  

 

 

 

Råssbyn ingår i 

Fräknestranden. 

 

 

 

 

Noteras 

 

Noteras 

 

 

 

 

 

 

 
Areella näringar definieras i 

denna plan som Jord- och 

skogsbruk samt fiskenäring. 

Näringsliv på landsbygden 

återfinns under kapitlet om 

landsbygd 

 

Tabellen kommer arbetas 

om. 

 

 

 

 

Ses över, gränser i 

översiktsplanen ska inte 

tolkas exakt. 

 

 

 

 

 

Verksamhetsmarken ses 

över. 

 

 

 

Noteras 
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både en strategi och en markberedskapsplan med årliga behov som 

borde ligga till grund för ÖP.  

Näringslivsprogram/plan saknas. Se också 2.1.1.3 Strategisk 

markberedskap  

 

2.2.2.7 Vatten  

Skall följa vanliga strandskyddsregler och inte värre än det är. Varför 

kustzonsplaneringen får vara ett rådgivande och inte styrande 

dokument.  

Under rubriken Havs- och kustanvändning har man missat att det i 

kustzonen skall vara möjligt att utveckla levande samhällen där 

människor kan bo och verka hela året. Och det gäller Uddevalla som 

övriga kommuner i kustzonen. 

 

3.2 Riksintressen 

Vi anser att Uddevalla kommun skall avgöra vad som är värdefulla 

värden och inte vara beroende av vad någon annan anser vara 

riksintressen. De kan ses som en positiv resurs för kommunen, eller 

som en död hand över områden. Områden med riksintressen bör 

minimeras och beslut tillföras Uddevalla kommun. 

 

3.2.1 Natura 2000- område 

I kustzonen skall det vara möjligt att utveckla levande samhällen där 

människor kan bo och verka hela året. Och det gäller Uddevalla som 

övriga kommuner med kustzon. Vi anser att Natura 2000- område 

skall begränsas till de i dokumentet nämnda. 

 

Noteras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Noteras 

 

 

 

Riksintressen bestäms av 

riksdagen och i vår 

översiktsplan visas hur vi 

förhåller oss till dem. 

 

 

 

 

Se kommentar ovan 

Kommunala rådet för äldre  

Synpunkter Kommentar 

Näringsliv och handel: 

• Varierande handel är nödvändigt i ett nytt planområde. 

• Grönområden med gångstråk och sittplatser behövs, likaså 

lekplatser för barn. 

• Seniorboenden-trygghetsboenden och vård & 

omsorgsboenden skall finnas i samma byggnad där också 

hemtjänstens lokaler skall vara. Byggnaden skall ligga på 

gångavstånd från butiker och kollektivtrafik.  

Mänskliga möten & aktiviteter:  

• Mötesplatser av varierande slag behövs i alla nya områden. 

• Även Herrestadsfjället behöver utvecklas för 

naturupplevelser och fritidsaktiviteter. Herrestadsfjället vid 

Metsjön behöver en toalett installeras. 

Människan i stadsrummet:  

• Utöka den offentliga belysningen på offentliga platser så att 

medborgarna känner sig tryggare. 

Cykling : 

• Nödvändigt att bygga ut gång & cykelvägar.  

 

 

 

 

 

Noteras 

 

 

 

 

 

För detaljerat för ÖP 

 

 

 

 

För detaljerat för ÖP 

 

 

Kommunen verkar för 

förbättrade gång- och 

cykelmöjligheter inom 

kommunen. 
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Fyrbodals Kommunalförbund  

Synpunkter Kommentar 

Avstår från att lämna synpunkter.  Noteras 

LRF  

Synpunkter Kommentar 

Inledning 

Inledningsvis undrar LRF hur det är resonerat om vilka som är 

målgrupp för planen. Textmassan är omfattande och är inte helt 

lättillgänglig. Att dokument, planer och info finns på nätet är bra. 

Men de som är synsvaga och inte är digitaliserade av olika 

anledningar är utestängda. Därtill kommer de som inte är så bekväma 

med svenska språket. 

 

Ur demokratisk synpunkt är det viktigt att en översiktsplan är lättläst, 

konkret och håller sig till ämnet. Översiktsplanen ska var ett 

planeringsinstrument för kommunfullmäktige och inte en 

detaljstyrning. Att det är detaljstyrning som är målet framgår tydligt 

med alla uppräkningar av vad kommunen ska. Planen bör bara handla 

om tätorterna och infrastrukturen. 

Det måste klargöras hur planen är tänkt att användas. Förslaget 

harmoniserar dåligt med Boverkets intentioner. 

 

LRF reagerar på att samråden endast är dokumenterad i ett 

kartmaterial. Det ger ingen bild av vad kommuninvånarna anser. 

 

 

LRF hyser rädsla och oro att planen kommer att innebära mer av 

restriktioner för markägare. Restriktioner som försvårar aktivt jord- 

och skogsbruk. 

 

Boverkets övergripande skrivning 

”Det övergripande innehållet för en översiktsplan är att kommunen 

ska redovisa hur mark- och vattenområden bör användas i framtiden 

och hur den byggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras. 

Innehållet för översiktsplanen är sedan inriktat på vissa områden 

som har särskild betydelse för den fysiska planeringen.” 

Det dokumentet som är framskrivet innehåller mycket, om än viktigt, 

som knappast kan relateras till mark och vattenanvändning. 

Utbildning, tryggt samhälle, rikt föreningsliv, upphandlingskrav, 

mänskliga rättigheter, integration, fördela välfärdstjänster, ökad 

jämställdhet mm ska behandlas på ett helt annat vis. 

LRF är kritisk till att fokus inte är lagd på mark- och 

vattenanvändning. 

 

 

 

 

 

Målgrupp är alla som bor 

och verkar i kommunen och 

som skulle vilja verka här.  

Digitaliseringen och de 

verktyg som medföljer 

underlättar ur ett 

tillgänglighetsperspektiv. 

 

Översiktsplanen ska ses 

som en kommunal 

viljeinriktning för 

användningen av mark och 

vatten. Planen omfattar hela 

kommunen. 

 

Boverkets ÖP modell är 

utgångspunkten. 

 

Medborgarnas synpunkter 

har dokumenterats i karta 

och text i samband med 

medborgardialog. 

 

De areella näringarna 

redovisas i planen för att ta 

hänsyn till jord- och 

skogsbruk. 

 

 

 

 

 

 

 

 

I färdplanen, antagen av 

kommunstyrelsen 2017 slås 

det fast att översiktsplanen 

ska innehålla även dessa 

värden. 
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Förordet 

”Här mellan fjäll och hav ska vi uppnå en hållbar utveckling……” I 

princip alla kommuner, myndigheter, företag osv talar om hållbarhet. 

Att vi måste göra stora insatser för att minimera användning av 

fossila bränslen är allmänt vedertaget. Men hur? 

Det måste konkretiseras vad som avses hållbar utveckling. Annars är 

risken stor att det i princip bara blir otydligt och ostrukturerat. 

”Det finns ett stort behov av styrning…” LRF delar inte 

uppfattningen att styrning och planering bidrar till ett levande 

civilsamhälle och blomstrande näringsliv. 

Frihet under ansvar bör vara en portalparagraf. Regelbördan måste 

minskas, inte minst för att få en levande landsbygd och ett 

blomstrande näringsliv. 

Översiktsplanens plats i kommunen 

Syfte och mål 

Skrivningen ger intryck av att kommunen vill planera all mark och all 

vattenanvändning i kommunen. Det är oroväckande för jord- och 

skogsbruket. Inget är nämnt om den enskildes äganderätt. Var finns 

näringslivets medverkan? 

Demografi 

Är det verkligen positivt med en ständig ökande 

befolkningsutveckling som förmodligen koncentreras till tätorterna? 

Vad det positiva är måste konkretiseras. Vi blir allt fler människor på 

jorden och konsekvenserna ses allt mer. Om mer mark blir obrukbar 

och tas i anspråk för bostäder minskar möjligheten att försörja 

världens befolkning. 

Digitalisering 

Som nämnts tidigare är inte allt positivt med digitalisering. Kommer 

verkligen systemen att fungera i en krissituation. Hackerattacker kan 

förorsaka stora samhällsproblem. Därtill finns aspekterna med 

avlyssning att information hamnar i fel händer. 

Positivt är möjligheterna för många att i större eller mindre 

utsträckning arbeta från hemmet eller kontorshotell. 

Mark- och vattenanvändning 

LRF är kritisk till detaljerad planläggning av dessa resurser över hela 

kommunen. Vi har svårt att förstå att allt ska rutas in. Det måste 

finnas flexibilitet. Ökad detaljstyrning av markanvändningen från 

kommunens sida även utanför detaljplanerat område är mest av ondo. 

Äganderätten får inte sättas ur spel. 

 

Tillväxtmotor 

Vilken tillväxt är det som är viktig? Sen länge har handeln lämnat 

stadskärnan. Är det mer handel som kommunen och dess invånare 

behöver? 

Skapa förutsättningar 

Hur ska den hållbara livsstilen underlättas när det inte framgår vad 

som är resurssnålt. Målet är helt utan konkreta inslag. 

 

 

En Energi- och klimatplan 

tas fram där detta 

konkretiseras.  

 

Hållbar utveckling beskrivs 

i planen. 

 

 

Noteras 

 

 

Noteras 

 

 

 

Enligt PBL ska 

översiktsplanen planera all 

kommunens mark- och 

vattenanvändning. 

 

 

Översiktsplanen innehåller 

inte mål om 

befolkningsutveckling. 

Översiktsplanen vill förtäta 

där mark redan är 

ianspråktagen. 

 

 

 

Inte en fråga för ÖP, frågan 

arbetas med utifrån risk och 

säkerhet. 

 

 

 

 

 

Det är enligt PBL och 

Boverket meningen att allt 

ska färgläggas, gränserna 

ska dock inte tolkas exakt. 

 

 

 

Tillväxt inom alla 

näringsgrenar är generellt 

positivt för kommunens 

utveckling. 

 

Ett av kommunens 

övergripande miljömål, 

arbetet konkretiseras inom 

nämndernas arbete. 

 



Uddevalla kommuns översiktsplan 2022 – Granskning – Samrådsredogörelse 

76 

 

Tydliga miljökrav 

Vilka miljökrav ska ställas vid upphandling? Vilka certifieringar ska 

prioriteras? Innebär detta att miljömärkningar går före lokal-, när- 

och svenskproducerat när det gäller bland annat livsmedel? 

8 och 80-perspepektiv 

”Utgångspunkten för detta är att….” Nej alla kan inte åka kollektivt, 

cykla eller gå. Avstånd till butiker, återvinning, vårdcentral mm 

innebär att äldre och funktionshindrade blir utestängda. Boende på 

landsbygd är starkt beroende av möjlighet till biltransporter av olika 

slag. Likaså krävs annat än cykel för transport av många varor. 

Vilka resurser avses? De som ägs av staden och stadens bolag? 

Privata? 

Självfallet är det viktigt med grönområden, blommor, naturområden 

och möjlighet till utevistelse. Men det finns en annan aspekt. Många 

naturområden är privatägda och används till produktion av 

nyttigheter, via fotosyntesen, såsom trävaror, bete, biologisk 

mångfald och livsmedelsproduktion. 

Boende 

Det är alltför mycket ”ska” när de gäller punktsatserna om boende. 

Var finns flexibiliteten när människor t ex vill bygga på icke 

jordbruksmark och då ofta som generationsboende. Byggnation på 

landsbygden ska ske med intentionen att göra som förr, i randmarker 

och i bergen intill dalgångarna. Uddevalla består inte bara av kust. 

För ett levande inland är det viktigt att det finns möjlighet till 

åretruntboende. 

Man anser att man ska värna om befintliga kultur- och naturvärden. 

Ja vi ska inte göra oss urarva. Men kommunen måste inse att naturen 

är i ständig förändring. Det går inte att låsa ett tillstånd i naturen. 

Gamla hus har sin charm men till slut har de även en slutpunkt. 

Pandemin har visat att många arbeten helt och eller delvis kan skötas 

från bostaden eller från typ kontorshotell. Efterfrågan på bostäder på 

landsbygden och i mindre tätorter ökar. 

Kommunens markberedskap 

Hur många hektar anser kommunen vara lämpligt att ha i beredskap? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hur ska marken förvärvas? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se tidigare svar. 

 

 

 

8 och 80-perspektivet syftar 

till att skapa 

levnadsförhållanden som är 

bra för alla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Noteras 

 

 

 

Byggnation på landsbygd 

som inte är jordbruksmark 

är något som 

översiktsplanen 

förespråkar, med vissa 

restriktioner. 

 

 

Noteras 

 

 

 

Noteras 

 

 

Kommunen specificerar 

inte hur många hektar som 

ska finnas i beredskap utan 

det viktigaste är att de 

fastigheter som kommunen 

innehar och förvärvar är 

belägna på ”rätt ställe” sett 

till kommunens kort- och 

långsiktiga utveckling.  

 

Alla förvärv som 

kommunen gör sker helt på 

marknadens villkor och 

kommunen måste agera 

som vilken annan spekulant 

som helst på marknaden. 
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Vatten och avlopp 

LRF är rejält tveksam till lösningar som syftar till att så många 

avlopp som möjligt ska anslutas ett system som mynnar i ett stort 

reningsverk. Allt för ofta bräddar kommunala reningsverk. Det 

motverkar syftet och bidrar till utsläpp av näringsämnen. 

Näringsämnen som behövs i jordbruket. 

Om slam ska användas inom jordbruk ska kommunfullmäktiges 

slampolicy vara uppfylld och slammottagaren göras skadeslös. 

Klimatanpassning 

LRF har svårt att se att kommunen ska ha mer synpunkter på 

metoderna inom lant- och skogsbruk än lagstiftningen ger rätt till. 

Växtlighet ska enligt kommunen bevaras och utvecklas. Känns som 

en floskel. Kommunen måste förklara vad som i konkreta termer. 

Bilen är viktig för många människor för att få ihop livspusslet. Det är 

drivmedlen som är problemet. Biogas är ett av många alternativ. Att 

använda de gröna näringarna som en del av lösningen är nödvändigt. 

Biogas är ett bra drivmedel som framställs av bland annat gödsel. 

Tillsammans med annan stallgödsel, matrester mm sker rötning som 

ger ett bra gödselmedel och ett ypperligt drivmedel. 

Samhällskrisberedskap 

Kommunen bör betänka dels de skador för människor och djur som 

kan bli vid brand på gårdar, dels de resurser som finns i form av 

gödseltunnor för att bistå vid skogsbränder. 

Var finns den kommunala livsmedelsberedskapen? Fungerande 

dricksvattenförsörjning är nödvändig i en krissituation. Var finns 

krisberedskapsplanen? Hur ska snabb och korrekt information ges till 

samtliga invånare? 

Ekosystemtjänster 

Nej det är inte kommunen som är garanten för biologisk mångfald. 

Det så kallade skyddet är ingen garanti, tvärtom. Ängs- och 

hagmarker är starkt hotade. De är beroende av mulbetare men även 

hästen kan bidraga. Det får inte försvåras att vara djurhållare. Respekt 

för djuren är en del, en annan del är att hålla grindar stängda och att 

ingen nedskräpning sker. Det är ett kultur- och miljöarv som av 

många olika skäl ska vårdas. Här är lantbrukaren och dennes djur 

betydelsefulla. 

I sammanhanget ska påpekas att LRF och lantbruket har ett 

omfattande hållbarhetsarbete. Det handlar om kvävesensorer för 

exakta givor, GPS-system för att bland annat minska 

dubbelkörningar, markkarteringar, minskning av fossila drivmedel, 

myllning av stallgödsel, skyddszoner, vintergrön mark med mera. 

Men viktigast av allt är fotosyntesen. Tack vare att de gröna växterna 

har den unika förmågan att fånga solens strålningsenergi kan 

människor, djur och svampar ta del av energin som finns. 

Hur ska sjöar och vattendrag utvecklas? 

Menar verkligen kommunen att det viktigaste med vattendragen är att 

de ska utvecklas för friluftsliv och rekreation? Och hur ska det i så 

fall göras? 

 

 

 

 

Noteras 

 

 

 

 

Noteras 

 

 

 

 

Noteras 

 

 

 

Frågan hanteras vidare i 

kommande Energi- och 

klimatplan. 

 

 

 

 

Noteras 

 

Risk- och sårbarhetsanalys 

tas fram varje 

mandatperiod 

 

 

 

 

 

 

 

Noteras 

 

 

 

 

 

Noteras 

 

 

Noteras 

 

 

 

 

Vattendragen har flera 

funktioner, där en är 

friluftsliv. 
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Upphandling 

Vilka miljö- och etiska krav ska ställas vid upphandling? Det saknas 

kriterier. LRF förväntar sig att upphandlingsmyndighetens 

rekommendationer följs, inte minst när det gäller livsmedel. 

Bebyggelsestruktur 

”Arbetet har haft perspektivet vardagsliv…” LRF förstår inte vad 

som avses. Det är nödvändigt med klargörande. 

Det framgår klart att styrningen ska samlas internt i kommunen. Vad 

innebär det för den enskilde medborgaren, företagaren och 

pendlaren? För de areella näringarna är det helt nödvändigt att kunna 

bygga om ekonomibyggnader och även bygga nytt. Jordbruket är i 

ständig förändring och byggnader som inte fyller sin funktion måste 

kunna tas bort. Landsbygden är inget museum och landskapet är i 

ständig förändring. 

Planeringsprinciper 

För vilka gäller att resorna ska var hållbara? Vad är kriteriet för 

hållbarhet? 

Utveckla natur- och kulturmiljöer är en något märklig formulering. 

Hur ska det ske? Vilka ska involveras? Innebär det fler naturreservat 

på privat mark? 

Grön infrastruktur 

De gröna kilarna och spridningskorridorerna ska utformas ihop med 

bl a markägare och jägare. Detta för funktionella lösningar. 

Det är inte realistiskt att fjällen ska reserveras för enbart rekreation. 

Grå infrastruktur 

Vad är alternativa transportsystem? 

Röd infrastruktur 

LRF förstår inte hur översiktsplanen ska skapa förutsättningar för 

social hållbarhet. Hela stycket är med förlov sagt otydligt. 

Areella näringar 

LRF är positiv till skrivningen om jord- och skogsbrukets betydelse. 

Det är bra att Hushållningssällskapet använts för inventeringen. 

Det är viktigt att behovet av jordbruksmark kommuniceras och att 

beslut tas i samklang. 

Mark- och vattenvändning 

Ska verkligen kommunen planera för jord- och skogsbruk? Det enda 

som bör ligga på kommunens bord är att i största möjliga 

utsträckning inte förstöra brukningsvärd jordbruksmark. Den privata 

äganderätten bör det inte tummas på. 

Lokaliseringsprövning 

Att använda jordbruksmark till rekreation är inte lämpligt. 

Allemansrätten gäller. Däremot kan överenskommelser träffas med 

olika intressenter att få nyttja exempelvis stubbåkrar. 

Biosfärområde Bohuskust 

Hur ska de lokala lösningarna ske och vem ska ansvara? Hur kommer 

äganderätten att påverkas? 

Riksintressen 

Vilka riksintressen anser kommunen vara en positiv resurs? 

 

 

För detaljerat för ÖP 

 

 

 

Det finns beskrivet i 

översiktsplanen. 

 

 

 

 

 

Noteras 

 

 

För detaljerat för ÖP, 

hänvisar till Trafik- och 

parkeringsstrategin 

Frågan hanteras i fortsatt 

planering. 

 

 

Noteras 

 

 

Noteras 

 

Exempelvis 

höghastighetsjärnväg 

 

Noteras 

 

 

 

 

 

Noteras 

 

 

Areella näringar flyttas till 

”Värden och hänsyn” som 

till granskningen döpts om 

till ”Förhållanden av 

väsentlig betydelse”. 

 

 

Tabellen tas bort 

 

 

 

För detaljerat för ÖP 

 

 

Ingen fråga för ÖP 
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Miljökvalitetsnormer 

LRF reagerar på att kommunen vill skriva in juridiskt bindande MKN 

i planen. Detta hör inte hemma i planen. 

Barriärer 

Vi vill med tydlighet påpeka vikten av att passager där traktorer och 

andra stora fordon behöver komma fram inte försvåras. 

Avsmalningar, chikaner, rondeller, övergångsställen mm kan göra att 

det är oframkomligt för lantbrukets maskinpark. 

Kraftledningar 

Kommunen bör vara ytterligt tydlig med i samrådsprocesser att 

kraftledningar ska kablifieras tillsammans med övrig infrastruktur. 

Äganderätt 

För den som äger jord och skog i kommunen är det viktigt att kunna 

bruka den med så få inskränkningar som möjligt. Ibland behövs 

möjlighet att kunna bygga generationsboende. I linje med vad som 

tidigare skrivits bör det lämpligen ske på mark som inte kan anses 

som värdefull odlingsmark. 

Livsmedelsstrategin 

LRF anser att detta måste genomsyra hela översiktsplanen: 

https://www.regeringen.se/regeringens-politik/en-livsmedelsstrategi-

for-jobb-och-hallbar-tillvaxt-i-hela-landet/ 

En livsmedelsstrategi för jobb och hållbar tillväxt i hela landet  

”Den nationella livsmedelsstrategin med sikte mot år 2030 är den 

första svenska livsmedelsstrategin som omfattar hela 

livsmedelskedjan. En långsiktig strategi ska bidra till att potentialen 

för hela livsmedelskedjan nyttjas fullt ut. Det innebär en ökad och 

hållbar produktion av mat som kan leda till fler jobb och hållbar 

tillväxt i hela landet och ge konsumenter, oavsett bakgrund, bättre 

förutsättningar att göra medvetna val.” 

Kortversionen: 

https://www.regeringen.se/4908a0/contentassets/89c5b3e5d23f473d8

43d12f12379d07b/livsmedelsstrategin_kortversion_170130.pdf 

Citat från kortversionen, sidan 14 

”Ökad livsmedelsproduktion i Sverige, inklusive den ekologiska 

produktionen, förutsätter att företagen har tillgång till produktiva 

mark- och vattenresurser. I den fysiska planeringen behöver hänsyn 

tas till jordbruksproduktionen jämte andra samhällsintressen. 

Jordbruksmarkens bördighet bör behållas och utvecklas. 

Kompetensen kring markavvattning och hanteringen av vatten i ett 

landskapsperspektiv bör stärkas.” 

Miljöbalken 

3 kap. Grundläggande bestämmelser för hushållning med mark- och 

vattenområden. 

4 § Jord- och skogsbruk är av nationell betydelse. 

Brukningsvärd jordbruksmark får tas i anspråk för bebyggelse eller 

anläggningar endast om det behövs för att tillgodose väsentliga 

samhällsintressen och detta behov inte kan tillgodoses på ett från 

allmän synpunkt tillfredsställande sätt genom att annan mark tas i 

anspråk. 

MKN ingår i en 

översiktsplan. Lagkrav 

enligt PBL. 

 

 

För detaljerat för ÖP 

 

 

 

 

Noteras 

 

 

 

 

Noteras 

 

 

 

 

Läggs till 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skrivning finns i ÖP under 

Areella näringar 

 

 

 

 

https://www.regeringen.se/regeringens-politik/en-livsmedelsstrategi-for-jobb-och-hallbar-tillvaxt-i-hela-landet/
https://www.regeringen.se/regeringens-politik/en-livsmedelsstrategi-for-jobb-och-hallbar-tillvaxt-i-hela-landet/
https://www.regeringen.se/4908a0/contentassets/89c5b3e5d23f473d843d12f12379d07b/livsmedelsstrategin_kortversion_170130.pdf
https://www.regeringen.se/4908a0/contentassets/89c5b3e5d23f473d843d12f12379d07b/livsmedelsstrategin_kortversion_170130.pdf
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Miljökonsekvensutredningen 

Generellt kan sägas att den inte är konkret. Det står mycket om 

hållbarhet men inte hur den ska nås. MKBn borde varit inbakat i 

förslaget till översiktsplan. Detta för att undvika upprepningar och 

göra det mer lättläst. 

Återigen påpekar LRF att landskapsbilden alltid är i förändring. Det 

går inte att låsa landskapet till en viss tid. Inte heller natur- och 

kulturmiljö. Önskas ett landskap med biologisk mångfald krävs 

betande djur och samverkan med aktiva lantbrukare. 

Blommande vägkanter är bra för mångfalden men då får de inte 

putsas innan växterna har fröat. Lämpligt är städning av vägområdet 

innan putsning. 

Så kallade skyddade områden är ofta ett ingrepp i äganderätten som 

allt för ofta sköts dåligt av huvudmannen. 

Under friluftsliv räknas upp många aktiviteter. Dock saknas vägar 

lämpade för hästsport. 

Hur ska el och värme produceras när de ska bygga på regionalt 

oberoende av omvärlden? 

Sammanfattning 

Vi ärver inte jorden av våra förfäder utan lånar den av våra barn. 

 

Miljökonsekvens-

beskrivning (MKB) ska 

vara ett separat dokument. 

 

 

 

Noteras 

 

 

 

Noteras 

 

 

Noteras 

 

För detaljerat för ÖP 

 

Framtagande av Energi- 

och klimatplan pågår och 

kommer att länkas till ÖP 

 

Bohusläns museum  

Synpunkter Kommentar 

Bohusläns museum ser positivt på att utförda 

Landskapskaraktäranalys och MKB (2021 Ramböll) kommer att 

utgöra en viktig vägledning i samband med planering.  

 

De är viktiga utgångspunkter för att se kulturmiljöers och landskapets 

värden. I samband med utbyggnader är det viktigt att i ett tidigt skede 

inhämta kunskap om konflikt kan uppstå mellan exploatering och 

landskapets värden eller om kulturmiljöer kan samverka med 

eventuella förändringar. 

 

Bohusläns museum anser att det kommunala kulturmiljöprogrammet 

är i behov av revidering/uppdatering. Det skulle vara tacknämligt om 

en ny slutprodukt görs tillgänglig digitalt. 

 

Eftersom ÖP är tillgänglig digitalt borde det ha funnits en länk till ett 

uppdaterat kulturmiljövårdsprogram. Ett uppdaterat digitalt program 

skulle på ett tillgängligt och tydligt sätt förmedla de värden som ingår 

i kommunens kulturmiljöer. Ett länkat digitalt 

kulturmiljövårdsprogram skulle snabbt ge informationer till 

intressenter om hur olika värden i landskapet bör hanteras, 

exempelvis i samband med utbyggnad och förändrad 

markanvändning.  

 

Positivt är också att planerad utbyggnad/ny bebyggelse i lantbruks- 

och kustområden planeras ske restriktivt. Att stor hänsyn tas till 

kulturvärden och landskapsbild. Det är av stor vikt att all bebyggelse 

bör ske med känsla för områdets identitet och med hänsyn till kultur- 

och naturmiljöer. 

 

 

 

 

 

 

 

Noteras 

 

 

 

Noteras 

 

 

 

Nuvarande 

kulturmiljövårdsprogram 

kommer att tillgängliggöras 

digitalt. 

 

 

 

 

 

 

Noteras 
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Utlåtande ur fornlämningsperspektiv 

(Kommentarer till - Översiktsplan 2022 Samråd utdrag ur samtliga 

texter) 

Bohusläns museum finner att fornlämningar bör ha en mer 

framträdande plats då konflikt kan uppstå i samband med framtida 

exploateringar/markingrepp. Information om att  

fornlämningars utbredning i landskapet går att finna digitalt: 

https://app.raa.se/open/fornsok/ 

samt Länsstyrelsens informations karta  

https://extgeoportal.lansstyrelsen.se/standard/?appid=023f6dde755f4

1c5a719b111ddfb80ed 

Det omnämns tillgång till Länsstyrelsens planeringsunderlag och 

museet är oklart om vilket underlag som åsyftas. Men vi anser att 

nära kontakt med Länsstyrelsen kommer att krävas inför utbyggnad 

speciellt avseende fornlämningar. 

 

I första hand bör man undvika att konflikter uppstår kring 

fornlämningar. Därmed kommer samråd med Länsstyrelsen vara av 

vikt inom områden där fornlämningar kan komma att beröras. 

Ingrepp i fornlämningar kräver alltid tillstånd från Länsstyrelsen. 

 

Det krävs att vara observant på att fornlämningar finns både till lands 

och havs. Inför framtida exploateringar kommer det inledningsvis att 

erfordras arkeologiska utredningar för att bland annat klargöra att 

icke kända lämningar kommer att beröras.  

 

Hur fornlämningar kan påverkas av planerad exploatering kan inte 

bedömas i detta skede. Vid fortsatt detaljplanering kan det t ex 

inledningsvis bli aktuellt med arkeologisk utredning och  

bedömning av fornlämningar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fornminne läggs till i 

kartan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Noteras 

Fastighetsägarna  

Synpunkter Kommentar 

Fastighetsägarna har hanterat denna remiss genom att förankra dess 

innehåll och inhämta synpunkter hos medlemmar i föreningen. Detta 

har gjorts i ett par olika steg. Dels har vi sammankallat till ett 

medlemsmöte och en referensgrupp, till vilket kommunens 

översiktsplanerare och projektledare bjöds in. Frågor och synpunkter 

kunde framföras under detta möte, som resulterade i ett utkast på 

yttrandet. Därefter har detta utkast gått på internremiss till 

föreningens krets, alltså de förtroendevalda medlemmarna, innan 

sammanställning. 

 

Uddevalla som kommun har en stor potential till tillväxt, om de 

strategiska valen hanteras rätt och skapar förutsättningar för 

utveckling. Inte minst efter den senaste tidens strukturomvandling där  

människor väljer att överge storstäder på grund av exempelvis 

otrygga platser, svårighet att få ihop livspusslet eller svårigheter att 

hitta ett ändamålsenligt boende. Uddevalla har mycket att erbjuda,  

för att attrahera dessa människor att bosätta sig inom kommunen. 

Genom att attrahera kompetenta människor så attraheras också 

företag att etablera sig eller starta en verksamhet lokalt, eftersom  

tillgång till kompetens ofta är en viktig komponent som företag 

prioriterar vid valet av plats för etablering. Uddevalla kommun har 

natursköna områden, bra skolor och omsorg, säkra platser, havet  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Noteras 

 

https://app.raa.se/open/fornsok/
https://extgeoportal.lansstyrelsen.se/standard/?appid=023f6dde755f41c5a719b111ddfb80ed
https://extgeoportal.lansstyrelsen.se/standard/?appid=023f6dde755f41c5a719b111ddfb80ed
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inpå knuten och ett utmärkt strategiskt geografiskt läge. Men med 

potentialen kommer också utmaningar och vägval att göra, för 

möjligheten till tillväxt.  

 

Till att börja med så kan vi inte nog understryka angelägenheten av 

handlingskraft. ÖP målar delvis en visionär bild av framtidens 

Uddevalla, vilket är viktigt. Men ännu viktigare är dock att detta inte  

enbart stannar vid vackra bilder och ord, utan att det finns en tydlig 

handlingsplan kopplat till var del.  

 

Generellt sett så måste flera avsnitt och viljeyttringar i texten 

definieras bättre och tydligare, om ÖP ska kunna användas 

ändamålsenligt. Överlag tycker vi att de många tematiska 

inriktningarna, som är en följd av den flora av styrdokument som 

nämns inledningsvis i denna text, skapar en otydlighet  

kring den framtida användningen av mark- och vattenområden i 

staden. Det vore bättre att renodla och prioritera ett antal 

huvudutmaningar som stads- och samhällsutvecklingen kan adressera 

och lösa, snarare än att detta ska lösa allt eller åtminstone ta hänsyn 

till så många olika aspekter att det i slutändan blir nästintill omöjligt 

att bygga, i synnerhet i de lägen där förtätningen gör bäst nytta. 

 

Vi vill också understryka efterfrågan och behovet att kommunen på 

ett tidigt stadie och i alla avseenden som rör olika delar av 

näringslivet, konsulterar och involverar de samma under  

framtagande av alla planer, styrdokument och strategier. Branschen 

måste göras delaktig och ett transparent förhållningssätt måste 

prioriteras i beslut som fattas. Fastighetsägarnas branschorganisation 

finns som en kanaliserande part som företräder branschen och ett 

stort antal medlemmar såväl nationellt som lokalt, och kan hjälpa till 

att vägleda samt stötta kommunen i branschens viljeyttringar.  

 

Kommunen har för avsikt att via planprogram för västra centrum, 

främja att staden växer väster ut med bostäder och verksamheter. 

Fastighetsägarna ser stor vinning i att dra nytta av vattendrag och  

havet i stadsplaneringen och miljön. Människor vill bo, umgås och 

verka vid havet och vatten. Fastighetsägarna ser dock en farhåga med 

utvecklingen av detta område som måste beaktas. I allt för  

många kommuner har centrumnära områden byggts upp med 

liknande strukturer som i ett centrum, med bostäder, verksamheter 

och handel och där resultatet blivit att det gamla centrumet dör ut. Vi  

måste se till helheten för centralorten och med det nya området 

komplettera befintligt centrum, annars finns risken att dessa områden 

blir konkurrenter. Lösningen är att se det ur ett helikopterperspektiv 

med en helhet och att förstärka identiteten och uniciteten för 

områdena och kvarteren. Utgå från vad som ska vara 

besöksanledningar i områdena, förutom för dem som redan  

verkar eller bor på platsen och därför besöker den naturligt ändå. 

Kommunen bör förstärka områdena med ytor för rekreation, 

lekplatser och grönytor. Tillsammans med verksamheterna på  

platsen så skapas trygghet när människor besöker platsen under 

dagens och kvällens timmar. Sammanfattningsvis är visionsarbetet 

med att staden ska växa väster ut och sammanlänkas mer med havet 

mycket bra, men får inte bli på bekostnad av nuvarande centrum. 

 

 

 

 

 

Översiktsplanen 

konkretiseras i redan 

befintliga styrdokument i 

kommunens verksamhet. 

 

 

Översiktsplanen 

konkretiseras i 

samhällsbyggnadsstrategin, 

genomförandeplanen och 

stadsutvecklingsvisionen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Noteras 

 

 

 

 

 

 

 

Västra centrum ingår i 

området för FÖP och inte i 

översiktsplanen.  
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Parallellt med exploateringen av västra centrum måste nuvarande 

centrum kunna utvecklas i samma takt, med  

exempelvis detaljplaner. 

 

Om det i ÖP utpekas områden för vidare förtätning eller exploatering, 

oavsett om det gäller bostadsområden eller för verksamheter och 

näringsliv, och det samtidigt fastställs att en detaljplan för dessa 

områden behövs så måste kommunen prioritera framdrift i dessa 

detaljplaner. Risken är annars att vi får en låsning och att viktiga 

områden för Uddevallas tillväxt fördröjs. Om det i ÖP utpekas att det 

krävs en detaljplan så måste kommunen också vara tydlig i hur dessa 

detaljplaner ska och bör prioriteras. Kommunen bör också sträva efter 

att hålla detaljplaner så flexibla som möjligt, för att möjliggöra att 

fastigheter och platser nyttjas på ett så effektivt sätt som möjligt. 

Detta kan förändras över tid och ibland kan omställning av en 

fastighet behöva göras skyndsamt, framför allt med vår erfarenhet i 

ljuset av pandemin.  

 

Nedan redovisar vi rubriksvis de avsnitt som Fastighetsägarna anser 

extra vikt behövs läggas vid och adressera. 

 

Vilka trender i samhället tar planen höjd för? 

Detta avsnitt ger ett axplock av de generella trender som vårt 

samhälle påverkas av, men ger en relativt knapp bild av den bredd av 

trender som finns och motiveringen till varför just dessa trender  

valts för Uddevalla är svag. Om avsnittet ska behållas bör det 

utvecklas och motiveras. Även påståenden som att Uddevalla har en 

positiv befolkningsutveckling som väntas öka, måste förklaras.  

Vilken riktning Uddevalla har med befolkningstillväxt saknas och 

framkommer inte heller. Det bör finnas en politisk viljeyttring, som 

kan komplettera visionen och skapa förväntningar hos  

verksamheter och fastighetsbolag som vill etablera eller investera i 

kommunen. Ett mål eller riktning för befolkningstillväxt skulle skapa 

framtidstro och en viljeyttring att bygga stolthet kring.  

 

Utgångspunkter och centrala begrepp 

Vision och riktningar 

Uddevalla kommuns vision och riktningar för att nå visionen är väl 

sammanfattad och skapar stolthet. Visionen bör framkomma 

tydligare i ÖP och genomsyra den i högre grad i kapitlet om  

Kommunala ställningstaganden. Idag kopplas dessa endast till FNs 

globala mål under respektive avsnitt i detta kapitel. Fokusera mer på 

vilka värden som är unika för Uddevalla och låt det genomsyra 

utveckling av stadsplaneringen. 

 

Vardagslivsperspektiv 

Vardagslivsperspektivet eller 15-minutersstaden som det ibland 

kallas i andra sammanhang, är en bra ledstjärna att inkludera i 

samhällsplaneringen. Detta dock med brasklappen att det inte enbart  

inkluderas i ÖP eftersom det just är en trend inom 

samhällsplaneringen världen över, utan att de också omsätts i 

handling.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Översiktsplanen styr inte 

hur detaljplaner hanteras. 

Frågan hanteras i andra 

styrande dokument, 

exempelvis i 

Genomförandeplan för 

bostadsförsörjning. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ses över 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Riktningarna ska arbetas 

bort och fokus kommer 

istället hamna på hela ÖP 

 

 

 

 

 

 

Noteras 
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8 och 80-perspektiv  

Likt vardagslivsperspektivet är även 8 och 80-perspektivet en god 

ledstjärna att förhålla sig till inom stadsplaneringen. Tillgängligheten 

är viktigt, inte minst för en levande stadskärna. Mobilitet med  

olika färdmedel måste beaktas inom detta perspektiv. Begränsning av 

bilar och parkeringar av olika skäl görs i flertalet stadskärnor, men då 

måste det finnas en planering för hur människor ändå ska  

kunna besöka stadskärnan med bil om behovet finns. Risken är 

annars att dessa prioriterar andra handelsplatser, där besöket upplevs 

som bekvämare.  

 

Kommunala ställningstaganden  

Bostäder 

I detta avsnitt så förs ett mycket oprecist resonemang om vilka 

bostäder som behövs och vilka upplåtelseformer som efterfrågas, 

eftersom detta inte konkretiseras närmare. Det saknas en riktning  

som kan ge svar på framtida vägval, om hur stor utvecklingen av 

bostäder som behövs och vilken typ av bostäder. Om en tydligare 

definiering av de långsiktiga målen skulle göras av politiken, skulle 

det bli möjligt att konkretisera i ÖP. En sådan riktning skulle kunna 

vara ett befolkningstillväxtmål.  

 

”… grupper med särskilda behov och som står långt från den 

ordinarie bostadsmarknaden ges särskilda insatser för att tillförsäkra 

tillgången till bostad”. 

 

Fastighetsägarna förordar en social bostadspolitik som adresserar de 

utmaningar som Sverige och dess städer står inför, så även 

Uddevalla. Det innebär sociala boendelösningar, men dessa måste  

öronmärkas för rätt målgrupper för att uppnå målverkan. Det är också 

tveksamt om nyproduktion är rätt väg för att möta behovet för den 

målgrupp som har sämst ekonomisk bärkraft. Ett alternativ är  

att bostadsbidrag eller bostadstillägg görs tillgängligt för fler som har 

det behovet, så att fler kan efterfråga bostäder i ordinarie bestånd 

eller nyproduktion.  

 

”… kommunen verka för att skapa förutsättningar för innovativa 

boenden som möter efterfrågan på  

varierade hållbara bostäder för alla samhällets målgrupper”. 

 

Fastighetsägarna ser positivt på att förtäta områden, givetvis 

inkluderar detta såväl bostadsområden som stadskärnan och övriga 

centrum inom kommunen. För att möjliggöra att fler innovativa och  

hållbara boenden kan byggas bör kommunen i ett tidigt skeende i 

samtliga detaljplaneprocesser och markanvisningar, inkludera 

fastighets- och byggbranschens aktörer. Branschen och dess aktörer 

är de bäst lämpade att bidra med kunskap och effektivisera processen. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dessa frågor hanteras i 

Trafik- och 

parkeringsstrategin som 

länkas till planen. 

 

 

 

 

 

 

 

Genomförandeplanen 

hanterar dess frågor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Noteras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Noteras 
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Lokalförsörjning  

”… en dialog upprätthållas med externa aktörer om lokalanvändning, 

för att på så vis säkra tillgången till lokaler även på platser där 

kommunen själv inte har lokaler”. 

 

Privata fastighetsägare bör involveras på ett tidigt stadie för att 

tillgodose kommunens behov av lokaler. Ovan text kan tolkas som att 

kommunen i andra hand tillgodoser behovet av lokaler genom  

extern aktör. Fastighetsägarna anser att kommunen i flera avseenden i 

första hand bör överväga alternativet med att hyra lokal av privat 

aktör.  

 

Strategisk markberedskap  

Detta stycke är så pass allmänt sammanfattat att det blir för 

intetsägande. Även om vi är insatta i att det finns mer detaljerade 

styrdokument, så bör ändå detta avsnitt också konkretiseras mer om 

det ska kunna ge en strategisk riktning. 

 

Klimatanpassning  

Klimatanpassning och framför allt översvämningsskyddet av 

Uddevalla centrum, är en av de viktigaste frågorna att hantera för att 

visioner om ett utvecklat centrum ens ska komma på tal. Det är  

de flesta överens om och kommunen arbetar med en plan och insatser 

för detta. Ändock måste vi poängtera behovet av att arbeta med både 

kort- och långsiktiga lösningar. Vid skrivande stund så  

översvämmas de centrala delarna av Uddevalla allt för frekvent. 

Fastighetsägare måste kunna bli betryggade i att de kan utveckla 

såväl befintliga som nya fastigheter inom detta område även i närtid,  

annars är risken att denna sorts investeringar uteblir. Följden blir att 

Uddevalla blir mindre intressant att investera och etablera sig inom, 

vilket i sin tur påverkar möjligheten till bostäder, 

kompetensförsörjning och verksamheter. Resultatet kan snabbt bli en 

utarmande kommun.  

 

Infrastruktur  

För utveckling av kommunen som helhet tillstyrker vi vikten av att 

utveckla Bohusbanan till en dubbelspårig järnväg, om invånare ska 

kunna inkluderas i den större arbetsmarknadsregionen.  

Bohusbanan har länge varit eftersatt och Fastighetsägarna 

tillsammans med flertal andra branschorganisationer har under ett 

antal år verkat för att Bohusbanan ska utvecklas.  

 

I ÖP nämns också väg 161 tillhöra det huvudvägnät som kommunen 

har för avsikt att bevara och utveckla. Detta stråk som leder till och 

från Lysekil bör byggas ut mer för att tillgodose behovet. Även  

detta har Fastighetsägarna tidigare år framfört som ett stort behov för 

de båda kommunerna.  

 

Hamnen och farleden  

Fastighetsägarna tillstyrker nämnda planer med att flytta hamnen 

väster ut. Viktigt är dock att övrig infrastruktur parallellt planeras till 

detta område, möjligtvis med järnvägsanslutning. Dessutom bör  

mycket verksamhetsmark planeras runt hamnområdet och att 

detaljplanerna för detta område påskyndas. 

 

 

 

 

 

 

 

Noteras 

 

 

 

 

 

Översiktsplanen ska verka 

övergripande och 

strategiskt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Noteras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Noteras 

 

 

 

 

Noteras, vägen ägs av 

Trafikverket. 

 

 

 

 

 

Noteras 
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Bevara Forshälla  
Synpunkter Kommentar 

Föreningen Bevara Forshälla 

Föreningen Bevara Forshälla är en ideell förening, som enligt sina 

stadgar har som syfte att bevara Forshälla från akustiska och visuella 

störningar och att bevara natur- och kulturmiljö samt i övrigt verka 

för god livskvalitet i Forshälla. Föreningen har för närvarande 380  

medlemmar boende i Forshälla eller i närområdet. 

 

Vi konstaterar, att utgångspunkterna för kommunens 

översiktplanearbete i mångt och mycket sammanfaller med våra, 

kommunens ur ett kommunövergripande perspektiv, vårt ur ett  

områdesperspektiv. 

 

Föreningens nuvarande huvudintresse är att stoppa etablering av ny 

bergtäkt i Nordbergen. 

 

Sveriges miljömål 

Nordbergen är ett helt orört tätortsnära naturområde med höga 

miljövärden. Enligt  

SVERIGES MILJÖMÅL – GOD BEBYGGD MILJÖ anger 

Naturvårdsverket bl a ”behovet av tillgång till attraktiv tätortsnära 

natur har dessutom ökat som följd av Coronapandemin och införda 

restriktioner. Det behövs tydliga politiska avvägningar och 

ställningstaganden för att minimera konflikterna och skapa en god 

livsmiljö för människor”. 

En politisk avvägning i ny översiktsplan innebär enligt föreningen att 

Nordbergens natur bibehålls orörd. 

 

Förslaget till ÖP 2022 

Det av kommunen utarbetade förslaget till ny ÖP behöver 

kompletteras med ytterligare riktlinjer för den kommunala 

beslutsprocessen. Riktlinjer saknas bl a för kravet på detaljplan  

för enstaka byggnadsverk, om användningen av byggnadsverket får 

betydande inverkan på omgivningen. 

 

Behov av ny översiktsplan för prövning av bergtäkt, asfaltverk 

och återvinning, Nordbergen. 

Bristen på kommunal framförhållning genom en aktuell översiktsplan 

även för vår del av kommunen lämnar fältet fritt för olika intressenter 

att söka utnyttja naturresurser på ett sätt, som, kan innebära stor 

olägenhet för oss boende och verksamma i Forshälla, helt emot vad  

som anges i Förslag till ÖP ( t.ex. under 2.1.2 God livsmiljö och 2.2.6 

Buller och luftkvalitet).Vi är medvetna att en översiktsplan ej i detalj 

kan reglera alla typer av verksamhet i alla kommundelar, men 

kommunens beslut om riktlinjer för vindkraftsetablering visar, att ett  

kommunalt ställningstagande i etableringsfrågor har stor styrande 

effekt. Det kommunala beslutet kom dock i efterhand. Ett tidigare 

beslut hade besparat både Rabbalshede Kraft AB och boende i 

Forshälla arbete och oro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Noteras 

 

 

 

 

 

 

 

Noteras 
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Bergtäkt, asfaltverk och deponi i Nordbergen 

I avsnitt 2.1.2.7 i förslag till ÖP behandlas bergtäkter. Skrivningarna 

är luddiga och kan knappast användas som underlag för sökande, 

alternativa etableringar eller lindra presumtiva grannars oro. ”I 

Uddevalla ska lämplig lokalisering av bergtäkter prioriteras efter 

områdets lämplighet och påverkan på medborgares intressen och 

vardagsliv” eller ”sträva efter en dialog tidigt i processen mellan 

företag, kommun och länsstyrelse” eller ”krav förhandlas  

tillsammans med företagen för kompensationer av deras slitage och 

negativa effekter på infrastruktur, miljö och vardagsliv för 

medborgarna”. Vad innebär detta rent konkret? 

 

I den planerade etableringen i Nordbergen träffades 

överenskommelse mellan två markägare och Swerock AB om arrende 

av delar av Nordbergen för bergtäkt, asfaltverk och deponi. Var  

fanns kommunen i denna fråga och vilken medborgardialog eller 

kompensation för försämrad boendemiljö diskuterades? 

Kommunen har själv 2016 i Materialförsörjningsrapport konstaterat, 

att det generella behovsmåttet av ballastmaterial uppfylls till det 

dubbla för kommunen och uttagsmöjligheterna till det tredubbla. 

Kommunen avstyrkte också ansökan från Samkross AB  

om bergtäkt på Geddeknippeln 1:1 med hänvisning till olämplig 

lokalisering och att behovet av ballastmaterial var tillgodosett under 

lång tid.  

 

En aspekt utöver själva etableringen och därtill kopplade olägenheter 

med buller, damm och ljudstörningar är trafiksituationen. Swerocks 

ursprungliga planer på utfart från täkten till väg 678 stoppades av 

kommunen och Trafikverket. Swerocks och Trafikverkets förslag är 

nu utfart till väg 668, en sex meter bred krokig väg, där stora fordon 

knappt kan mötas idag.  

Utfart av upp till 300 tungt lastade fordon på denna väg innebär stora 

säkerhetsrisker för skolbarn, arbetspendlare och övriga förutom de 

utsläpp transporterna medför. Boende i Sundsområdet med 

svårigheter att ta sig ut på väg 678 redan idag torde kunna påräkna 

ännu längre väntetider med ett antal södergående tunga lastbilar. 

 

Swerocks AB´s ansökan har inlämnats i oktober 2020 till Mark- och 

miljödomstolen, som ännu ej behandlat ansökan med hänvisning till 

brister i ansökningsunderlaget. Ev. kommer ärendet upp i september. 

Ansökan avser f.n. 20 års verksamhet (ursprungligen 35 år), men  

varför inte söka om förlängning efter 20 år, för att inte ”förstöra” nya 

jungfruliga områden? Forshällabornas livsmiljö i närheten av täkten 

kommer definitivt att påverkas negativt, helt mot uttalade ambitioner 

i förslaget till ÖP.  

 

Vi anser, att i översiktsplanen ska anges lämpliga områden för 

störande verksamheter typ bergtäkter och att dessa riktlinjer ska vara 

väl kända av tilltänkta exploatörer. Även om kommunen ej är 

tillståndsgivare i dylika ärenden, torde en klart uttalad kommunal 

viljeinriktning väga tungt. Vi emotser, att översiktsplanen 

kompletteras med tydligare skrivningar. 

 

 

 

 

 

 

Noteras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kommunen är enbart 

remissinstans i 

tillståndsprövningarna. I 

och med detta tas texten om 

krav på kompensation bort. 

Kommunen har en önskan 

om god samverkan med 

bergtäktsföretag. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Noteras 

 

 

 

 

 

 

 

Noteras 

 

 

 

 

 

 
Att utreda var i kommunen det är 

lämpligt att etablera täkter är ett 

omfattande arbete. En första 

aspekt är alltid kvaliteten på 

berget. Det är t.ex. ingen idé att 

peka ut platser som är lämpliga 

där bergarten inte är lämplig att 

utvinna. Det innebär att en 

kartering på berget behöver göras, 

vilket är ett omfattande arbete.  
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Synpunkter i övrigt 

Under rubriken 2.1.3.6 Näringsliv anges, att kommunen ska verka för 

att utvecklingsmöjligheter för areella näringar och landsbygdsföretag 

stärks. Föreningen instämmer i denna målsättning. 

 

Under rubriken 2.2.2.2 Landsbygd uttalas, att kommunen endast ska 

tillåta komplettering av befintlig bebyggelse på landsbygden om 

koppling till kommunalt VA finns, annars till godkända enskilda- 

eller gemensamhetsanläggningar. I Forshälla finns ej kommunalt VA  

utom på Fräknestranden. Bygden är en attraktiv bosättningsort, och 

många lantbruksfastigheter har köpts av icke lantbrukare, men jorden 

nyttjas som tidigare till foder för djur och spannmålsodling. Ett flertal 

egnahem har också uppförts under senare år utan att placeras på 

jordbruksmark. Läget med närhet till centralorten eller Ljungskile 

och med landsbygdens lugn och ro är efterfrågad av många, speciellt 

barnfamiljer.  

 

Vi anser, att en bebyggelse på icke-jordbruksmark ska vara ett 

boendealternativ även framledes i Forshälla liksom lokalisering av 

icke störande företag. Kommunens attraktionskraft ökar med fler 

boendealternativ. Skrivningarna i ÖP bör göras mer nyanserade  

i detta avsnitt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Noteras 

 

Friluftsfrämjandet Uddevalla  

Synpunkter Kommentar 

Allmänt  

Planen lyfter fram de stora värden som vår natur har, med tystnad, 

biologisk mångfald och utrymme för invånarnas aktiva fritid. 

Uddevalla kommun kan ta ett tydligare initiativ genom ett varsamt 

tillvaratagande av befintliga resurser. De immateriella värden som är 

generationsöverskridande bör inte riskeras/ställas mot kortsiktiga 

materiella insatser och oåterkalleliga beslut. Samhällsvärdet av 

folkhälsa, nya möjliga framväxande intressen, besöksnäringar etc. bör 

också tas med som grund för framtida utveckling.  

 

Allemansrätten har sedan länge varit skyddad i grundlagen - även 

om tolkning av ansvar och rättigheter har varit föremål för diskussion 

och stundtals skapat motsättningar mellan grupper i samhället. Det är 

viktigt att Allemansrätten som sådan, frågan om strandskydd, 

skogsbruk etc. samt andra infrastrukturella exploateringar/förslag 

behandlas i ett större och långsiktigt perspektiv. 

 

I Friluftsfrämjandets verksamhet har alltid frågan om Allemansrätten 

varit viktig. Såväl när det gäller möjligheterna att vistas i markerna, 

som att respektera och sprida kunskap om det ansvar som detta 

medför. 

 

Att Allemansrättens betydelse finns tydligt markerade som en 

ambition i den kommunala översiktsplanen ger mycket stora värden 

för folkhälsa, allmän förståelse och kunskap om natur och kultur, 

samvaro med markägare etc. och genom trygga individers möten med 

andra i naturen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Noteras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Noteras 
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Ett stort antal naturreservat finns inom kommunen - där de stora 

områdena på Herrestadsfjället och Bredfjället ger oss en unik 

"vildmark". I naturreservaten - med biologisk grund eller för 

friluftslivets behov - och på övrig kommunal skogsmark, bör 

Uddevalla vara en föregångare när det gäller ett framsynt skogsbruk. 

 

Nuvarande skötselplaner bör ses över i de fall där andra metoder än 

de i dag vanliga kan skapa andra eller nya värden. En hög ambition i 

dessa frågor kan utnyttjas för en mer hållbar utveckling - och 

sannolikt bidra till att Uddevallas naturområden lockar besökare 

utifrån. 

En översyn bör också beakta det ökade intresse för friluftsliv som vi 

sett de senaste åren, och det ökade tryck som finns. Det gäller även 

infrastrukturella insatser för åtkomst och tillgänglighet. Det kan 

handla om kollektivtrafik, parkering, skyltning och annan 

information, etc. Men även möjligheter att till fots eller med cykel 

lätt kunna flytta sig inom sitt område – så att tillgången i vardagen är 

enkel. 

 

Vi medverkar gärna i samtal och verksamhet som leder till att fler 

kan möta naturen med mindre slitage. 

 

Ett väl fungerande strandskydd är viktigt, både i sig själv och i ett 

större sammanhang. Det handlar om mer än en balans mellan privat 

äganderätt och allmänhetens tillgång till naturområden.  

 

Två tydliga markeringar finns i planen: 

… det rörliga friluftslivets behov prioriteras och tillkommande 

anläggningar eller bebyggelse ska lokaliseras så att passager till, från 

och längs strandskyddsområden tillgodoses.  

… det ställas krav på inventeringar av naturmiljön och/eller den 

allemansrättsliga tillgängligheten vid prövning av dispenser eller 

upphävande av strandskydd. 

 

Det bör därför vara i kommunens intresse att hitta långsiktiga 

lösningar som inte låser framtida utveckling genom beslut där 

effekterna inte är möjliga att återställa. Alltför stora ingrepp i 

strandskyddet kan innebära permanenta konsekvenser som motverkar 

samhällets gemensamma strävan till ett gott liv för alla invånare.  

 

Den varsamhet som vi uppmanar till gäller allmänt inom 

kommunen, och särskilt i kommunens natur- och kulturreservat där 

en framsynt helhetlig hantering ser ett längre medborgarperspektiv 

och därmed ett ökat samhällsvärde för Uddevalla kommun som 

attraktiv boende- och besöksort.  

 

Att planen är "... ett kommungemensamt styrdokument för samtliga 

förvaltningar och bolag ..." uppskattas i synnerhet som kommunen 

även tagit fram en Friluftsplan med motsvarande övergripande 

utgångspunkt.  

 

Det stimulerar då även till ett ökat ansvarstagande inom 

föreningslivet för att alla ska vara medvetna även om ansvar och 

respekt. Vi ser naturliga möjligheter till bred samverkan i denna 

kunskapsförmedling. 

 

Noteras 

 

 

 

 

 

Noteras 

 

 

 

 

Kommunen har antagit en 

Friluftsplan som länkas i 

översiktsplanen. 

 

 

 

 

 

Noteras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Noteras 

 

 

 

 

 

 

Noteras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Noteras 
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Lokalförsörjning  

Det kommunala helhetsperspektivet är en god utgångspunkt för 

flexibel användning av kommunala lokaler för att möjliggöra 

samnyttjandet inom och mellan kommunala verksamheter, andra 

aktörer och civilsamhället. Detta är relevant även när det gäller 

föreningslivets lokaler i allmänhet.  

 

Vi ser att det finns både behov och tillgängliga lokaler. Tillsammans 

kan kommunens och föreningarnas lokaler bilda en gemensam bank 

för att främja föreningsliv och ideell verksamhet. En översikt över 

lokaler, storlek och tillgänglighet är en god resurs - många gånger 

med ett mervärde utöver de basala funktionerna. 

 

Som en illustration kan vår egen situation tas. Uddevalla 

lokalavdelning saknar ibland mellanstora, centrala lokaler och löser 

det genom kontakt med andra föreningar och studieförbund. 

Samtidigt vårdar vi ett antal stugor på Herrestadsfjället som 

uppskattas för den fina miljön de tillför, och som kan nyttjas även av 

andra föreningar. Sådan samverkan kan breddas och utvecklas.  

 

Om kartverktyget och planen  

Vi uppskattar att Uddevalla kommun är tydliga redan i förordet, där 

det noteras att "... ska vi uppnå en hållbar utveckling tillsammans 

med medborgare, näringsliv, föreningar och civilsamhälle ..."  

 

Översiktsplanens digitala form ger en bra möjlighet att ta del av 

innehållet, och det är positivt att omgivande kommuner finns med i 

kartverktyget - för att relatera till helheten i vårt närområde – vår 

verksamhet följer inte alltid kommungränsen.  

 

För Friluftsfrämjandet och andra föreningar med verksamhet i 

naturen - till lands och på vattnet - vore det bra om även marin 

information genom sjökort kan visas som ett lager eller som 

bakgrund för att förstå infrastrukturfrågor där land möter vatten i 

allmänt till ett rörligt lokalt friluftsliv på vattnet.  

 

Sjökortet bör utöver som ett beslutsunderlag i ÖP även finnas 

tillgängligt i karthanteraren på https://karta.uddevalla.se - som en 

resurs för friluftslivet.  

 

Noteras även att endast en liten del av Friluftsfrämjandets 

vandringsleder - t ex på Herrestadsfjället - finns med i kartverktyget 

på https://karta.uddevalla.se.  

 

Strategisk markberedskap 

Det är viktigt med långsiktiga beslut i samverkan - när det gäller 

mark och naturtillgång. I planen bör även friluftslivet lyftas när 

kommunen säkrar strategisk mark.  

 

De etiska värdena av en hållbar livsstil är viktiga för god folkhälsa. 

Utöver de allmänna värdena går det att tillsammans med 

föreningslivet hitta områden där gemensamma initiativ kommer till 

nytta. Framförallt genom kontaktnät och stimulans - för en 

gemensam medvetandehöjning.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Noteras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Noteras 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sjökort ingår inte i 

översiktsplanen. Vilken 

marin information som 

skulle kunna tillföras ÖP 

undersöks. 

  

Vandringsleder är bifogat 

planen 

 

 

 

Ses över  

 

 

 

 

 

 

 

 

https://karta.uddevalla.se/
https://karta.uddevalla.se/
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Friluftsfrämjandet läser med glädje att ”kommunen verka för att de 

delar av Herrestadfjället och Bredfjället som är klassade som tysta 

områden, så långt som möjligt skyddas mot framtida störningar”.  

 

Angående vindkraft och kommunens vindkraftsplan kan vi notera att 

utbyggnadsförslaget i den tidigare vindkraftsplanen avslogs med 

hänsyn till Riksintresse för friluftsliv i området. Det är viktigt att det 

tydliga stöd för friluftslivet och de tysta områdena, som finns i 

förslaget till översiktsplan fortfarande finns med när 

Vindkraftsplanen återkommande revideras så att inte motsättningar 

skapas mellan dessa värden.  

 

Friluftslivets värde i skolan 

Friluftsfrämjandet erbjuder möjlighet till landets förskolor och 

skolor att driva en anpassad pedagogisk verksamhet, med inriktning 

på utepedagogik och friluftsliv.  

 

Genom den egna modellen I Ur och Skur, drivs förskolor både i 

Friluftsfrämjandets egen regi och genom licens. 

https://www.friluftsframjandet.se/detta-gor-vi/forskolor-och-skolor/i-

ur-ochskur/.  

 

Genom Skogsmulle i förskolan kan kommunala och fristående 

förskolor driva en riktad och läroplansgrundad pedagogisk 

verksamhet. https://www.friluftsframjandet.se/detta-gor-vi/forskolor-

ochskolor/skogsmulle/. 

 

Gården Ålslån – och kommunens naturskola – kan på nytt utvecklas 

till ett pedagogiskt centrum för utepedagogik, och andra aktiviteter 

och vi tror att en långsiktig plan för skolans verksamhet och de 

närliggande naturområdenas skötsel är viktig. Här bjuder vi in till 

förnyad samverkan.  

 

Vi välkomnar Uddevalla kommun att höja ambitionerna inom 

området, och att inom översiktsplanens områden underlätta för 

förskola och skola att integrera utepedagogik mm i verksamheten.  

 

Grön infrastruktur  

Viktig för att allmänt gott boendeklimat - och i många fall en bra 

grund för utveckling av ideell verksamhet inom t ex friluftsliv och 

folkhälsa. Naturvärden är viktiga på så många plan att det är viktigt 

för alla oavsett egen aktivitet i föreningar etc.  

 

Kopplingen mellan vatten och land måste beakta även de allmänna 

perspektiven kring tillgänglighet. 

 

Tillgänglighet till vildmark som våra fjällområden, men också nära 

områden som strandpromenader, badstränder och möjlighet till 

aktiviteter som paddling är viktiga för möjlighet till olika former av 

rörelse och rekreation i närmiljön. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Noteras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ses över 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.friluftsframjandet.se/detta-gor-vi/forskolor-och-skolor/i-ur-ochskur/
https://www.friluftsframjandet.se/detta-gor-vi/forskolor-och-skolor/i-ur-ochskur/
https://www.friluftsframjandet.se/detta-gor-vi/forskolor-ochskolor/skogsmulle/
https://www.friluftsframjandet.se/detta-gor-vi/forskolor-ochskolor/skogsmulle/
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Viktigt är också att Byfjorden, Ljungskileviken och andra liknande 

områden kan rymma såväl nyttotrafik till sjöss som friluftsliv på 

hemmaplan, t ex genom att lämpliga iläggsplatser och annan 

infrastruktur underlättas etc. Utöver vattenområdena till havs finns ett 

antal sjöar och vattendrag med både rekreations- och naturvärden. 

När ”natur- och friluftslivsområdens naturvärden, upplevelsevärden 

och sociala värden inventeras och sambanden mellan dem 

analyseras” och andra insatser inom Mark- och vattenanvändning - 

Natur och friluftsliv ska planeras kan Friluftsfrämjandet bidra med 

vår kunskap inom området. 

 

 

Noteras 

ÖK Idé, Idéburen sektor  

Synpunkter Kommentar 

Arbetsgruppen är föreningslivets och civilsamhällets samlande part i 

arbetet för utvecklad samverkan mellan kommunen och ideella 

organisationer. Svaret grundas på den nuvarande gruppens 

erfarenheter, och utifrån de inledande fem åren av ÖK Idé. Svaret är 

inte en enhetlig och samlad ståndpunkt för ideella föreningar, 

organisationer och civilsamhället som helhet, och enskilda 

organisationer kan ha olika grund för sina ställningstaganden. Detta 

skapar balans och dialog i samhällsutvecklingen. Varje förening och 

organisation ansvarar naturligtvis för att lämna svar och synpunkter 

som berör deras verksamheter.  

 

Kommentarerna tar huvudsakligen sikte på de allmänna frågor som 

påverkar allmänhetens möjligheter till ett aktivt föreningsliv, 

demokratisk medverkan i samhällsutvecklingen och ett ökat 

engagemang i gemensamma frågor.  

 

Den ideella arbetsgruppen har i juni medverkat i planering och 

genomförande av kommunens samrådsmöten med föreningslivet för 

att bredda kunskap och engagemang i denna fråga. 

 

Föreningsliv och civilsamhälle 

Alla punkter i planen är naturliga i föreningslivet och ger redan idag 

en grund för vår verksamhet. Vi ser gärna ”… ett gemensamt 

regelverk och direktiv för stöd till ideella organisationer som ska 

efterlevas i alla förvaltningar”.  

 

Denna formulering ger bra utgångspunkt för vidare utveckling. Inom 

ÖK Idé välkomnar vi en renare och enklare hantering av 

föreningsfrågorna. Samtidigt vill vi betona värdet av att föreningar 

och organisationer själva bevakar och utvecklar sina särskilda 

förutsättningar. 

 

Vi ser också gärna att kommunens planering är öppen och transparent 

så att inte föreningar och organisationer ställs mot varandra, att 

samverkan och goda relationer underlättas och att ideella initiativ ges 

smidiga möjligheter att genomföras. Det lilla kan ofta vara ett värde – 

eller en förutsättning – för många verksamheter. Så underlättas också 

vårt gemensamma arbete med demokrati, folkhälsa, värdefrågor och 

kvalitet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Noteras 

 

 

 

 

Noteras 

 

 

 

 

 

 

 

Noteras 
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Digitalisering 

Det är givet att vi ser fördelar - dels i den administrativa delen med 

föreningsregister, ansökningar, bidrag mm - dels genom den 

gemensamma kompetens och förkovran som vi kan skapa med nya 

verktyg. Även här bidrar vi. 

 

Rekreation och friluftsliv 

Här, liksom inom kultur, idrott etc finns många aktiva föreningar som 

påverkas av planens punkter. De allmänna synpunkterna för dem alla 

är att den kompetens och det engagemang som är riktat inom ett 

område är en resurs, och bör tas till vara i den kommunala 

planeringen. Såväl på idé- och utbudsplanet som när det kommer till 

driftsfrågor, anläggningar och infrastruktur välkomnar vi alla 

kommunala initiativ till tidig dialog. 

 

Skolan 

Föreningslivets värde i skolan kan utnyttjas bättre och planen bör 

visa detta. 

 

Allmänna tankar om översiktsplanen 

Planen är omfattande och strävar efter att vara heltäckande. Det 

innebär dock att det kan vara svårt som medborgare att läsa ut vad 

som är prioriterade områden för insatser. 

 

Vi uppskattar att Uddevalla kommun är tydlig 

I förordet, noteras att "... vi uppnå en hållbar utveckling tillsammans 

med medborgare, näringsliv, föreningar och civilsamhälle ...". I syfte 

och mål utgår planen från människan och dialogen, och har "... ett 

stärkt fokus på sociala frågor genom ett vardagslivsperspektiv – 

(Kommunstyrelsen har till exempel fastställt i färdplanen att 

vardagsliv ska vara ett fokusområde i planen.) – för att kunna utgöra 

gemensamt styrdokument för alla förvaltningar och bolag ..." och 

allmänt stöder planen det förpliktigande målet att "... visionen 

förstärkts med ett hållbarhetsperspektiv". 

 

I Vision och riktningar betonas kommunens engagerade invånare, det 

rika föreningslivet och civilsamhällets värde som grund för att skapa 

ett ekonomiskt, ekologiskt och socialt hållbart samhälle och en bättre 

välfärd, rikare fritid, stärkt demokrati och minskat utanförskap. Vårt 

engagemang i den ideella arbetsgruppen inom ÖK Idé innebär att vi 

delar denna bild och gärna bidrar aktivt i dialogen. 

 

Samtidigt finns en risk att så många mål markeras att de kommer att 

vara svåra att försvara när de ställs mot varandra. Många texter är 

abstrakta och konturlösa. Det är ibland svårt att avläsa kommunens 

vilja i de komplexa frågorna. En tydligare prioritering och 

avsiktsförklaring kring de generationsöverskridande målen skulle 

vara av värde. 

 

Reflektion över "Trettio år som planeringshorisont." 

Texten noterar att ÖP ska hålla för ett långt tidsperspektiv. 30 år är 

med en långsiktig blick över flera generationer inte ett långt 

perspektiv. Om de grundläggande nationella och globala miljömålen 

ska vara utgångspunkt så behöver också insatser planeras på en tydlig 

och idémässigt mer långsiktig bas.  

 

Noteras 

 

 

 

 

 

 

Noteras 

 

 

 

 

 

 

 

Noteras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Noteras 

 

 

 

 

 

 

Noteras 

 

 

 

 

 

Noteras 

 

 

 

 

 

 

Noteras 
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Det är därför viktigt att planen ur ett hållbarhetsperspektiv beaktar en 

än mer avlägsen framtid - åtminstone i sin visionära del. Ett synsätt 

kan - och bör - vara att inte låsa fast satsningar som i en längre 

framtid inte går att återställa. Planen resonerar kring 

klimatförändringar, demografi, teknik och digitalisering. Det är inte 

självklart att de robusta och flexibla lösningar som krävs finns inom 

ramen för denna översiktsplan. Sannolikt behövs en viss 

återhållsamhet mot snabb framtidsoptimism och mer inriktning på att 

säkra de bestående värden som även kommande generationer har 

nytta av. Bilden av den översvämmade faxen på illustrationen i 

planen är belysande - men varför fortsätta att planera för bostäder i 

eller under vattnet?  

 

Om hållbarhet och klimatpåverkan 

Vi vill framhålla de många ideella föreningarnas styrka – och deras 

aktiviteters begränsade klimatpåverkan och fokus på gemenskap, 

lärande, utveckling, möten, rörelse, kultur mm snarare än 

konsumtion, resande, förbrukande och ekonomisk vinst och tillväxt. 

Med dagsaktuella IPCC-rapport som fond till kommunens långsiktiga 

strategiska planering av ett gott samhälle, och planens konsekvenser 

för medborgarna, tar vi modet att betona att all verksamhet måste 

beakta globalt erkänd kunskap om hot mot klimat och hållbarhet.  

 

Kommunen bör genomlysa hela planen utifrån senaste fakta i den 

nyligen presenterade rapporten. Vi ser det som en grundbult för att vi 

som är ideellt aktiva i föreningar och organisationer också ska kunna 

bidra, och sikta framåt – och då når vi de gemensamma målen lättare. 

 

Föreningslivet och IOP som verktyg 

Verktyget IOP lyfts fram i planen, som ett verktyg att nå målet. Den 

idéburna gruppen vill betona att kommunens vision i en långsiktig 

plan inte i första hand bör fokuseras mot enskilda verktyg och 

modeller.  

 

I stället bör möjligheterna till att stimulera, underlätta och förstärka 

medborgarnas ideella engagemang och de allmänna förutsättningarna 

för föreningslivet att utvecklas. Detta underlättar i sin tur samverkan 

och initiativ med de ideella krafterna som starka aktörer i dialog med 

kommunen. Vinsterna ökar - ett blomstrande föreningsliv leder till 

ökad demokrati, delaktighet och inkludering samtidigt som starkare 

aktörer har lättare att finna rätt samarbetsformer och verktyg. 

 

De ideella verksamheternas behov 

Lokalförsörjning  

Det kommunala helhetsperspektivet är en god utgångspunkt för 

flexibel användning av kommunala lokaler för att möjliggöra 

samnyttjandet inom och mellan kommunala verksamheter, andra 

aktörer och civilsamhället. Detta är relevant även när det gäller 

föreningslivets lokaler i allmänhet. 

 

ÖK Idé menar att en smidig tillgång, och även samutnyttjande av 

möteslokaler mm, kan vara en viktig del för att stödja de delar av 

föreningslivet där den egna verksamheten inte motiverar eget 

lokalinnehav. Med delvis nya lärdomar efter covidpandmin ser vi 

 

 

 

 

Kapitlet om trender i 

samhället ses över. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Noteras 

 

 

 

 

 

 

Noteras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Noteras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Noteras 
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också förändrade mötesvanor. Det är rimligt att ett helhetsgrepp 

aktivt siktar till att underlätta för t ex mindre föreningar att bibehålla 

och utveckla sin verksamhet. Även de lokaler som idag finns inom 

föreningslivet kan vara en resurs i vidare användning - och kan 

motivera ett stöd för att de behålls i sin föreningsfunktion. 

 

Det är också viktigt att det är lätt att nå de lokaler som finns att tillgå, 

och att de är tillgängliga för alla. Medverkan i föreningsverksamhet 

ska inte begränsas av brist på kollektivtrafik eller otrygg utemiljö. I 

perspektivet att 8 och 80 ska leva väl är det rimligt att det går lätt att 

förflytta sig även kvällstid och under veckoslut inom kommunen och 

att det då går att känna trygghet. Det kan handla om busslinjer och - 

tider, men också att gång och cykelvägar mm säkras. Att på egen 

hand kunna ta sig till aktiviteter - utan behov av bil - är därför också 

en ambition i linje med klimat- och miljömålen och har ett egenvärde 

i sig. Här är det viktigt att det går att vara aktiv oberoende av var man 

är bosatt. 

 

Strategisk markberedskap 

Resonemanget i planen kan utökas till att omfatta föreningslivets 

behov av mark och utvecklingsmöjligheter. 

 

 

På samma sätt som planen säkrar mark för kommunal verksamhet 

och för industri bör planen ta hänsyn till befintliga verksamheter, och 

anläggningar, i föreningsregi och i samråd med de ideella rörelserna 

säkra kontinuitet och utveckling framåt.  

 

Planen pekar på värdet av helhet när det gäller miljöer arkitektur etc. 

och att såväl natur som kultur samspelar för en god livsmiljö skapar 

grunden för ett innehållsrikt värde i föreningslivet. Det är en bra 

allmän kommentar och ger underlag för punkterna om kulturell 

infrastruktur, men formuleringarna är väl vaga eller självklara, och 

skulle kunna göras tydligare och mer betryggande med tanke på det 

värde som kulturarv och kulturliv betyder för demokratisk tillväxt 

och mognad inom t ex föreningslivet, folkbildning och bra 

boendemiljöer. 

 

Ekosystemtjänster och biologisk mångfald är av stor vikt i sin egen 

rätt. Naturligtvis ökar även möjligheterna till befintliga och bra nya 

verksamheter och underliggande värden inom föreningslivet, 

civilsamhället i stort och utveckling av initiativ eller företagande med 

en god miljö. Även inom detta område är många formuleringar 

självklara. I nästa steg gäller det att kommunen vågar ta 

framåtsyftande och nytänkande beslut i linje med de visionära tankar 

som presenteras. 

 

Civilsamhället och ett väl utvecklat föreningsliv kan ha en viktig roll. 

Vi rekommenderar kommunen att öppna dialogen i ett tidigare skede 

än tidigare och att se den samlade kompetens och engagemang som 

finns, t ex genom att skapa samrådsgrupper och råd med 

representation från föreningslivet. Det ger på sikt dubbla vinster. Dels 

en snabbare och tydligare referensdialog i utvecklingsprocesserna, 

dels bredare engagemang bland kommuninvånarna.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Noteras 

 

 

 

 

 

 

 

 

Översiktsplanen har 

kompletterats med 

resonemang om 

naturmiljöer.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Noteras 

 

 

 

 

 

 

 

Noteras 
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Inom området Hållbara resor är det bra att planen slår fast värdet av 

cykel och gång i tätorterna och tillgänglig kollektivtrafik i allmänhet. 

Detta kan skapa förutsättningar för ett ökat deltagande i kulturliv, ett 

mer inkluderande föreningsliv och egen aktivitet utan beroende av 

bil. 

 

De etiska värdena av en hållbar livsstil är viktiga. Utöver de allmänna 

värdena kan det finnas stora vinster att tillsammans med 

civilsamhälle och föreningsliv hitta områden där gemensamma 

initiativ kommer till nytta. Framförallt genom kontaktnät och 

stimulans - för en gemensam medvetandehöjning.  

 

Det är viktigt att det tydliga stöd för friluftslivet som nu finns i 

förslaget till översiktsplan fortfarande finns med när 

Vindkraftsplanen återkommande revideras så att inte motsättningar 

skapas mellan dessa positiva värden.  

 

Social hållbarhet och folkhälsa  

Inom detta område beskrivs från många aspekter just de värden som 

idag formar föreningsliv, folkbildning och demokratiska rörelser och 

våra stora medlemsskaror.  

 

De samhällsutmaningar vi möter på kort och lång sikt handlar delvis 

om att våra gemensamma värderingar utmanas till omställning och 

livsstilsförändringar. Det goda livet kan i stora delar byggas på 

styrkan i ett utvecklat och mångskiftande föreningsliv och en stark 

ideell sektor. 

 

Förutom riktade insatser vill vi betona att de generella insatser och 

det stöd som ges till våra organisationer på ett naturligt sätt leder till 

utveckling inom just de här områdena. Genom att stimulera till en 

allmän utveckling inom de demokratiska rörelserna kommer också 

målen om social hållbarhet och folkhälsa närmare. 

 

Barn och unga  

… alla barn ha rätt till lek, vila, kultur och fritid. Som tidigare 

kommenterats finns många positiva lösningar att finna inom befintlig 

verksamhet i föreningslivet, om den kan säkras och underlättas. Det 

gäller även verksamhet för barn - såväl inom tävlingsidrott som i 

verksamheter utan prestationskrav.  

 

Bebyggelsestruktur 

Vi hänvisar till övriga tematiska kommentarer och förutsätter att de 

beaktas lika i alla kommunens delar - av demokratiskäl - när det 

kommer fram till ett förverkligande av planen. 

 

Grön infrastruktur  

Viktig för att allmänt gott boendeklimat - och i många fall en bra 

grund för utveckling av ideell verksamhet inom t ex friluftsliv och 

folkhälsa. Naturvärden är viktiga på så många plan att det är viktigt 

för alla oavsett egen aktivitet i föreningar etc. Kopplingen mellan 

vatten och land måste beakta även de allmänna perspektiven kring 

tillgänglighet. 

 

 

 

 

Noteras 

 

 

 

 

 

Noteras 

 

 

 

 

Noteras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Noteras 

 

 

 

 

 

 

Noteras 

 

 

 

 

 

Noteras 

 

 

 

 

 

Noteras 
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Mark och vatten 

Områden av vikt för natur, naturskydd, friluftsliv och rekreation. 

Värdena inom detta område betonas – de är generella för stora delar 

av föreningslivet - och mer specifika för en del föreningar. 

Sammantaget har de betydelse för allmänhetens rekreation, folkhälsa 

och demokratisk utveckling på lång sikt.  

 

Samtidigt finns koppling till större försörjningsfrågor som t ex 

Vindkraft, Strandskydd, äganderätt mm. Likaså är skydd för 

havsmiljöerna, biologisk mångfald i sjöar och vattendrag viktiga, 

med tanke på både rekreations- och naturvärden. 

 

Det är viktigt att de långsiktiga och generella behoven tas till vara när 

utnyttjande av dessa resurser planeras. Detta gäller såväl inom 

kommunen som tillsammans med grannkommunerna, och det är av 

vikt att de värden som lyfts i de skyddande riksintressena ses som 

allmänhetens gemensamma natur- och kulturarv. 

 

Allemansrätten, strandskydd mm 

Allemansrätten har sedan länge varit skyddad i grundlagen - även om 

tolkning av ansvar och rättigheter har varit föremål för diskussion 

och stundtals skapat motsättningar mellan grupper i samhället. Det är 

viktigt att Allemansrätten som sådan, frågan om strandskydd, 

skogsbruk etc. samt andra mer omfattande infrastrukturella 

exploateringar/förslag behandlas i ett större och långsiktigt 

perspektiv. 

 

De immateriella värden som är generationsöverskridande bör inte 

riskeras/ställas mot kortsiktiga materiella insatser och oåterkalleliga 

beslut. Samhällsvärdet av nya möjliga framväxande intressen, 

näringar etc. bör tas med som grund för framtida utveckling. 

Uddevalla kommun kan ta ett tydligt initiativ genom ett varsamt 

tillvaratagande av befintliga resurser. 

 

Detsamma gäller kommunens natur- och kulturreservat där en 

framsynt helhetlig hantering ser ett längre medborgarperspektiv och 

därmed ett ökat samhällsvärde för en kommun som attraktiv 

boendeort. 

 

Planens form och struktur 

Översiktsplanens digitala form ger en bra möjlighet att ta del av 

innehållet, och att innehållet kontinuerligt finns tillgängligt. Det ger 

en bra grund för framtida diskussion. 

 

Kartverktyget 

Kartverktyget är lätthanterligt – men det är viktigt att alla medborgare 

– även med begränsad tillgång till digitala kanaler ges möjlighet att 

nå innehållet och delta i diskussionen. Det är även positivt att 

omgivande kommuner finns med i kartverktyget - för att relatera till 

helheten i vårt närområde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Noteras 

 

 

 

 

 

 

 

Noteras 

 

 

 

 

 

 

 

Noteras 

 

 

 

 

 

Noteras 

 

 

 

 

Noteras 

 

 

 

 

Noteras 
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Vi saknar dock att kunna visa marin information genom sjökort som 

ett lager eller som bakgrund. Det skulle dels göra det lättare att 

relatera t ex naturreservat, strandskyddsområden etc. till de 

trafikströmmar som finns, dels lättare att förstå infrastrukturfrågor 

där land möter vatten - för båtturism och i allmänhet - till ett rörligt 

lokalt friluftsliv på vattnet. 

 

Sjökortet bör utöver som ett beslutsunderlag i ÖP även finnas 

tillgängligt i den öppna karthanteraren på https://karta.uddevalla.se  

 

Redaktionellt 

I de "centrala begreppen" finns en formulering som bör förtydligas. 

 

 För ekologisk hållbarhet ska vi i samhällsplaneringen långsiktigt ta 

tillvara naturens resurser och tjänster utifrån ekosystemens gränser 

samt minska negativ miljöpåverkan på människor och natur. Ur ett 

miljöperspektiv ska kommunen verka för ekologiskt tänkande och 

minska negativ påverkan på miljön för att värna ekosystemen. 

 

Här menas sannolikt: 

För ekologisk hållbarhet ska vi i samhällsplaneringen långsiktigt ta 

tillvara naturens resurser och tjänster INOM ekosystemens gränser 

samt minska negativ miljöpåverkan på människor och natur. Ur ett 

miljöperspektiv ska kommunen verka för ekologiskt tänkande och 

minska negativ påverkan på miljön för att värna ekosystemen.  

 

I "Klimatanpassning" finns en formulering som behöver förtydligas. 

 

Förändrade nederbördsmönster med ökad risk för översvämningar 

som torka 

 

Här menas sannolikt:  

Förändrade nederbördsmönster med ökad risk för SÅVÄL 

översvämningar som torka. 

Sjökort är inte en fråga för 

ÖP. Hur marin information 

skulle kunna tillföras 

planen undersöks. 

 

 

 

 

Noteras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Noteras 

 

 

 

 

 

 

 

 

Åtgärdas 

 

Byggföretagen  

Synpunkter Kommentar 

Byggföretagens beslut 

Byggföretagen ser positivt på och tillstyrker Översiktsplan 2022.  

 

Övergripande synpunkter  

Vi är positiva till att Byggföretagen tillfrågas som remissinstans för 

Uddevalla kommuns Översiktsplan 2022.  

 

Vi är glada att staden växer och att den under de senaste åren haft en 

god tillväxt. Vi ser positivt till att Uddevalla kommun har visioner 

som nu omsätts för att ytterligare stärka stadens attraktivitet. Det ger 

ett underlag till hållbar tillväxt med ytterligare byggnation av 

infrastruktur, hus och bostäder. 

 

 

 

 

 

 

Noteras 
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Byggbranschen är en viktig aktör när det gäller att realisera 

översiktsplanen. Det är vi som bygger samhällsfastigheter, 

kommersiella lokaler, infrastruktur och bostäder. Vi är också en 

viktig del av näringslivet och svensk samhällsekonomi. Branschen 

går fortfarande bra, trots pågående pandemi. Vi bidrog 2019 med 356 

300 arbetstillfällen nationellt, 62 500 (VGR). Bygg- och 

anläggningssektorns andel av Sveriges BNP överstiger 11 procent. 

Det finns dock en oro över det rådande läget, då branschen kommer 

sent in i konjunkturcykler.  

 

Här vill vi poängtera vikten av att vi kommer in tidigt i processen. 

Nyttja kompetens, kunnande, kreativitet och idéer som medlemmarna 

besitter.  

 

Nedan följer ytterligare ett antal kommentarer 

Byggföretagen ser positivt på att utveckla gröna miljöer som länkar 

samman stadens olika delar, både bostadsområden som mer 

kommersiella områden. Detta bidrar till en attraktiv stad och innebär 

en positiv utveckling som skapar förutsättningar för nybyggnation.  

De samtal som Uddevalla kommun har bjudit in till och genomfört 

har inkluderat näringslivet. Det har skapat engagemang och förståelse 

för stadsutvecklingen hos byggföretagens medlemmar, vilket är 

mycket positivt. Planen som tagits fram är väl genomarbetad. 

 

Positiva effekter:  

• Att Uddevalla tar vara på tillgängligheten. I hela kommunen 

finns närheten till havet och en fantastisk natur som skapar 

förutsättning för en aktiv besöksnäring.  

• Att Uddevalla bidrar till en mer attraktiv stad som i sin tur 

attraherar invånare, företag, kompetens och som innebär att 

fastigheter ökar i värde. 

• Att områden i och runt Uddevalla kan lyftas och utvecklas. 

Det skapar förutsättningar för ökad byggnation.  

• Att det finns spännande och nyskapande projekt som gör att 

det blir mer attraktivt att investera, utveckla och bygga.  

 

Byggföretagen anser det är viktigt:  

• Att Uddevalla kommun har en fortsatt tät dialog med 

näringsliv och medborgare, för fortsatt delaktighet och 

transparens i processen. 

• Att det är viktigt att byggföretagen som investerar och utför 

byggnation kommer in tidigt i processen. 

• Att upprätta och upplysa om långsiktig och kortsiktig 

prioritering av detaljplaner i översiktsplanen, både i kartlager 

och i text. Gäller även fördjupad översiktsplan Uddevalla 

centralort. 

• Att engagera sig extra i de utmaningar som finns, särskilt 

översvämning och skyfall. 

• Att ta tillvara på möjligheten att testa idéer gällande 

stadsutvecklingen Uddevalla centralort samt att det görs i 

samverkan med byggföretagens medlemmar.  

 

 

 

 

 

 

Noteras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Noteras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Noteras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Noteras 
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Destination Uddevalla  

Synpunkter Kommentar 

I den sammanställning av synpunkter som lämnas nedan, så tar vi, 

Destination Uddevalla, vår utgångspunkt i de effekter som turism 

alstrar. Turism skapar möjligheter för tillväxt, sysselsättning och 

utveckling. Många besökare skapar underlag för service och 

näringsliv. Det genererar konsumtion i flera branscher, såsom hotell 

och logi, restaurang, detaljhandel, transporter och aktivitetsföretag. 

Besöksnäringen gynnar också entreprenörskapet, nyföretagande, 

företagsetableringar och talangattraktion. En stark besöksnäring kan 

ge ökad inflyttning och befolkningstillväxt, med den roll det fyller för 

platsens samlade attraktivitet med de mervärden som skapas. Viktiga 

värden framför allt för de som bor på platsen. Följande synpunkter 

innefattar dessa värden. 

 

2.1.1.1 Bostäder  

Under denna punkt bör ett turistiskt perspektiv lyftas in där det i 

planering skall beaktas relaterad verksamhet för besöksnäring som 

utbud av varor och tjänster, exempelvis restauranger, gästhamn och 

uthyrning (båt, cykel, SUP etc.). Särskilt inom områdena inre och 

yttre hamnen i centrala Uddevalla med den planerade 

stadsutvecklingen av det så kallade ”Västra Centrum”.  

 

2.1.2.1 Kulturvärden och kulturmiljö  

Här kan framhävas den ökade attraktivitet detta skapar för platsen för 

presumtiva besökare. Så även under 2.1.2.2 Ekosystemtjänster och 

naturvård.  

 

2.1.2.3 Hållbara resor 

I denna punkt borde särskilt lyftas fram de resbehov besökare har att 

kunna ta sig till olika besöksmål, ex. Gustafsberg, Lyckorna, 

Skalbankarna, Bjursjön, Bredfjället och Herrestadsfjället, vilket 

berörs i punkten 2.1.2.4 Miljö att hushålla med natur- och  

kulturresurser, samt punkten 2.2.2.5 Transportinfrastruktur.  

 

2.1.3.4 Friluftsliv och rekreation  

Punkten kan ytterligare förtydligas avseende det värde som kan 

skapas för platsens attraktivitet med de förutsättningar som ges 

företag att generera turism i den mening att besökare ger konsumtion. 

 

2.1.3.5 Arbetsmarknad, kompetensförsörjning och 

kompetensutveckling  

Bör förtydligas avseende besöksnäringens roll för att gynna 

talangattraktion. Så även under punkten 2.1.3.6 Näringsliv i den 

utökade meningen att besöksnäringen också gynnar  

entreprenörskapet, nyföretagande och företagsetableringar, när 

sådana förutsättningar skapas för viljan att investera. Viktigt att 

poängtera att också säkerställa en fungerande kompetensförsörjning 

för Uddevallas besöksnäring.  
 

2.1.3.7 Digitalisering  

Här kan lyftas in att besökare har särskilda behov av digitala 

lösningar för att tillgängliggöra, upptäcka och uppleva platsen i 

bemärkelsen att hålla en digital besökardialog (innan/under/efter 

besök).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

För detaljerat för ÖP 

 

Området ligger inom FÖP 

 

 

 

Noteras 

 

 

 

 

 

 

Noteras 

 

 

 

 

Noteras 

 

 

 

 

 

 

 

 

Noteras 

 

 

 

 

 

 

Noteras 
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2.2.1.1 Bebyggelsestruktur  

Denna punkt bör förtydligas vad gäller Uddevalla/orten som 

besöksmål och utveckling av boendemiljöer där vatten- och 

naturmiljöer tillgängliggörs och utbud av varor och tjänster  

möjliggörs för platsens attraktionskraft. Av vikt både för centralorten 

Uddevalla och Ljungskile centrumkärna.  

 

2.2.1.2 Infrastruktur  

Här finns ett behov av att förtydliga att den blå infrastrukturen 

(bryggor för angöring, hamnar, gästhamnar med anslutande 

infrastruktur) skall utvecklas för att bättre tillgängliggöra skärgården. 

Likaså den gröna infrastrukturen att bättre tillgängliggöra 

friluftsområden vad gäller möjliga transportslag, vägar, parkering och 

ställplatser (samt anslutande blå infrastruktur). Också sett i 

utvecklingen av det totala utbudet för att skapa ett hållbart  

nyttjande av naturen där särskilt intressanta besöksmål kan pekas ut, 

ex. Gustafsberg, Lyckorna, Bokenäset (Bassholmen, Kärlingesund, 

Kalvön), Skalbankarna, Bjursjön, Bredfjället och Herrestadsfjället. 

 

2.2.2.4 Natur och friluftsliv  

Här kan framhävas den ökade attraktivitet detta skapar för platsen. 

Också i synnerhet med de särskilt intressanta besöksmål vi har som 

exempelvis Lyckornas och Gustafsbergs badortshistoria där 

intilliggande friluftsområden som exempelvis Bodele kan utvecklas 

med den inriktningen. Möjligheter som också återfinns med 

utveckling av exempelvis fler och bättre vandrings- och cykelleder, 

samt sportfiske. 

 

2.2.2.5 Transportinfrastruktur  

Under ”Hamnen och farleden” bör även besöksnäring nämnas i 

kontexten att inre hamnen öppnas upp som en del i det vidare 

perspektivet av den planerade stadsutvecklingen och  

sjöburen person- och godstrafik (utveckling av blå infrastruktur). 

 

2.2.2.7 Vatten  

Här kan tryckas mer på att tillgängliggöra med en infrastruktur som 

stödjer att uppleva kust och hav för en ökad attraktivitet. 

 

Detta nämns delvis i 

planeringsprinciperna. 

 

 

 

 

 

 

 

För detaljerat för ÖP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Områdena ingår i FÖP 

Ljungskile och FÖP 

Uddevalla. 

 

 

 

 

  

Området ingår i FÖP 

 

 

 

 

Noteras 

 

Bokenäsets framtid  

Synpunkter Kommentar 

Översiktsplanen ska omfatta hela kommunen och ge vägledning för 

beslut om hur mark- och vattenområden ska användas och hur den 

byggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras. I förslaget till 

översiktsplan tycker vi att det ibland är svårt att hitta vilket underlag 

som ligger till grund för olika antaganden och när de tagits fram. Tex 

statistik från vilket år ligger till grund för slutsatser om demografisk 

utveckling i kommunen, ombyggnad av fritidsbostäder till 

permanentbostad, översvämningsrisker etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Noteras 
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Synpunkter 

1.3.4 Medborgardialogen 

De medborgardialoger som genomfördes var ett bra sätt att involvera 

medborgarna och var välbesökta i Bokenäs och Skredsvik. Tyvärr är 

dokumentationen ifrån de dialogerna väldigt grovt sammanfattade 

och vi saknar många aspekter som lyftes på dialogerna. Begreppet 

Tätort av lokal betydelse får stor betydelse i ÖP. Vi kan inte se att det 

begreppet var med i de medborgardialoger som gjordes. Det får stor 

betydelse för utveckling av viktiga samhällsfunktioner som 

pendelparkeringar, GC banor, lekparker, gatljus, satsningar på 

idrottsplatser, förbättringar vid skolor, etc. 

 

2.1.1.1. Bostäder 

I Uddevalla kommun ska ”ny samlad bebyggelse lokaliseras i 

centralorten Uddevalla och tätorten Ljungskile i första hand 

alternativt områden för orter av lokal betydelse samt 

sammanhängande bebyggelse”. Vi anser att Rotviksbro absolut är en 

ort av lokal betydelse. Här finns kommunalt äldreboende som 

planeras byggas ut, förskola, två restauranger, två bensintappar, en 

inredningsaffär och Rotan varuhus som nyligen byggts ut och 

fördubblat sin handelsyta. I närheten finns nya och 

ombyggda/permanentade bostadsområdena Furuhall, Stolteröd, 

Lanesund, Åsen, Högås. I jämförelse med Hogstorp så anser vi att det 

är självklart att Rotviksbro också är att betrakta som en ort av lokal 

betydelse. Hogstorp har inte alls haft en så omfattande och snabb 

expansion på senare år som Rotviksbro har.  

 

Vidare har kommunen redan beviljat bygglov till områden som är 

stora, Furuhall, Stolteröd, Lanesund, Havstensområdet. Kommunen 

måste svara upp med service, kommunikationer och trygghet även 

här. Servicelägenheter finns inte på Bokenäset. Varierade och 

hållbara bostäder för alla samhällets målgrupper behöver också finnas 

på Bokenäset. 

 

2.1.1.2 Lokalförsörjning 

Pandemin har förändrat var och hur framtidens arbetsplatser kommer 

se ut. På Bokenäset finns redan ett kontorshotell (i Kristevik) och 

användningen av hemarbetsplatser kommer även efter pandemin att 

fortsätta. Detta gäller såväl för skattefinansierade verksamheter som 

privata företag. 

 

2.1.1.3 Strategisk markberedskap 

Det måste finnas beredskap för snabb utbyggnad av t ex 

pendelparkering och Återvinningscentral. Dessa funktioner 

efterfrågas starkt redan idag. Även lekplatsområden bör identifieras 

snarast. 

 

2.1.1.5 Klimatanpassning  

Med hänsyn till klimatanpassning och risken för översvämning så 

behöver Rotviksbro, som är en viktig knutpunkt med handelsområde 

och serviceområde, också omfattas av en skyfallsutredning. Även här 

måste handelsområdet, utryckningsvägar, kollektivtrafik, gång- och 

cykelvägar fungera vid översvämning. 

 

 

Medborgardialogerna finns 

länkade i översiktsplanen 

och Ort av lokal betydelse 

är ett begrepp som 

myntades utifrån 

medborgardialogerna och 

vidare i arbetet internt. 

 

 

 

 

Ort av lokal betydelse är de 

orter som har en 

gatustruktur med bostäder 

och verksamheter. 

Rotviksbro uppfyller inte 

detta krav. Detta utesluter 

inte att Rotviksbro ändå 

kan vara en lämplig plats 

för utveckling av 

kommunal service mm.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Noteras 

 

 

 

 

 

För detaljerat för ÖP 

 

 

 

 

 

 

Noteras, skyfallskartering 

finns för området. 
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2.1.1.6 Samhällskrisberedskap 

Mellan Rotviksbro och Saltkällan finns väg 787 som används som 

alternativväg när E6 är avstängd. För att fortsatt ha den funktionen 

behöver vägens standard förbättras. 

 

2.1.2.2 Ekosystemtjänster och naturvård 

Vi noterar att det i ÖP står att ”I Uddevalla kommun ska 

Uddevallaborna i tätbebyggda områden ha tillgång till natur- och 

kulturmiljöer med rekreationsmöjligheter inom gång- och 

cykelavstånd”. Vi anser att den meningen måste förändras till att 

ALLA medborgare i kommunen, oavsett om man bor på landsbygden 

eller i staden, ska ha tillgång till detsamma. Landsbygden har också 

behov av lekplatser, el-ljusspår, cykelvägar till badplatser osv. 

 

2.1.2.3 Hållbara resor 

För hållbara resor från landsbygden så behöver pendelparkeringar 

byggas på landsbygden. För Bokenäset behövs dessa vid Rotviksbro, 

Bokenäs skola, Skår (vid färjan). 

 

2.1.3.2 Barn och unga 

Bra att kommunen säger att alla barn och unga utan särbehandling 

ska tillgodoses samma rättigheter till liv, hälsa och utveckling. I 

Uddevalla ska alla barn ha rätt till lek, vila, kultur och fritid. Då är 

det anmärkningsvärt att inte en enda av kommunens idag 59 

lekplatser finns på Bokenäset. Man har även nyligen dragit in 

bokbussen vilket särskilt drabbar barn och unga som inte så lätt kan 

ta sig till biblioteken i Herrestad och Uddevalla. 

 

De lokala idrottsföreningarna behöver bättre stöttning från 

kommunen för att kunna fortsätta med det ideella arbetet som görs 

för barn och ungdomar på Bokenäset. Det finns inte tillräckligt med 

idrottsanläggningar för fotboll, cykel, ridning etc. 

 

2.1.3.4 Friluftsliv och rekreation 

Vi saknar i Fritidsplanen en strategi för hur landsbygdens boende 

också ska få tillgång till ett varierat utbud av aktiviteter, särskilt för 

barn och ungdomar. 

 

2.1.3.6 Näringsliv 

När bygglov söks skall nybyggnad av kontorshotell och liknande 

prioriteras. Det är inte bara besöksnäringen som skall 

uppmärksammas, även *traditionella* näringar som jordbruk, 

skogsbruk och småindustrier bör ges mer uppmärksamhet och stöd 

till t ex marknadsföring, administration mm. 

 

2.2.1.1 Bebyggelsestruktur 

Orter av lokal betydelse 

Vi har redan under rubriken 2.1.1.1. Bostäder ovan betonat att 

Rotviksbro bör benämnas en ort av lokal betydelse. Det finns redan 

både äldreboende och förskola här, förutom handelsområdena, två 

restauranger och två bensinmackar som bostadsområden under 

uppförande. Äldreboendet som har 40 platser har kommunen i 

dagarna deklarerat ska utökas med 20 platser till. Det går 120 barn på 

förskolan. Rotviksbro handel kallat Rotan har i sommar fördubblat 

sina ytor. Kommunalt VA finns och det byggs och flyttas in överallt 

 

Vägen ägs av Trafikverket 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ses över 

 

 

 

 

För detaljerat för ÖP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inte en fråga för ÖP 

 

 

 

 

Friluftsplanen kommer 

länkas i översiktsplanen 

 

 

 

 

Noteras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se tidigare kommentar 
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där denna utbyggnad garanterats. Hafstens Camping attraherar 

mycket turism och har varit mycket välbesökt under pandemiåren och 

planerar också utbyggnad. Vi behöver pendelparkering, gatljus, 

återvinningsstation, lekplats, säkra över- och undergångar vid de 

trafikerade vägarna, cykelbanor och gångvägar och någon mötesplats 

för ungdomar. Det borde snarast göras en utredning av hur kommunal 

service ska knytas till Rotviksbro. Se också ÖP-avsnittet om 

bebyggelse som pekar ut Havstensstrand som det område där det ska 

byggas mer bostäder och förtätas. 

 

2.2.1.2 Infrastruktur  

Grå infrastruktur 

Länsväg 160 från Rotviksbro till Orust är mycket trafikerad i bägge 

riktningarna och behöver lyftas som ett viktigt stråk. Väg 160 

tillsammans med väg 787 till Saltkällan är också viktiga som 

alternativvägar när delar av motorvägen E6 måste stängas av av olika 

anledningar. 

 

Gång- och cykelvägar 

I kartan finns inte några planerade gång- eller cykelvägar på 

Bokenäset. För den sammanhängande bebyggelsen som finns runt 

Rotviksbro är det viktigt att det finns säkra cykelvägar att använda. 

Det finns också anslutande cykelvägar på Skaftö, Orust, Munkedal 

som cykelvägar kan knytas samman med. 

 

Från sommarbostad till året runt 

Många sommarbostäder görs om till permanentbostäder. Inte minst 

märks detta genom att antalet bevakningsområden för VA i 

kommunen är störst på Bokenäset (se Uddevallas VA-plan antagen 

2019). På sikt kommer fler sommarbostäder göras om till året-runt-

bostäder. 

 

Vardagsliv fokusområde i ÖP 

Pandemin har startat en trend som visar att vi kan och fortsättningsvis 

kommer att jobba mer hemifrån. Utflyttning av boende och företag 

sker. Fiber finns. Men vi måste se till att den kommunala servicen 

utvecklas på Bokenäset i samklang med den spontana dragning av 

bostäder och företagande mot nordväst i kommunen som redan pågått 

i decennier. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Noteras 

 

 

 

 

 

Gång- och cykelvägar (GC 

vägar) efter statligt vägnät 

är Trafikverkets ansvar. 

Utredning av GC längs väg 

161 pågår. 

 

 

 

 

 

Noteras 

 

 

 

 

 

 

 

Noteras 

Västra Götalandsregionen  

Synpunkter Kommentar 

Synpunkter på planförslaget 

Samrådsförslaget, som enbart är i digital form, ger möjlighet att på ett 

interaktivt sätt se och förstå de olika delarna i planen. Kommunens 

vision tillsammans med de fem riktningarna ger en god bild av 

kommunens övergripande utveckling. 

 

Kommunens utvecklingsinriktning utgörs av två delar, 

bebyggelsestruktur och infrastruktur, och sammanfattas i en 

strukturbild. Det är positivt att planen tydligt redovisar den 

övergripande strukturen och hur orter och landsbygder ska utvecklas. 

Principerna om att förtäta och utveckla redan ianspråktagen mark, 

samla service till vissa områden och merutnyttja infrastruktur främjar 

en hållbar utveckling i kommunen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Noteras 
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Kollektivtrafik och hållbart resande 

Trafikförsörjningsprogram för Västra Götaland beskriver tillsammans 

med Kollektivtrafikplan för Uddevalla den strategiska utvecklingen 

av kollektivtrafiken och hållbart resande i länet generellt och i 

Uddevalla tätort specifikt. Uddevalla är en av regionens fyra kärnor 

och nav för stadstrafiken. Genom kommunen löper prioriterade 

kollektivtrafikstråk: längs med kusten via E6/Bohusbanan, västerut 

längs med väg 161, österut längs med Älvsborgsbanan/väg 44 och 

mot Dalsland längs med väg 172. 

 

Det är välkommet att det i förslaget lyfts att samhällsplaneringen vid 

planering och lokalisering av nya bostads-, rekreations- och 

verksamhetsområden ska utgå från möjligheter till hållbara resor. Det 

är angeläget att fullfölja den inriktning för bebyggelse som föreslås i 

översiktsplanen, vilken syftar till att främst lokalisera ny bebyggelse i 

Uddevalla och Ljungskile eller i andra redan befintliga orter eller 

områden med sammanhängande bebyggelse. Fler bostäder i 

befintliga orter skapar ett bättre underlag för både en hållbar 

kollektivtrafik och annan samhällsservice. 

 

Merparten av de föreslagna områdena för ny bebyggelse finns i 

närhet till ovan nämnda kollektivtrafikstråk vilket är positivt. Ny 

bebyggelse i områden av mer landsbygdskaraktär, där 

kollektivtrafikutbudet är måttligt, eller i orter utanför de prioriterade 

stråken tenderar att bli bilberoende. Här finns det ett behov av i ett 

tidigt skede planera för anslutningar, gång- och cykelvägar till de 

prioriterade stråken. Exempelvis gäller detta orten Lane-Ryr 

Kyrkebyn där kollektivtrafikutbudet idag är litet. Vid utveckling av 

bostäder i de föreslagna landsbygdsområdena Utveckling av boende i 

landsbygdsområdena Havstensstrand och Fräknestranden bör i 

möjligaste mån lokaliseras i direkt närhet till den kollektivtrafik som 

redan idag finns i delar av dessa områden. 

 

För att kollektivtrafik, gång och cykel ska vara attraktiva alternativ 

för att utföra sin resa behöver dessa trafikslag också prioriteras i 

planeringen. Intentionerna om att prioritera kollektivtrafikens 

framkomlighet, att prioritera gång- och cykeltrafik framför bil vid 

planeringen i central- och tätort är goda exempel på 

planeringsprinciper som stödjer hållbara resvanor. 

 

Transportinfrastruktur 

Planförslaget lyfter utvecklingen av järnvägstrafiken, både för 

person-och godstransporter. VGR instämmer i detta och verkar 

tillsammans med Uddevalla och övriga kommuner och intressenter i 

länet för att kapaciteten och attraktiviteten i systemet ska förbättras. I 

planen pekas en korridor ut för en möjlig framtida 

höghastighetsjärnväg. Det är angeläget att större strukturerande 

infrastruktur samplaneras mellan kommunal, regional och statlig nivå 

för att åstadkomma mesta möjliga samhällsnytta och integrering med 

övrig transportinfrastruktur och samhällsplanering. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Noteras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Noteras 
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Övriga synpunkter  

Den nyligen antagna kollektivtrafikplanen för Uddevalla kan med 

fördel refereras till i förslaget under avsnittet om hållbara resor. Den 

nya versionen av trafikförsörjningsprogrammet, vilken länkas till i 

förslaget, finns att hämta på www.vgregion.se/tfp. 

 

Avslutning 

Västra Götalandsregionen ser fram mot att fortsatt följa och vara en 

aktiv part i samhällsplaneringen och utvecklingen av hållbara resor i 

Uddevalla kommun. Både via redan etablerat samarbete i 

stadstrafikforum Uddevalla och framtida samarbeten. 

 

Ses över  

 

 

 

 

 

 

 

Noteras 

Vattenfall Eldistribution  

Synpunkter Kommentar 

Vattenfall Eldistribution har elnätanläggningar med beteckningen 

regionalt elnät och lokalt elnät med en spänningsnivå på 0,4 kV till 

145 kV, både ledning i luft och ledning i mark, inom kommunen.  

 

Vattenfall Eldistribution lämnar följande synpunkter vad gäller 

elnätanläggningar med beteckningen regionalt elnät: 

• Vid behov av ombyggnad av ledningar inom regionalt elnät vilka är 

linjekoncessionspliktiga ledningar är det troligt att ny koncession 

behöver sökas vilket är tidskrävande. 

• En ny byggnad intill en luftledning med spänningsnivå upp till 55 

kV ska placeras på ett minsta avstånd på 10 meter från närmaste 

anläggningsdel, detta utifrån säkerhetsområde och elsäkerhetsrisk. 

• En ny byggnad intill en luftledning med spänningsnivå över 55 kV 

ska placeras på ett minsta avstånd på 20 meter från närmaste 

anläggningsdel, detta utifrån säkerhetsområde och elsäkerhetsrisk 

samt ur ett underhållsperspektiv. 

• Utöver detta säkerhetsavstånd (20 m) tillkommer tillämpningen av 

försiktighetsprincipen för frågan kring elektriska och magnetiska fält 

(EMF). Vattenfall Eldistribution rekommenderar att ny bebyggelse 

där människor stadigvarande kan antas vistas, tex bostäder och 

kontor, inte uppförs närmare än 50 meter från ledningens närmaste 

anläggningsdel. Detta för att minimera eventuell framtida oro etc. hos 

de boende. 

• Tillkommande solenergianläggning ska placeras minst 20 m 

(landsbygd) eller 10 m (tätort) från närmaste fasledare vid icke 

direktjordad luftledning med en spänningsnivå upp till 100 kV med 

hänsyn till TSN nr 21. 

• Tillkommande solenergianläggning ska placeras minst 50 m 

(landsbygd) eller 20 m (tätort) från närmaste fasledare vid 

direktjordad luftledning med en spänningsnivå över 100 kV med 

hänsyn till Telestörningsnämnden (TSN) nr 21. 

• Avståndet minst 20 m (landsbygd) eller 10 m (tätort) respektive 

avståndet 50 m (landsbygd) eller 20 m (tätort) hänför sig till att vid 

jordfel, t.ex. åsknedslag, på luftledningen uppstår en förhöjd 

markpotential i ledningsgatan. Denna förhöjda markpotential får inte 

påverka angränsande anläggningar så att skador uppstår på dessa. 

Den förhöjda markpotentialen får heller inte medföra fara för person 

som befinner sig invid anläggning placerad i närområde till 

luftledningen.  
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Vattenfall Eldistribution lämnar följande synpunkter vad gäller 

elnätanläggningar med beteckningen lokalt elnätnät: 

• En ny byggnad intill en luftledning med spänningsnivå upp till 24 

kV ska placeras på ett minsta avstånd på 10 meter från närmaste 

anläggningsdel, detta utifrån säkerhetsområde och elsäkerhetsrisk. 

• Nya exploateringar medför ett behov av både nya ledningar och nya 

nätstationer för elförsörjning. Nya ledningar är i stort sett alltid 

markförlagda kablar i tätbebyggt område men kan vara både 

markförlagda kablar och ledningar byggda i luft på landsbygden. 

• För att undvika magnetfält ska avstånd från station till 

stadigvarande vistelse vara minst 5 meter. För att undvika brandrisk 

ska avstånd mellan station och brännbart material vara minst 5 meter. 

• En tumregel är att längsta kabelväg från nätstation till 

anslutningspunkt är cirka 200 m. Det kan dock variera beroende på 

nätstationens kapacitet och områdets elförbrukning. 

 

För alla detaljer och anläggningar som placeras invid Vattenfall 

Eldistributions elnätanläggningar gäller att dessa skall placeras så att 

drift- och underhållsarbeten för elnätanläggning inte försvåras.  

 

Schaktning och sprängning får inte ske i närheten av Vattenfall 

Eldistributions elnätanläggningar utan att man i god tid inhämtat 

ledningsägarens medgivande. 

 

Hänsyn ska tas till försiktighetsprincipen som ingår i de allmänna 

hänsynsreglerna i miljöbalken avseende att verksamheter eller 

åtgärder inte medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller 

miljön.  

 

Vattenfall flygbesiktar alla luftledningar med en spänning från 11 kV 

och uppåt. Transportstyrelsens ståndpunkt för att säkerställa 

flygsäkerheten vid kraftledningsinspektion är att hinder i 

kraftledningens närhet, t.ex. master, ska vara så få som möjligt. 

Följande säkerhetsavstånd: 

• Master med höjd 50 meter och lägre placeras inte närmre 

kraftledning än 100 meter. 

• Master med höjd över 50 meter och master med stag placeras inte 

närmre kraftledning än 200 meter. 

 

Rekommendationen för hinder vid kraftledningar gäller även 

vindkraftverk och avstånden bör då räknas från rotorspets, eller det 

som annars finns närmast kraftledning. 

 

Ombyggnad eller flytt av Vattenfall Eldistributions anläggning ska 

anmälas i god tid. Ombyggnad/flytt bekostas av den som initierat 

ärendet, om det inte regleras på annat sätt i avtal.  

 

En framtidssäkrad infrastruktur för eldistribution medför ombyggnad 

av befintliga elnätanläggningar och utbyggnad med nya 

elnätanläggningar för att säkerställa kommunens kommande 

energibehov vid bland annat nyexploatering av bostäder, industri och 

handel.  
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Vid etablering av större solenergianläggningar och 

vindenergianläggningar krävs sannolikt ombyggnad av befintliga 

elnätanläggningar och utbyggnad med nya elnätanläggningar. 

 

Vid omvandling av fridshusområden till områden för åretruntboende 

krävs sannolikt ombyggnad av befintliga elnätanläggningar och 

utbyggnad med nya elnätanläggningar. 

 

Vid utbyggnad av laddinfrastruktur krävs sannolikt ombyggnad av 

befintliga elnätanläggningar och utbyggnad med nya 

elnätanläggningar.  

 

I översiktsplanen måste hänsyn tas till att det krävs både nya och 

förändrade intrång i geografin för att framtidssäkra den del av 

infrastrukturen som berör eldistribution. 

 

Vid bildande av nya naturområden, t.ex. naturreservat, Natura 2000-

områden och vattenskyddsområden, gäller att restriktionerna inte får 

förhindra ledningshavaren att utföra de återkommande drift- och 

underhållsåtgärder som man är ålagda att utföra bl.a. enligt gällande 

föreskrifter samt åtgärder som erfordras vid pågående driftstörning. 

 

Vid planering av nya biotopskyddsområde måste hänsyn tas så att 

dessa inte omfattar ledningsgatan.  

 

Vid förändring i kraftledningsnätet bör en bedömning kring lämpligt 

teknikval genomföras. Det är särskilt angeläget i områden där 

väsentliga natur- eller kulturvärden kan påverkas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Noteras 
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ALLMÄNHETEN  

Lerbogård  

Synpunkter Kommentar 

Till att börja med vill vi meddela att det är glädjande att se en så 

genomarbetad Översiktsplan och ännu mer glädjande att den rimmar 

så väl med våra planer vilka vi tidigare presenterat och mottagits väl 

av Er. 

Vi skulle ändå gärna vilja ha ett förtydligande över vissa rubriker för 

att se hur dessa ligger i linje med våra tankar. Vår plan för ytan är 

bostäder (villatomter) och diverse väl lämpade verksamheter. 

Tänker på följande: 

• Areella näringar  

• Mark och vattenanvändning  

• Verksamhet och Industri – här är hela vårt område markerat 

vilket stämmer med våra tankar 

• Bebyggelseområde – här är inte området i närmast anslutning 

till motet öster om E6 markerat vilket vi önskar få med i 

planen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Större bostadsbebyggelse 

planeras inte i detta område 

Fredrik  

Synpunkter Kommentar 

Jag önskar att samtliga riksintresses områden för vindbruk söder om 

Uddevalla tas bort helt ur översiktsplanen. 

 

Dessa områden är föråldriga och omoderna då de inte längre 

uppfyller de centrala kriterier som Energimyndigheten ställer, bland 

annat då avståndet till bebyggelse endast är 400m mot de 600 eller  

800m som specificeras i riktlinjerna. 

 

Kommunens landskapsanalys visar att dessa områden inte längre är 

lämpade för vindbruk. 

 

Kommunens tjänstemän och en bred politisk majoritet har tidigare 

givit avslag till vindkraftsbyggnation i dessa områden, varvid det 

framstår med stor tydlighet att dessa områden bör tas bort helt ur 

översiktsplanen. 

Anledningen till att dessa områden inte togs bort av 

Energimyndigheten 2011 var att det pågick projektering i området. 

Projekteringen har nu upphört sedan många år, vilket föranleder till 

att riksintresses områdena nu bör tas bort helt.  

 

 

 

Kommunen skriver i 

Vindbruksplanen att dessa 

fyra områden i de södra 

kommundelarna inte stöds. 

Områdena ägs av 

Energimyndigheten och det 

är de som står för 

uppdatering och eventuellt 

bortplockande av områden. 

Kommunen för samtal med 

både Energimyndigheten 

och Länsstyrelsen i frågan. 
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Riksintresset för vindbruk skall ställas mot andra intressen och detta 

riksintresse har under många år hindrat exploatering och 

bostadsbyggnation i dessa områden. Det har nyligen givits avslag på  

bygglovsansökningar och det finns flera aktiva bygglov under 

utredning som riskerar att få avslag på grund av riksintresset. Att det 

tydligt står i ÖPn att kommunen inte stödjer dessa vindbruksområden  

spelar ingen roll utan så länge riksintresset finns med i ÖPn så 

stoppas all utveckling i området. 

 

För närvarande har riksintresses myndigheterna och då även 

Energimyndigheten ett regeringsuppdrag att se över och kraftigt 

minska antalet riksintressen. 

 

Att Kommunen nu skall arbeta aktivt för att ta bort dessa 

riksintressen från Översiktsplanen ses som väldigt tydligt och 

självklart. 

 

Att ta bort dessa områden går helt i linje med förutsättningarna på 

platsen, kommunens tjänstemän, kommunens politiker, 

kommuninvånares vilja, samt Regeringens och Energimyndighetens 

intressen och riktlinjer. 

 

Med dessa områden borta ur ÖPn öppnas möjlighet för vidare 

utveckling av denna del av Uddevalla kommun. 

Erik  

Synpunkter Kommentar 

Hej. Möjlighet önskas att man i översiktsplanen utökar framtida 

bostadsmöjligheter med området Bäve Groröd 1:38. Bifogar 

skissförslag för ca 17 bostäder. 

Området ligger inom 

FÖP:en och kommunen 

planerar ingen större 

bostadsbebyggelse inom 

detta område. 

Dan  

Synpunkter Kommentar 

Jag yttrar mig i egenskap av fastighetsägare till fastigheterna Hogarna 

1:2 och 1:3 i södra delen av kommunen. Det riksintresse för vindbruk 

som ligger kvar i vårat område bör tas bort då det inte är aktuellt 

längre, var jag förstått har kommunen beslut att inte tillåta mer 

vindkraft i området samt att området är för litet för att någon aktör 

skall vara intresserad av (eller ha möjlighet) att etablera verk i den 

storlek som byggs idag.  

 

Att detta område fortsatt finns registrerat påverkar möjligheten till 

nybyggnation i dess närområde helt i onödan, att etablera boende i 

området är attraktivt och en levande landsbygd gynnar kommunen 

och övriga boende i området då det ger underlag för en god 

samhällsservice. Kommunen bör omgående ta nödvändiga beslut för 

att energimyndigheten och länsstyrelsen skall kunna avregistrera 

detta riksintresse. 

 

Kommunen skriver i 

Vindbruksplanen att dessa 

fyra områden i de södra 

kommundelarna inte stöds. 

Områdena ägs av 

Energimyndigheten och det 

är de som står för 

uppdatering och eventuellt 

bortplockande av områden. 

Kommunen för samtal med 

både Energimyndigheten 

och Länsstyrelsen i frågan. 

Texten i ÖP är även 

uppdaterad. 
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Sheila och Nils  

Synpunkter Kommentar 

I ingressen till inbjudan att lämna synpunkter på förslag till ny 

översiktsplan för Uddevalla kommun slås fast att: "Uddevalla 

kommun arbetar med att ta fram en ny översiktsplan som ska 

redovisa mark- och vattenanvändningen för hela kommunens yta och 

hur kommunen vill utvecklas på olika sätt. Arbetet syftar till att ta 

tillvara det unika läget, stärka alla invånarnas lust att utveckla sig 

själva och sin omgivning för att bidra till ett gott liv med hög 

livskvalité." Vi delar till fullo denna ambition och vision. 

 

När vi tar del av förslaget till översiktsplan 2022 har vi dock 

observerat att de av Energimyndigheten 2008 definierade områdena 

Riksintresse för vindbruk som finns i södra delen av Uddevalla 

kommun fortfarande är aktuella och finns medtagna i förslaget till 

översiktsplanen. I praktiken innebär detta att områden innanför 

Riksintresse för vindbruk, inklusive en zon som sträcker sig 400 m 

utanför gränsen till intresseområdet förlagts med totalt utvecklings- 

och byggnadsförbud. 

 

Vi ser detta som alarmerande och direkt motverkande ovan citerade 

vision för Uddevalla kommun. Detta gör att inga nya hus eller 

byggnader tillåts uppföras inom intresseområdena och 

skyddszonerna, vilket lägger en död hand över alla de fastigheter som 

är berörda. 

 

Uddevalla kommunfullmäktige har i beslut den 2014-03-01 fastlagt 

att inga vindkraftverk skall tillåtas uppföras i södra delen av 

Uddevalla kommun. Detta beslut, som bl.a. var ett resultat av den 

dialogbaserade landskapsanalysen som genomfördes under 2012-

2013, följdes senare upp i Uddevallas nuvarande Vindbruksplan, 

antagen av kommunfullmäktige den 2016-03-09. I Vindbruksplanen 

slås bl.a. fast att: 

 

"- Kommunen med befintliga och tillståndgivna vindkraftverk (22 

stycken) är för närvarande färdigutbyggd avseende vindkraft. 

- Övriga delar av kommunen anses för närvarande olämplig för 

utbyggnad av vindkraft. 

- Kommunen stödjer riksintresse för vindkraft i norra delen av 

kommunen dock inte riksintressena i södra delen av kommunen." 

 

De nuvarande områdena för riksintresse för vindbruk inom Uddevalla 

kommun fastslogs av Energimyndigheten 2008. Senare, år 2013 har 

riksintresseområden reviderats, dock inte inom Uddevalla kommun. 

De utpekade intresseområdena för vindbruk i södra delen av 

Uddevalla kommun passar inte längre in på de krav och kriterier som 

numera ställs för ett riksintresse. Områdena skall ha en tillräckligt 

stor yta (min 5 kvadratkilometer) och den generella vindhastigheten 

skall inte underskrida 7,2 m per sekund på 100 m höjd. Numera är 

vindkraftverken betydligt högre (ca 260 - 280 m höga) vilket kräver 

längre avstånd mellan verk och till bebyggelse. Dessutom skulle 

dessa höga verk inte godkännas av Försvarsmakten vilken har en s.k. 

MSA (Minimum Sector Altitude) område täckande merparten av i 

intresseområdena för vindbruk i den södra kommundelen.  

Kommunen skriver i 

Vindbruksplanen att dessa 

fyra områden i de södra 

kommundelarna inte stöds. 

Områdena ägs av 

Energimyndigheten och det 

är de som står för 

uppdatering och eventuellt 

bortplockande av områden. 

Kommunen för samtal med 

både Energimyndigheten 

och Länsstyrelsen i frågan. 

Texten i ÖP är även 

uppdaterad. 
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Det är uppenbart att med beaktande av kommunens egna tydliga 

beslut angående vindkraft inom kommunen samt att den södra 

kommundelen uppenbart är olämpligt för vindkraftsexploatering, att 

behållandet av nuvarande riksintresse för vindbruk är direkt 

motstridigt mot vad kommunens utvecklingsintentioner och visioner 

strävar mot. Riksintressena är ett direkt hinder för vidareutveckling 

av jord- och skogsbruk inom området.  

 

Vi yrkar därför att:  

Kommunledningen omedelbart verkar för att Energimyndigheten 

reviderar områdena för riksintresse för vindbruk inom Uddevalla 

kommun och att intresseområdena helt utgår för den södra 

kommundelen. 

Att riksintresseområdena för vindbruk stryks gällande södra 

kommundelen i förslaget till översiktsplanen. 

 

Att nuvarande byggförbud och andra utvecklingshinder tas bort från 

riskområdena och dess skyddszon i södra kommundelen.  

 

Vi som underteckna denna skrivelse med synpunkter är markägare 

och boende i aktuellt område och driver aktivt jord- och skogsbruk på 

fastigheterna Synnebol 311 samt Stenshult 31: 1. 

Örjan och Monika  

Synpunkter Kommentar 

Vi har tittat på en del av de texter som finns i det nya förslaget till 

Översiktsplan och har följande åsikter/förslag/önskemål: 

 

Friluftsliv är en viktig och växande del i människors liv. Det är 

viktigt för både den fysiska och psykiska hälsan. I nya förslaget till 

översiktsplan nämns endast 2 områden som s.k. tysta områden och vi 

vill påpeka att det finns betydligt fler tysta områden, bl.a. där vi bor i 

södra forshälladalen. Området söder om dalen har i nuvarande 

översiktsplan klassats som ”Allmänt intresse för friluftsliv” och vi 

menar att det ska den göras i nya översiktsplanen också. 

Skogsområdet söder och sydost om Forshälla kyrka är flitigt besökt 

av friluftsintresserade människor som promenerar, rider och är ute 

med husdjur då denna del av skogen är lättast tillgängligt för alla. Här 

finns också en medeltida kyrkväg bevarad som förra året av 

länsstyrelsen blev klassad som fornlämning. Det är den sista 

bevarade delen (c:a 600m) av en längre kyrkväg som sträcker sig ner 

till Häljerödssjön. 

 

 

 

Uddevalla kommun har 

endast två tysta områden 

och de är belägna på 

Bredfjället och 

Herrestadsfjället. 

 

Grönstrukturen ses över  
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Vi noterar att det finns en sträckning för en ev. höghastighetsjärnväg 

(under utredning) utsatt på kartan som faktiskt går rakt över 

forshälladalen och över ett antal tomter. Denna sträckning ser vi som 

en skrivbordsprodukt av någon som använt linjal och penna utan 

hänsyn till området i bl.a Forshälladalen med kulturhistoriskt värde 

och fantastisk boendemiljö. Det finns en alternativ stäckning som 

ligger i ungefär samma sträckning som den nuvarande järnvägen och 

som går utmed E6 och väg 678. Den skulle naturligtvis vara 

lämpligare om utredningen av denna höghastighetsbana fortsätter. 

En höghastighetsjärnväg är en mycket dyr investering och kräver 

oerhörda mängder resenärer för att ha någon möjlighet att få 

lönsamhet. En sådan skapar också kraftiga ljud med störningar för 

människor och djur och står sålunda i strid med den nya text om 

landsbygd och ljud som vi finner i nya översiktsplanen: ”Uddevalla 

ska på landsbygden verka för att minimera ljudföroreningar samt 

bevara tysta områden”. Forshälladalen med dess berg på båda sidor är 

en tyst oas. 

 

Att cykla säkert mellan Ljungskile och Uddevalla går tyvärr inte i 

dagsläget eftersom ca halva sträckan är väldigt trafikfarlig för 

cyklister. 

Vi föreslår att ni i den nya översiktsplanen planerar för en cykelväg 

vid sidan av (parallellt med) gamla E6 (Uddevallavägen) med start 

där cykelvägen kommer ut på gamla E6 vid korsningen mellan väg 

678 och gamla E6 och till korsningen vid Aröds industriområde i 

Ljungskile. Det borde vara perfekt och billigt att anlägga en 

cykelbana utmed gamla E6 då marken är plan och endast en liten del 

inte redan är inlöst p.g.a. befintlig väg/järnväg/motorväg. Detta skulle 

väsentligt öka cyklandet mellan Ljungskile och Uddevalla och bidra 

till ökad hållbarhet och bättre hälsa för många. Idag är säkerhetsläget 

för cyklister på den nämnda sträckan mycket lågt med anledning av 

fordonstrafiken. Vi åker sträckan dagligen och vågar inte själva cykla 

denna väg då vi ser det som livsfarligt. Det är ett ögonblicks verk att 

en bilist tittar på annat än vägen och olyckan är framme. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dragningen av 

höghastighetsjärnvägen är 

under utredning. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frågan om GC väg längs 

statligt vägnät ägs av 

Trafikverket.  
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Hanna   

Synpunkter Kommentar 

Även skogsbruk är en areell näring  

När det gäller de areella näringarna inom Uddevalla kommun tycks 

det som att det skogsbruk vi och våra grannar (bl.a. Lissleröd, 

Holmestad och Branseröd) bedriver i södra delen av kommunen, på 

sammanhängande yta av över 600 hektar, inte betraktas som 

markanvändning av intresse för översiktsplanen. I kartan över mark- 

och vattenanvändning finns inte någon areell näring noterad på vår 

fastighet, eller grannfastigheterna, med undantag för några få hektar 

åkermark (gul markering med texten ”åker”). Produktiv skogsmark 

har i stället klassificeras som ”landsbygd” (se Figur 1: Karta över 

Anfasteröd 2:1 från översiktsplanen). Vårt intryck är att man från 

kommunens håll borde informera sig bättre om det aktiva 

skogsbruket inom kommunen, speciellt om man vill ha framgång i 

det mål man formulerat kring skogsbruksmark (läs mer nedan). 

 
Figur 1: Karta över Anfasteröd 2:1 från översiktsplanen  

 

Industriområde på produktiv skogsmark  

När det gäller areella näringar och kommunens mål för dessa 

återfinner vi följande mål (s 54) ”I Uddevalla kommun ska... 

skogsbruksmark som har betydelse för skogsnäringen så långt som 

möjligt skyddas mot åtgärder som påtagligt kan skada eller försvåra 

ett rationellt skogsbruk.”  

 

Om man då inte har identifierat skogsmark i översiktsplanen tror vi 

att det är svårt för tjänstemän och beslutsfattare att ta hänsyn till detta 

mål när man fattar beslut om exploatering av mark. 

 

I det nya förslaget till översiktsplanen har man stick i stäv med detta 

mål föreslagit att avsätta mark för industriområde (se lila markering i 

figur 1) på produktiv skogsmark och det tycks inte som om man 

reflekterat över olämpligheten i detta då man bara beaktar 

jordbruksmark i bedömningen i tabellen på sidan 56. Vi motsätter oss 

att avsätta produktiv skogsmark till industrimark på vår fastighet. Vi 

tycker på samma sätt att det är olämpligt att förlägga en eventuell 

höghastighetsjärnväg över produktiv skogsmark.  

 

Höghastighetsjärnväg genom områden med högt naturvärde 

Inom vår fastighet har vi hundraåriga ekskogar som vi skött i flera 

generationer med höga naturvärden som resultat. Den föreslagna 

korridoren för den nya höghastighetsjärnvägen går genom just en av 

dessa hundraåriga ekskogar som i översiktsplanen klassas som 

 

 

 

 

 

 

 

Areella näringar faller 

numera under ”Värden och 

hänsyn” och kapitlet har till 

granskningen döpts om till 

”Förhållande av väsentlig 

betydelse” och visas inte i 

kartlagret för 

markanvändningskartan. 

Skogsbruk ingår i areella 

näringar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skogsmarken identifieras i 

vidare utredningar. 
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område av riksintresse för naturvård. Inte nog med detta. Järnvägen 

går sen vidare in i Bratteforsåns naturreservat som dessutom är ett 

Natura 2000-område (se Figur 2: Karta över områden av riksintresse 

för naturvård). Även om dessa två områden ligger inom den 

fördjupade översiktsplanen för Ljungskile som inte ingår i den 

översiktsplan som nu är ute för samråd är det första gången vi ser 

detta förslag i kommunens planeringsunderlag och vi vill framföra 

våra synpunkter. 

 

Ur bullersynpunkt tycks det också som en dålig idé att lägga 

järnvägen längs E6 där buller redan är ett omfattande problem för de 

boende i närområdet.  

 
Figur 2: Karta över områden av riksintresse för naturvård samt placering av 

höghastighetsjärnväg. 

 

Med hopp om att våra synpunkter beaktas. 

 

 

 

 

 

 

Höghastighetsjärnvägen är 

under utredning 

 

 

 

 

Marcus  

Synpunkter Kommentar 

Vi önskar inkomma med nedanstående synpunkter på förslaget till 

översiktsplan för Uddevalla kommun. Jag vill också ifrågasätta att 

kommunen inte aktivt har kontaktat oss som fastighetsägare för att 

diskutera förslaget till översiktsplan. Jag noterar att det funnits 

dialogmöten men har inte tidigare haft kännedom om dessa. Vi fick 

kännedom om att det förelåg en deadline för att inkomma med 

synpunkter från en Granne.  

 

Felaktig klassificering av markområde 

Enligt figur 1 nedan är det markerade området betecknad som Ängs- 

och betesmark med naturvärdesklass 2. Det är inte korrekt. Området 

har tidigare varit en betesmark men är idag en del av gårdens aktiva 

skogsbruk och är beskogat. En större del av idag en granplantering 

från 2016. Vi anser att detta område klassificeras som skogsmark. 

 
Figur 1: urklipp från Karta över Lissleröd 1:14 från översiktsplanen 

 

 

 

 

Kommen har haft ett antal 

medborgardialogmöten 

under 2018. 

 

 

 

 

 

Den klassningen är gjord i 

kommunens 

naturvårdsrapport och är 

inget som är framtaget och 

revideringsbart i 

översiktsplanen, utan 

översiktsplanen visar 

endast den rapporten. 
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Riksintresse Naturvård  

Enligt figur 2 nedan är det gröna området ett område med naturvård 

av riksintresse. Vi har två invändningar avseende detta område. Dels 

är området alltför stort och omfattar även odlad granskog (se 

markering i figur 2) som inte kan anses ha några större naturvärden 

och definitivt inte av riksintresse. Vår andra invändning är att 

området även omfattar delar av bebyggelsen på gården (se markering 

i Figur 2). Bostadshuset är idag under renovering/rivning och det är 

vår avsikt att i en framtid renovera eller bygga ett nytt hus på samma 

plats som huset står idag. Vi vill alltså att det aktuella markområdet 

korrigeras så att det inte omfattar odlad granskog eller gårdsmiljön.  

 
Figur 2: urklipp från Karta över Lissleröd 1:14 från översiktsplanen  

 

Markreserv för dubbelspår 

Enligt Figur 3 nedan har man reserverat ca 2-300 m mark parallellt 

med järnvägen på den östra sidan. Vi önskar mer information om vad 

det innebär det för oss och vår verksamhet. Vi anser också att det är 

mer lämpligt att lägga ett eventuellt dubbelspår på västra sidan om 

den befintliga järnvägen eftersom man då kan undvika omfattande 

sprängning och expropriering av en befintlig fastighet. 

 

 

 

 

Riksintressena bestäms och 

regleras utav Riksdagen, 

det är inget som vi som 

kommun pekar ut. Denna 

yta är även likadan i 

befintlig ÖP från 2010. 

Alltså inget nytt 

riksintresse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trafikverket äger frågan 

om utbyggnad av 

järnvägen. Kommunen vill 

i ÖP schematiskt 

åskådliggöra en möjlig 

utbyggnad av Bohusbanan 

till dubbelspår.  
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Åke och Ingela  

Synpunkter Kommentar 

Uddevalla kommun arbetar med att ta fram en ny översiktsplan som 

ska redovisa mark- och vattenanvändningen för hela kommunens yta 

och hur kommunen vill utvecklas på olika sätt. Arbetet syftar till att 

ta tillvara det unika läget, stärka alla invånarnas lust att utveckla sig 

själva och sin omgivning för att bidra till ett gott liv med hög 

livskvalité. Det är en sund och förnuftig ambition och vision som vi 

självfallet stödjer. 

 

När vi tar del av förslaget till översiktsplan 2022 har vi dock 

observerat att de av Energimyndigheten 2008 definierade områdena 

Riksintresse för vindbruk som finns i södra delen av Uddevalla 

kommun fortfarande är aktuella och finns medtagna i förslaget till 

översiktsplanen. I praktiken innebär detta att områden innanför 

Riksintresse för vindbruk, inklusive en zon som sträcker sig 400 m 

utanför gränsen till intresseområdet förlagts med totalt utvecklings- 

och byggnadsförbud. Vi ser detta som alarmerande och direkt 

motverkande ovan citerade vision för Uddevalla kommun. Detta gör 

att inga nya hus eller byggnader tillåts uppföras inom 

intresseområdena och skyddszonerna, vilket lägger en död hand över 

alla de fastigheter som är berörda.  

 

Uddevalla kommunfullmäktige har i beslut den 2014-03-01 fastlagt 

att inga vindkraftverk skall tillåtas uppföras i södra delen av 

Uddevalla kommun. Detta beslut, som bl.a. var ett resultat av den 

dialogbaserade landskapsanalysen som genomfördes under 2012-

2013, följdes senare upp i Uddevallas nuvarande Vindbruksplan, 

antagen av kommunfullmäktige den 2016-03-09. I Vindbruksplanen 

slås bl.a. fast att:  

"- Kommunen med befintliga och tillståndsgivna vindkraftverk (22 

stycken) är för närvarande färdigutbyggd avseende vindkraft.  

- Övriga delar av kommunen anses för närvarande olämplig för 

utbyggnad av vindkraft. 

 – Kommunen stödjer riksintresse för vindkraft i norra delen av 

kommunen dock inte riksintressena i södra delen av kommunen."  

 

De nuvarande områdena för riksintresse för vindbruk inom Uddevalla 

kommun fastslogs av Energimyndigheten 2008. Senare, år 2013 har 

riksintresseområden reviderats, dock inte inom Uddevalla kommun. 

De utpekade intresseområdena för vindbruk i södra delen av 

Uddevalla kommun passar inte längre in på de krav och kriterier som 

numera ställs för ett riksintresse. Områdena skall ha en tillräckligt 

stor yta (min 5 kvadratkilometer) och den generella vindhastigheten 

skall inte underskrida 7,2 n per sekund på 100 m höjd. Numera är 

vindkraftsverken betydligt högre (ca 260-280 m höga) vilket kräver 

längre avstånd mellan verk och till bebyggelse. Dessutom skulle 

dessa höga verk inte godkännas av Försvarsmakten vilken har en s.k. 

MSA (Minimum Sector Altitude) område täckande merparten av 

intresseområdena för vindbruk i den södra kommundelen.  

 

 

 

Kommunen skriver i 

Vindbruksplanen att dessa 

fyra områden i de södra 

kommundelarna inte stöds. 

Områdena ägs av 

Energimyndigheten och det 

är de som står för 

uppdatering och eventuellt 

bortplockande av områden. 

Kommunen för samtal med 

både Energimyndigheten 

och Länsstyrelsen i frågan. 

Texten i ÖP är även 

uppdaterad. 
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Det är uppenbart att med beaktande av kommunens egna tydliga 

beslut angående vindkraft inom kommunen samt att den södra 

kommundelen uppenbart är olämpligt för vindkraftsexploatering, att 

behållandet av nuvarande riksintresse för vindbruk är direkt 

motstridigt mot vad kommunens utvecklingsintentioner och visioner 

strävar mot. Riksintressena är ett direkt hinder för vidareutveckling 

av jord- och skogsbruk inom området,  

 

Vi yrkar därför att: 

 Kommunledningen omedelbart verkar för att Energimyndigheten 

reviderar områdena för riksintresse för vindbruk inom Uddevalla 

kommun och att intresseområdena helt utgår för den södra 

kommundelen. 

 Att riksintresseområdena för vindbruk stryks gällande södra 

kommundelen i förslaget till översiktsplanen. 

 Att nuvarande byggförbud och andra utvecklingshinder tas bort från 

riksområdena och dess skyddszon i södra kommundelen.  

 

Vi som undertecknar denna skrivelse med synpunkter är markägare 

och behov av ny bostad och byggnader i aktuellt område och driver 

aktivt jord- och skogsbruk på fastigheterna Havås 1:1 samt Havås1:4. 
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Översiktsplan 2022  

Granskning – Kartlager 
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Utvecklingsinriktning 

 

Teckenförklaring: 
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Mark och vattenanvändning 

Fullständig karta 

 

Teckenförklaring: 

 



Uddevalla kommuns Översiktsplan 2022 – Granskning – Kartlager 

4 
 

Orter 

Centralorten Uddevalla 

 

Tätorten Ljungskile 
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Hogstorp 

 

Lane- Ryr Kyrkebyn 

 

Lane Fagerhult 
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Landsbygd 

Landsbygd övrigt område 

 

Bokenäset 
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Havstensstrand 

 

Smedseröd 
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Skaveröd 

 

Fräknestranden 
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Natur och friluftsliv 

 

Verksamhetsmark 
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Vatten 

 

Transportinfrastruktur 
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Förhållanden av väsentlig betydelse 

Riksintressen 

Riksintressen, alla i samma bild 

 

Teckenförklaring: 
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Naturvård 

 

Kulturmiljö 

 

Friluftsliv 
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Högexploaterad kust 

 

Natura 2000 

 

Yrkesfiske 
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Energiproduktion/ vindbruk 

 

Transport och kommunikationer 

 

Försvar 
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MSA flyghinder 

 

Areella näringar 

 
Jordbruk 

 

Bergtäkter 
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Miljökvalitetsnormer 

 
Buller 

 

Vatten 
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Statliga hänsynsområden, natur 

Naturreservat 

 

Naturvårdsområde 

 

Strandskyddsområde 
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Ekologiskt känsliga områden 

 

Övrigt naturskyddsområde 

 

Hälsa säkerhet och risk 
Teckenförklaring: 
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Radon 

 

Översvämning  

 

Skyfall 
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Skred, ras och erosion 

 

Förorenade områden och miljöfarligverksamhet 

 

Vattenskyddsområde 
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Prioriterad väg farligt gods 

 

Markavvattningsföretag 

 

Vattenskyddsområde 
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Kommunala planeringsunderlag 

FÖP Uddevalla 

 

FÖP Ljungskile 
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VA verksamhetsområde 

 

Naturvärde, klassning 

 

Kulturmiljövårdsprogram 
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Postadress  

Uddevalla kommun 

451 81 Uddevalla 

Telefon 

0522-69 60 00 
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www.uddevalla.se 
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Förord 

Uddevalla är en attraktiv kommun vackert lokaliserad i hjärtat av Bohuslän med havet som en av våra 

närmsta grannar. Här mellan fjäll och hav ska vi uppnå en hållbar utveckling tillsammans med 

invånare, näringsliv, föreningar och civilsamhälle. Såväl i våra orter som på landsbygden ska det 

finnas förutsättningar för att kunna utvecklas i positiv riktning.  
Vår kommun är en välkommande kommun där våra invånare, både nuvarande och framtida, känner 

sig trygga och har möjlighet att utveckla sig själva och sin omgivning för att bidra till ett gott liv med 

hög livskvalitet.  

För att klara av att nå vår vision och uppnå en hållbar och välmående kommun måste vi planera 

långsiktigt. Gemensam styrning och samlad planering ses som värdefullt för att bidra till trygga och 

hälsosamma platser och bebyggda miljöer, ett levande civilsamhälle och näringsliv, god och 

tillgänglig samhällsservice, brett utbud av kultur och ökad delaktighet i samhället som utvecklas i takt 

med en växande befolkning. 
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1. Introduktion 
Uddevalla kommuns översiktsplan är interaktiv och finns på följande länk ÖP - Uddevalla kommun.  

Uddevalla kommuns översiktsplan har som mål att vara en interaktiv och digital ingång till 

kommunen. Det innebär att denna översiktsplan enbart är framtagen i digital form, både plankarta och 

planbeskrivning återfinns i den digitala plattformen. Genom utskriftsfunktionerna går det att ladda ner 

önskade delar som PDF, för att skriva ut både text och kartor.  

Via den interaktiva kartan finns all text i översiktsplanen (läs mer under rubrik ”Digital ÖP”). 

Dessutom finns ett dokument som innehåller utdrag av samtliga texter i översiktsplanen.   

 

1.1 Varför en översiktsplan? 
Enligt Plan- och bygglagen (PBL) ska alla Sveriges kommuner ha en aktuell översiktsplan (ÖP). 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

miljökvalitetsnormer. Kommunen ska också redovisa hur den förhåller sig till relevanta nationella och 

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

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

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

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

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

avvikelsen.  

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

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

motiveras. Enligt PBL ska planen aktualitetsprövas varje mandatperiod. 

https://karta.uddevalla.se/opgranskning/
https://www.uddevalla.se/download/18.59bbf00d17839078bb5db8/1617892170754/%C3%96P%202022,%20utdrag%20av%20samtliga%20texter,%20Samr%C3%A5d.pdf
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1.1.1 Översiktsplan i Uddevalla – vad innebär det? 

Översiktsplanens plats i kommunen 

 

Uddevalla kommuns vision ”Hjärtat i Bohuslän. Liv, lust och läge ger livskvalitet” är kommunens 

målbild, en önskvärd framtidsbild. Översiktsplanen visar i sin tur på den långsiktiga utvecklingen för 

all mark- och vattenanvändning i kommunen och utgör en konkretisering av kommunens 

visionsarbete i samhällsplaneringsfrågor. Översiktsplanen är ett strategiskt styrdokument för hela den 

kommunala organisationen. Den ingår i kommunens styr- och ledningsmodell och är en koppling 

mellan visionen och den politiska majoritetens strategiska plan som antas varje mandatperiod. 

Syfte och mål  

Uddevallas översiktsplan syftar till att med utgångspunkt i visionen fastställa och förmedla 

kommunens långsiktiga intentioner för: 

• mark- och vattenanvändningen av hela kommunens yta 

• den kommunövergripande långsiktiga styrningen för hela den kommunala organisationen 

Översiktsplanens avvägningar mellan kommunala och statliga markanspråk samt mellan utveckling i 

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

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

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

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

att öka kunskapsutbytet och delaktigheten i samhällsutvecklingen. Översiktsplanen har därför ett 

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

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

kontinuerlig översiktsplanering som kan hållas aktuell och relevant över tid.  
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Fördjupade översiktsplaner och tematiska tillägg 

Kommunen kan även välja avgränsade geografiska områden att planera med en ökad detaljeringsgrad. 

Detta innebär att kommunen gör fördjupningar av översiktsplanen (FÖP) för specifika områden eller 

för speciella sakfrågor, till exempel för vindkraft. Dessa kallas då för tematiska tillägg. 

Uddevalla kommun har fördjupade översiktsplaner för Uddevalla centralort och Ljungskile tätort där 

utveckling för dessa områden konkretiseras. Dessa fördjupningar är en del av kommunens hela 

översiktsplan men redovisas inte i detalj i rådande planförslag. De ska arbetas in i planförslaget i ett 

senare skede.  

Kommunen har också ett tematiskt tillägg för vindkraft i form av en vindbruksplan. 

 

Uddevalla FÖP 

Den fördjupade översiktsplanen är en bearbetning och fördjupning av kommunens översiktsplan 2010 

och omfattar kommunens centralort Uddevalla och närliggande tätbebyggelse. Den fördjupade 

översiktsplanen antogs av kommunfullmäktige 2017 och syftar till att visa hur mark och vatten ska 

användas i framtiden. Delar av planen är relativt detaljerad medan andra delar är mer utav en 

viljeinriktning. Planen bygger på konkreta ställningstaganden för utvecklingen; en del för ett 

genomförande i närtid medan andra är mer långsiktiga. 

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

hamnen och andra verksamheter flyttar från sin nuvarande placering i de centrala delarna av staden 

och placeras längre ut vid Sörvik och Fröland. Planområdet har E6 som gräns i väster med undantag 

för Torp Köpcentrum som ingår i planområdet. 

För vidare läsning: Uddevalla FÖP  Centrala Uddevalla FÖP 

 

Ljungskile FÖP 

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

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

bebyggelseutvecklingen för bostäder och verksamheter.  

För vidare läsning: Ljungskile FÖP  Lyckorna FÖP 

 

Vindbruksplan 

Uddevalla kommuns vindbruksplan är framtagen för att vara ett underlag för vindkraftsplanering.  

Planen antogs av kommunfullmäktige i mars 2016. Som underlag till vindbruksplanen användes en 

kommuntäckande dialogbaserad landskapsanalys. Vindbruksplanen syftar till att på ett överskådligt 

och tydligt sätt presentera Uddevalla kommuns vindkraftsplanering för att ge ett praktiskt stöd åt 

kommunens handläggare samt ge rekommendationer till vindkraftsexploatörer.  

För vidare läsning: Vindbruksplan 

 

https://www.uddevalla.se/bygga-bo-och-miljo/samhallsplanering/oversiktsplan-/oversiktsplan-uddevalla-tatort.html
https://www.uddevalla.se/bygga-bo-och-miljo/samhallsplanering/oversiktsplan-/oversiktsplan-uddevalla-tatort/centrala-uddevalla.html
https://www.uddevalla.se/bygga-bo-och-miljo/samhallsplanering/oversiktsplan-/oversiktsplan-ljungskile.html
https://www.uddevalla.se/download/18.436b53ca15cf768448b2764/1504072116205/%C3%96P%20Lyckorna.pdf
https://www.uddevalla.se/download/18.368a95e71703c8f3fe2876/1582718403555/Vindbruksplan%20Uddevalla%20kommun.pdf
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1.1.2 Kontinuerlig och digital översiktsplanering 

Översiktsplanen i kommunens styrning 

I Uddevalla är översiktsplanen ett kommungemensamt styrdokument för samtliga förvaltningar och 

bolag och utgör därmed en koppling mellan kommunens vision och vidare ner till den politiska 

majoritetens strategiska plan som antas varje mandatperiod. På så vis stärks den röda tråden mellan 

det dagliga partipolitiska kommunala arbetet och visionen om hur kommunen långsiktigt ska 

utvecklas.  

 

Digital ÖP  

Uddevalla kommuns översiktsplan ska vara en interaktiv och digital ingång till kommunen. Det 

innebär att denna översiktsplan enbart är framtagen i digital form, både plankarta och planbeskrivning 

återfinns i den digitala plattformen. Genom utskriftsfunktionerna går det att ladda ner önskade delar 

som PDF, för att skriva ut både text och kartor.  

Den digitala översiktsplanen innebär nya kontaktvägar till kommunen. I den digitala plattformen finns 

möjlighet att lämna synpunkter och ställa frågor genom att använda funktionen “Tyck till”. I denna 

funktion kan både geografiskt kopplade och allmänna synpunkter lämnas. 

Kartor i en traditionell översiktsplan blir snabbt inaktuella då exempelvis riksintressen ändras och 

uppdateras. I denna digitala översiktsplan kommer därför kartlager som inte innehåller kommunal 

planering utan ägs av exempelvis Länsstyrelsen eller andra myndigheter att uppdateras kontinuerligt. 

Det innebär att översiktsplanen alltid visar aktuella kartlager.  

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

ytterligare relevanta styrdokument som finns i kommunen och/eller vägledande dokument från 

exempelvis myndigheter. Genom att klicka på länken öppnas dokumentet i ett nytt fönster. Länkarna 

uppdateras kontinuerligt så att översiktsplanen alltid hänvisar till relevanta styrdokument.  

Kartan bygger på en öppen källkodsplattform som gör den snabb vid zoomning och vid hämtning av 

information från olika kartlager. Kartan är också anpassningsbar till den plattform du använder till 

exempel dator, surfplatta eller mobiltelefon. 

Utvecklingen av kartan sker i samarbetet HAJK med ett flertal andra västsvenska kommuner. 

Samtliga kommuner använder samma grundprogram i sina kartor. 

För vidare läsning: Samarbetet HAJK 

http://hajkmap.github.io/Hajk/
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1.1.3 Vilka trender i samhället tar planen höjd för? 

Översvämning i Uddevalla 1990 (bild från Bohusläns digitala museum) 

 

En översiktsplan ska hålla och planera för ett långt tidsperspektiv och denna plan tar sikte på år 2050. 

Det Uddevalla vi kommer att se om 30 år är lika okänt för oss som år 2020 var för Uddevallabon år 

1990. Mycket har hänt och mycket kan hända på 30 år och samhällets utveckling påverkas inte bara 

av lokala, regionala eller nationella trender utan även av globala trender och utveckling.  

Det går att urskilja några trender, riktningar och områden där vi kan förvänta oss en större förändring 

som påtagligt kommer påverka vårt samhälle. Förändringar som översiktsplanen syftar till att möta 

genom sina tematiska och geografiska ställningstaganden.  

Uddevalla, Sverige och världen har genomgått och kommer försätta genomgå stora förändringar. Inte 

minst vad gäller klimatförändringar, demografi, teknik och digitalisering, elektrifiering, krav på 

välfärd, pandemi, kommunikation och arbetsmarknad.   

Klimatförändringar  

Klimatförändringarna är ett hot mot vårt samhälle. Utsläpp av växthusgaser fortsätter att öka och som 

följd kan detta riskera den globala uppvärmningen att öka med två grader. Utöver vad den globala 

uppvärmningens konsekvenser innebär för ekosystem, vattentillgång och ökade risker för 

naturkatastrofer, bedöms konsekvenserna bli allt mer påtagliga i framtiden. Klimatförändringar 

kommer att påverka oss i form av extremväder där torka och skyfall blir allt vanligare. 

Uddevalla med 27 mil kust och bebyggda områden nära havet berörs i hög grad av 

klimatförändringar, speciellt i relation till en höjd havsnivå och översvämningsrisker vid extremt 

väder. Det är förändringar som kommer påverka såväl vår fysiska infrastruktur och folkhälsa, som 

möjlighet till exempelvis livsmedels- och dricksvattenförsörjning. Uddevalla kommun behöver därför 

rustas för att skapa ett motståndskraftigt och robust samhälle.  

Demografi  

Den demografiska strukturen i befolkningen har det senaste decenniet snabbt gått mot en allt mer 

åldrande befolkning. Orsakerna är dels en minskad andel yngre på grund av lågt barnafödande, dels en 

kontinuerligt ökande medellivslängd. Befolkningsförändringen innebär att andelen personer i 

arbetsför ålder minskar vilket leder till en ökad försörjningsbörda – alltså att färre ska försörja fler. En 

åldrande befolkning innebär också att arbetsgivare får svårare att hitta arbetskraft. Det finns vidare en 

risk för ökade offentliga utgifter till följd av att äldre i regel är de största konsumenterna av vård och 

andra välfärdstjänster.  

https://digitaltmuseum.se/021018348385/oversvamning-i-uddevalla-1990
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Uddevalla har en positiv befolkningsutveckling som förväntas fortsätta. Utöver efterfrågan på 

välfärdstjänster innebär den ett högre tryck på bostadsmarknaden och ett ökat behov av infrastruktur, 

kommunikationer och annan kommunal service. Därför planerar kommunen för att möta de 

samhällsutmaningar och möjligheter som detta innebär.  

Teknik och digitalisering  

Ny teknik och teknikutveckling skapar omvälvande förändringar i samhället. De snabba 

samhällsförändringarna i en globaliserad värld gör att flexibilitet i stadsstrukturen blir väsentlig för att 

Uddevalla ska kunna möta dessa. Utvecklingen går mot att allt som kan digitaliseras kommer att 

digitaliseras. När teknik samverkar med dagens samhälle, tjänster och service, arbetssätt och så vidare 

ökar vi förändringstakten ytterligare. Detta påverkar oss alla. Digitalisering och ny teknik påverkar 

såväl arbetsmarknad som välfärdstjänster och hur vi kommunicerar samt tar del av och engagerar oss i 

samhället.  

Förändringarna kommer med både möjligheter och utmaningar. Exempelvis kan det inom 

utbildningsområdet skapa möjligheter att på ett bättre sätt anpassa utbildningen efter enskilda elevers 

behov och förmåga.  

Samtidigt innebär det en förändrad efterfrågan på kompetens och en förändrad arbetsmarknad. Detta 

innebär att efterfrågan på vissa kompetenser och yrkesgrupper kommer försvinna och/eller utvecklas 

till något nytt. En samhällsutmaning är också att personer som inte lyckas anpassa sig till ett digitalt 

tekniksamhälle riskerar att hamna i ett utanförskap.  

Elektrifiering av transportsektorn 

Utvecklingen av autonoma fordon pågår och dessa kommer stegvis att utvecklas från assisterad 

körning till mer utvecklad automatiserad körning. Helt autonoma fordon i alla miljöer kommer dock 

att ta lång tid att utveckla. Fler och fler studier visar nu att autonom fordonstrafik inte leder till 

minskad trafik utan istället till ökad trafik. Antalet fordon kan minska om dessa delas mellan flera 

användare men trafikarbetet ökar genom att fordonen ständigt är i rörelse för olika typer av 

transporter. I städer innebär detta bland annat en högre trafikbelastning på centrala gator och i 

bostadsområden. Det blir även fortsatt en viktig utmaning att utveckla attraktiva kollektiva 

resmöjligheter. 

1.2 Uppdrag och metod 
Färdplan mot ny översiktsplan 

Färdplanen togs fram och antogs av kommunstyrelsen 2017 som ett startskott för arbetet med den nya 

översiktsplanen. Färdplanen är en handlingsplan som vägleder i hur översiktsplanen ska organiseras, 

ger förslag på innehåll samt hur översiktsplanen ska vara digital och kontinuerlig.  

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

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

efterfrågas av projektledningen med stöd av kommundirektörens ledningsgrupp.  

Vidare redogörs delmomenten för framtagandet av en översiktsplan i form av dialog och samråd. En 

övergripande tidsplan redovisas i färdplanen som sedan har reviderats under projektets gång.  

I stora drag slår färdplanen fast att översiktsplanen i korthet ska vara och innehålla: 

- Gemensamt styrdokument för alla förvaltningar och bolag. 

- Stärkt fokus på sociala frågor genom ett vardagslivsperspektiv. 

- Hållbar utveckling ligger till grund för hela översiktsplanen. 

- Alla Uddevallabor ska kunna känna sig representerade och deras behov uppmärksammade. 

- Interaktiv digital ingång till översiktsplanen.  

- En levande och kontinuerlig översiktsplanering. 

För vidare läsning: Färdplan mot ny Översiktsplan 

https://www.uddevalla.se/download/18.5c6b3d1a17d1027b1e9de5/1638456669553/F%C3%A4rdplan%20mot%20ny%20%C3%96P.pdf
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1.2.1 Internremiss 

En internremiss genomfördes under större delen av 2020 då förslag till översiktsplan skickades ut till 

samtliga förvaltningar, kommunala bolag och politiska partier representerade i kommunfullmäktige.  

Syftet med internremissen var dels att återkoppla till de som tidigare deltagit i processen och dels att 

samla in synpunkter innan samråd. Denna process innebar möjlighet att förankra och ytterligare 

utveckla översiktsplanen innan samråd.  

Remissvaren sammanställdes och nödvändiga ändringar i planförslaget genomfördes innan samråd.  

1.2.2 Boverkets ÖP-modell 

Boverket har tagit fram en modell för hur kommuner kan ta fram, visualisera och använda begrepp i 

en översiktsplan. Förhoppningen är att bedömningen av planerna ska underlättas om samtliga 

kommuner i Sverige använder sig av mallen. Kommunernas planer kan också jämföras mot varandra 

och föras samman för att uppnå en enklare regional översiktsplanering.  

I framtagandet av översiktsplanen har Uddevalla kommun i stora drag utgått från Boverkets ÖP-

modell. Vissa avsteg såsom förändring av namn, definition och innehåll har gjorts för att anpassa 

modellen till förutsättningarna som råder i kommunen.   

Översiktsplanens innehåll fördelas i modellen på tre aspekter; - Utvecklingsinriktning, - Mark- och 

Vattenanvändning, - Riksintressen, LIS och andra värden (i denna plan ”Förhållanden av väsentlig 

betydelse”).  

 

Utvecklingsinriktning  

I aspekten utvecklingsinriktning illustreras kommunens utveckling och samband mellan olika 

strukturer i grova drag i form av en strukturbild. Utsatta strukturer är valda för att tydliggöra att det 

inte handlar om kartläggning av befintlig struktur, utan snarare om att lyfta prioriteringar 

mellan de viktigaste strategiska samband som påverkar kommunens långsiktiga utveckling. 

 

Mark- och vattenanvändning 

Hela kommunen delas in i olika områdestyper beroende på användning. Översiktsplanen ska redovisa 

avsedd användning av mark- och vattenområden. Användningen består av tio områdestyper där denna 

plan använder sig av följande sex: Sammanhängande bostadsbebyggelse (i denna plan ”Orter”), 

Landsbygd, Verksamhet och industri, Natur och friluftsliv, Transportinfrastruktur och Vatten.  

 

De tre områdestyper som inte används i denna plan är: Grönområde och park, Mångfunktionell 

bebyggelse och Teknisk struktur. Eftersom denna översiktsplan inte behandlar Uddevalla centralort 

eller Ljungskile tätort är inte Grönområde och park samt Mångfunktionell bebyggelse applicerbar. 

Kommunens tekniska infrastruktur hanteras som planeringsunderlag.  

Förhållanden av väsentlig betydelse 

Aspekten knyter an till Plan- och bygglagens bestämmelse om att kommunen ska redovisa i 

översiktsplanen hur man avser att ta hänsyn till allmänna intressen, riksintressen, areella näringar, 

miljökvalitetsnormer samt hälsa och risker vid beslut om användningen av mark och vatten. 
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1.3 Utgångspunkter och centrala begrepp 
I detta kapitel redovisas vilka vägledande begrepp och teorier, mål och andra styrande dokument som 

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

vision och miljömål till nationella mål och FN:s globala mål.  

1.3.1 Vision  

Uddevalla kommuns vision 

Uddevalla – Hjärtat i Bohuslän. Liv, lust och läge ger livskvalitet 

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

Vår kommun är det naturliga valet för ett gott liv. 

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

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

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

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

av hav, fjäll och fjord. 

1.3.2 Nationella, regionala och kommunala mål  

Nationella mål 

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

planera efter mål som berör hållbar utveckling enligt Plan- och bygglagen. Uddevalla kommun har 

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

Målen som har bearbetats inom ramen för Uddevallas översiktsplan är: 

• Transport och infrastruktur • Krisberedskap • Miljö   

• Landsbygd, livsmedel och areella näringar • Kulturmiljö • Funktionshinder   

• Cirkulär ekonomi • Klimat • Vatten • Friluftsliv • Jämställdhet • Folkhälsa   

• Digital infrastruktur • Arbete mot segregation • Bostäder och samhällsplanering 

• Arkitektur • Näringsliv • Regional utveckling • Energi och energidistribution 

För vidare läsning: Nationella mål - PBL kunskapsbanken - Boverket 

Nationella miljökvalitetsmålen 

Miljömålssystemet består av ett generationsmål, 16 miljökvalitetsmål samt ett antal etappmål inom 

områdena avfall, biologisk mångfald, farliga ämnen, hållbar stadsutveckling, luftföroreningar och 

klimat. Sveriges miljömål är det nationella genomförandet av den miljömässiga dimensionen av de 

globala hållbarhetsmålen. Ett av miljömålen – god bebyggd miljö – syftar till att uppnå hållbar 

utveckling i den byggda miljön genom att ekologiska, sociala och ekonomiska aspekter vägs in. 

Regionala mål 

De nationella miljökvalitetsmålen har brutits ner till regionala miljömål av länsstyrelsen tillsammans 

med Västra Götalandsregionen (VGR) och på lokal nivå för kommunen. I de regionala målen finns 

koppling till Klimat 2030:s mål om en fossiloberoende region 2030.  

Den regionala utvecklingsstrategin är en övergripande strategi för det regionala tillväxts- och 

utvecklingsarbetet i Västra Götaland. Syftet är att skapa en samlad bild över regionens tillgångar, 

möjligheter och utmaningar och vad regionen tillsammans med alla kommuner, kommunalförbund, 

näringslivsorganisationer, föreningar, länsstyrelsen gemensamt prioriterar att kraftsamla kring. De 

omfattar flera olika områden som till exempel utveckling av näringslivet, trafik och infrastruktur, 

miljö och delaktighet. 

https://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/Allmant-om-PBL/teman/nationella-mal1/
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Kommunala miljömål 

Kommunerna har en mycket viktig roll i miljömålsarbetet, som innebär att översätta nationella och 

regionala miljömål till kommunala miljömål och åtgärder. Uddevalla kommuns arbete med att nå de 

nationella miljökvalitetsmålen sker genom kommunens sex övergripande miljömål som antagits av 

kommunfullmäktige:  

1. Uppmuntra och inspirera  

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

medborgare, medarbetare, organisationer och näringsliv. 

2. Skapa förutsättningar 

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

konsumtion, minska resursanvändningen och minska kemikalieanvändningen. 

3. Planera hållbart 

Uddevalla kommun ska bedriva en socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbar samhällsplanering samt 

ha god hushållning med natur och kulturresurserna. 

4. Ställa krav 

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

varor och tjänster där så är möjligt. 

5. Var energimedveten  

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

6. Tänk på hur du reser 

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

1.3.3 Centrala begrepp 

Hållbar utveckling 

 
Social hållbarhet är målet, ekonomisk hållbarhet är medlet för att nå målet och ekologisk hållbarhet ett villkor. 
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En hållbar samhällsutveckling innebär ett samhälle där både nuvarande och kommande generationer 

kan få sina behov tillgodosedda, där långsiktig balans råder för såväl människa som natur. Detta 

synsätt på hållbar utveckling innebär en samhällsplanering som utgår från människors olika behov och 

bidrar till delaktighet i samhället. En hållbar samhällsutveckling ur ett socialt, ekonomiskt och 

ekologiskt perspektiv ska prioriteras. Den sociala hållbarheten är målet, den ekonomiska 

hållbarheten medlet för att nå målet och den ekologiska hållbarheten ett villkor för att uppnå såväl 

social som ekonomisk hållbarhet. De tre dimensionerna av hållbarhet stärker varandra i ett långsiktigt 

perspektiv och ska ses som en helhet.  

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

nuvarande och kommande invånares olika behov för att därigenom skapa ett tryggt, jämlikt, 

hälsofrämjande och inkluderande samhälle. 

Ekonomisk hållbarhet innebär att Uddevalla kommun ska verka för att både kommunen och andra 

aktörer i samhällsplaneringen hushållar med mänskliga och materiella resurser för att använda dem 

där de långsiktigt bidrar till störst samhällsnytta samtidigt som den ekonomiska tillväxten stärks. 

För ekologisk hållbarhet ska Uddevalla i samhällsplaneringen långsiktigt ta tillvara naturens resurser 

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

Ur ett miljöperspektiv ska kommunen verka för ekologiskt tänkande och minska negativ påverkan på 

miljön för att värna ekosystemen. 

Dessa tre perspektiv utgör en gemensam helhet och det är viktigt att det sker en samverkan dem 

emellan. 

Vardagslivsperspektiv 

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

fokus för hur samhället ska utvecklas. Vilka behov uppstår i olika människors vardagsliv och vad 

behöver finnas i närheten av där människor oftast befinner sig för att underlätta vardagen? Närhet 

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

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

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

Förtätning av bostäder och service i redan bebyggda områden skapar också mer utrymme för 

sammanhängande naturområden och rekreation i omgivningen.  

8 och 80-perspektiv 

Hur ser livet ut för en 8- respektive 80-årig Uddevallabo?  

Frågan belyser en arbetsmetod som utgår från att om både 8-åriga barn och 80-åriga äldre kan röra sig 

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

grupper utan ger också god livskvalitet för alla samhällsgrupper. Metoden utgår från 

stadsbyggnadsfrågor och lägger ett särskilt fokus vid närmiljö och trafik. För att ett 8-årigt barn ska 

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

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

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

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

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

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

Utgångpunkten för detta är att exempelvis ha en god kollektivtrafik och ett väl utbyggt gång- och 

cykelvägnät som gynnar alla invånare. 
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1.3.4 Medborgardialog  

Under mars–april 2018 genomförde projektet för ny översiktsplan 6 medborgardialoger runt om i 

kommunen. Syftet var att få medborgarnas tankar och synpunkter om sin närmiljö, och att ta med 

resultatet in i det fortsatta arbetet med översiktsplanen. Dialogmötena hölls i Lane, Bokenäset, 

Backamo, Skredsvik, Åh och Dalaberg med 20–50 deltagare på respektive ställe. I samband med 

dialogen på Dalaberg genomfördes också en dialog på den närliggande fritidsgården. Kommunens 

ungdomssamordnare genomförde även en dialog med en grupp unga kvinnor i gruppen Girl Equal 

Uddevalla.  

Det som kom fram på mötena sammanställdes i stora kartor. Därefter har inspelen använts i arbetet 

med nya politiska riktningar och finns med som bakgrundsmaterial i arbetet med översiktsplanen.  

Resultaten från dialogmötena våren 2018 sammanfattas i kvaliteter och brister som framkom vid 

respektive möte:  

 

 

   
Lane 13 mars Bokenäset 20 mars Backamo 22 mars 

   

   

Skredsvik 5 april Åh 11 april Dalaberg 18 april 
 

https://www.uddevalla.se/download/18.368a95e71703c8f3fe2864/1582718400615/Dialogm%C3%B6te_Laneg%C3%A5rden.pdf
https://www.uddevalla.se/download/18.368a95e71703c8f3fe2862/1582718400080/Dialogm%C3%B6te_Boken%C3%A4set.pdf
https://www.uddevalla.se/download/18.368a95e71703c8f3fe2861/1582718399844/Dialogm%C3%B6te_Backamo.pdf
https://www.uddevalla.se/download/18.368a95e71703c8f3fe2865/1582718400804/Dialogm%C3%B6te_Skredsvik.pdf
https://www.uddevalla.se/download/18.368a95e71703c8f3fe2866/1582718401021/Dialogm%C3%B6te_%C3%85h.pdf
https://www.uddevalla.se/download/18.368a95e71703c8f3fe2863/1582718400463/Dialogm%C3%B6te_Dalaberg.pdf


Uddevalla kommuns Översiktsplan 2022 – Granskning – Utdrag av samtliga texter 

17 

 

1.3.5 Agenda 2030 

 

 
FN:s 17 globala hållbarhetsmål i Agenda 2030 

 

”Vid FN:s toppmöte den 25 september 2015 antog världens stats- och regeringschefer Agenda 2030 

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

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

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

förverkliga de mänskliga rättigheterna och främja jämställdhet och kvinnors och flickors egenmakt 

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

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

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

globala systemet.” (Regeringen: Handlingsplan Agenda 2030)  

Kommunen en viktig aktör för att uppnå målen i Agenda 2030. Det är främst kommuner som har 

möjlighet att utveckla samhället på en lokal nivå. Kommunen har valt att ha Agenda 2030 som en 

utgångspunkt i arbetet med ny översiktsplan. 

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

Bland annat har: 

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

• workshops genomförts för att belysa hur målen påverkar den fysiska planeringen  

• målen legat som grund i framtagandet och innehållet i planens ställningstaganden  

• material om Agenda 2030 använts som inspiration  

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

Agenda 2030 delegationens slutbetänkande  Globala målen  

 

https://www.uddevalla.se/download/18.368a95e71703c8f3fe286b/1582718402112/Handlingsplan%20agenda%202030%20Regeringen%20.pdf
https://www.uddevalla.se/kommun-och-politik/nyheter/nyhetsarkiv/2020-01-21-uddevalla-deltar-i-glokala-sverige.html?vv_hit=true
https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/statens-offentliga-utredningar/2019/03/sou-201913/
https://www.globalamalen.se/om-globala-malen/
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1.3.6 Landskaps- och havskaraktärsanalys 

En dialogbaserad landskapskaraktärsanalys genomfördes 2012 som underlag för kommunens 

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

och med sociala aspekter inför arbetet med översiktsplanen.  

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

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

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

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

finns risk för konflikter mellan förändringar och landskapets värden. 

Landskaps- och havskaraktärsanalysen används även för genomförandet av översiktsplanens 

miljökonsekvensbeskrivning.  

För vidare läsning: Landskaps- och havskaraktärsanalys  

1.4 Ord och begrepp 
Fräknestranden Det geografiska området väster om E6 mellan Ammenäs och Ulvesund. 

FÖP Fördjupad översiktsplan, en FÖP kan tas fram för ett geografisk avgränsat område där 

kommunen vill öka detaljeringsgraden i planeringen. 

Havstensstrand Det geografiska området mellan Sundsandvik, Rotviksbro, Lanesund och Utby. 

Nationella mål Regeringens politiska målområden med beslutade mål vilka översiktsplanen ska förhålla sig 

till och arbeta mot deras måluppfyllelse. 

Orter av lokal betydelse Innebär att de till viss del har en kvartersstruktur eller bybildning av ortskaraktär. Den är 

tätare bebyggd av fasta bostäder där även viss kommunal service, handel eller liknande kan 

förekomma. 

PBL Plan- och bygglagen, denna lag reglerar översiktsplanen. 

Planeringsprinciper På en övergripande nivå samla vilken inriktning kommunen har som ambition att utveckla 

och bevara i olika bebyggelsestrukturer. 

Sammanhängande bebyggelse Tätare bebyggelse i orter eller på landsbygd av permanenta bostäder. Kan innehålla viss 

handel, besöksmål eller liknande.   

Strategiska 

Ställningstaganden 

Kan ses som översiktsplanens strategier. 

Strukturbild Kartbild som visualiserar utvecklingsinriktningen i grova drag.   

Ta hänsyn till Beakta, respektera. 

Tysta områden Innebär områden som är fria från buller. Det är särskilt naturområden och områden med stora 

upplevelsevärden. 

Utvecklingsinriktning Visar kommunens prioriteringar av utveckling för bebyggelse, natur och friluftsliv samt 

kommunikationer på lång sikt.  

VA-försörjning Med VA-försörjning menas dricksvattenförsörjning, spillvattenbortledning och rening samt 

dagvattenhantering. 

Värdetrakt är ett område med särskilt höga ekologiska värden som har en väsentligt högre täthet av 

värdekärnor för djur- och växtliv än vad som finns i övriga delar av det omgivande 

landskapet.  

Värna Skydda. 

ÖP-modell Boverkets modell för framtagande, innehåll, begrepp och visualisering av en översiktsplan. 

 

https://rambollglobal.maps.arcgis.com/apps/MapSeries/index.html?appid=2a76839bffd64725b9c4cdd8da5731d8


Uddevalla kommuns Översiktsplan 2022 – Granskning – Utdrag av samtliga texter 

19 

 

2. Kommunala ställningstaganden 
Uddevalla kommun har tagit ställning till olika ämnesområden. I detta kapitel redovisas dessa 

strategiska ställningstaganden på en övergripande nivå som ska vara vägledande i den kommunala 

planeringen. Vilka ställningstaganden som finns i planen utgår ifrån: 

• Plan- och bygglagen (PBL), det som enligt lag måste redovisas i en översiktsplan till exempel 

mark- och vattenanvändning 

• Översiktsplanen ska vara en överenskommelse mellan stat och kommun som möjliggör 

kommande utveckling 

• nationella mål från regeringen 

• kommunala initiativ, exempelvis är det fastställt i färdplanen att vardagsliv ska vara ett 

fokusområde i översiktsplanen  

Dessa har tagits fram i samarbete med samtliga förvaltningar i kommunen. Ställningstagandena är 

framtagna med hjälp av befintliga styrdokument, vägledande dokument från bland annat 

Länsstyrelsen, nationella mål och Agenda 2030.  

Formatet för ställningstaganden är ett steg i att tydliggöra kommunens övergripande ställningstagande 

till både fysiska områden och generellt i verksamheten. Därför finns inte löpande texter på samma sätt 

som i tidigare översiktsplaner. Istället finns ”för vidare läsning” som hänvisar och länkar till de 

befintliga beslutade kommunala dokument som är relevanta för ställningstagandet. Detta är ett sätt att 

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

översiktsplanen. 

De strategiska ställningstagandena delas upp i två huvudkapitel: 

1. Tematiska strategiska ställningstaganden   

redovisar kommunens förhållningssätt vad gäller vägledande ställningstaganden för frågor 

som inte är direkt kopplade till en specifik markanvändning 

2. Geografiska strategiska ställningstaganden 

redovisar kommunens förhållningssätt vad gäller mark- och vattenanvändning    

2.1 Tematiska strategiska ställningstaganden 
Uddevalla kommuns tematiska strategiska ställningstaganden som redovisas i detta kapitel är 

kopplade till allmänna intressen och vägleder kommunens verksamheter i frågor som inte är direkt 

kopplade till en specifik markanvändning. Dessa ställningstaganden är istället vägledande för hela 

kommunens verksamhet.  

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

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

arbetssätt som inkluderar alla förvaltningar, funktioner och perspektiv som annars står långt från den 

översiktliga planeringen.  

I detta kapitel redovisas kommunens ställningstaganden i tre avsnitt: 

Boende och framtidsberedskap, God livsmiljö samt Hälsa, välbefinnande och hållbar tillväxt.  
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2.1.1 Boende och framtidsberedskap 

I detta avsnitt finns Uddevalla kommuns ställningstaganden som avser långsiktig bostadsförsörjning 

samt kommunens service till invånare, företagare och besökare. Avsnittet omfattar bland annat 

markberedskap samt vatten- och avloppsförsörjning. Här finns också ställningstaganden med 

långsiktiga perspektiv på hur kommunen planerar att möta upp för en föränderlig omvärld och 

klimatförändringarna. I detta avsnitt förhåller vi oss till nationella målsättningar avseende 

Krisberedskap, Bostäder och samhällsplanering, Vatten och Klimat. 

2.1.1.1 Bostäder 

Uddevalla kommuns bostadsförsörjning ska skapa en långsiktigt väl fungerande bostadsmarknad där 

människors bostadsbehov och efterfrågan möter ett utbud av bostäder som svarar mot detta. 

Kommunens bostadsförsörjning och boendemiljöer bidrar till ökad folkhälsa, trygghet och integration 

som ger alla människor en, ur social synpunkt, god livs- och boendemiljö. Olika former av boende ska 

utvecklas och anpassas för att bättre kunna möta ett varierat och föränderligt behov såväl nu som i 

framtiden. 

I Uddevalla kommun ska… 

… ny samlad bebyggelse av bostäder lokaliseras i centralorten Uddevalla och tätorten Ljungskile i 

första hand alternativt i utpekade områden för orter av lokal betydelse samt sammanhängande 

bebyggelse.  

… bostadsbyggandet vara en central del i samhällsutvecklingen mot attraktiva och hållbara 

livsmiljöer som förutsätter fungerande infrastruktur, tar hänsyn till natur och miljö, service och 

kommunikationer samt skapar förutsättningar för trygghet, rekreation och kulturliv.  

… bostadsförsörjningen planeras både med ett långsiktigt och ett kortsiktigt perspektiv för att täcka 

behoven av alla bostadsformer. 

… kommunen skapa blandad bebyggelse och bostadsområden med varierande upplåtelse- och 

boendeformer som bidrar till att ge fler människor möjlighet att få tillgång till ett ändamålsenligt 

boende. 

… bostadsbyggandet förhålla sig till och utvecklas tillsammans med platsens identitet samt värna om 

befintliga kultur- och naturvärden. Kultur- och naturvärden ska kunna tillgängliggöras och användas. 

… grupper med särskilda behov och som står långt från den ordinarie bostadsmarknaden ges särskilda 

insatser för att tillförsäkra tillgången till bostad. 

… särskilda boenden förläggas i bostadsområden och vara utformade så att de ger möjlighet till 

deltagande i samhället. 

… kommunen verka för att tillgodose en variation av trygga bostadsformer för att möta behoven hos 

en åldrande befolkning. 

… kommunen verka för att skapa förutsättningar för innovativa boenden som möter efterfrågan på 

varierade hållbara bostäder för alla samhällets målgrupper. 

 

 
 

För vidare läsning: Bostadsförsörjningsprogram  Uddevalla FÖP  Ljungskile FÖP   

Plan Integration 2030 

  

https://www.uddevalla.se/download/18.368a95e71703c8f3fe285f/1582718399165/Bostadsf%C3%B6rs%C3%B6rjningsprogram%20Uddevalla%20kommun.pdf
https://www.uddevalla.se/bygga-bo-och-miljo/samhallsplanering/oversiktsplan-/oversiktsplan-uddevalla-tatort.html
https://www.uddevalla.se/bygga-bo-och-miljo/samhallsplanering/oversiktsplan-/oversiktsplan-ljungskile.html
https://www.uddevalla.se/download/18.6d7d57f11781f53795aff9/1617277481249/Plan%20Integration%20antagen%202020-12-09.pdf
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2.1.1.2 Lokalförsörjning 

Uddevalla kommuns lokalförsörjning tillskapar långsiktigt ändamålsenliga lokaler för kommunens 

verksamheter så att de kan ge god service till medborgarna utifrån sitt verksamhetsuppdrag. 

Lokalförsörjningen ska erbjuda flexibla lokaler som kan samnyttjas mellan olika verksamheter och 

användas för olika ändamål och av olika målgrupper över tid. Detta ska ske genom ett hållbart 

samhällsbyggande som ger alla människor en god livsmiljö där långsiktigt god hushållning med mark, 

vatten, naturresurser och energi främjas.  

 

I Uddevalla kommun ska… 

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

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

… fokus ligga på låga drifts- och underhållskostnader. 

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

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

… ett kommunalt helhetsperspektiv tas i planeringen för en flexibel användning av kommunala 

lokaler för att möjliggöra samnyttjandet inom och mellan kommunala verksamheter, andra aktörer och 

civilsamhället. 

… kommunen skapa förutsättningar för innovativa kontorslösningar och framtidens arbetsplatser. 

 

 
 

För vidare läsning: Lokalförsörjning 

2.1.1.3 Strategisk markberedskap 

Markfrågor är en central del i kommunens långsiktiga utveckling. De styr kommunens möjligheter till 

utveckling såväl kortsiktigt som långsiktigt och påverkar kommunens framtid. Resonemanget kring 

kommunens markberedskap kommer över tid löpande att anpassas, förändras och utvecklas i enlighet 

med kommunens utveckling, rådande konjunktur och förutsättningar både på lokal och nationell nivå. 

Den strategiska markberedskapen beskriver, långsiktigt, i vilken riktning kommunen bör växa och 

utvecklas, hur den kommunala marken ska förvaltas och förädlas samt var kommunen bör förvärva 

respektive sälja mark. 

Uddevalla kommun ska… 

… aktivt agera för att kunna förvärva mark som är av strategisk betydelse för kommunen, både på 

kort och lång sikt för att uppnå social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet.  

… verka för att en god markberedskap finns för att kunna tillgodose kommunens behov av nya och 

utökning av befintliga bostadsområden, industri- och verksamhetsområden, kommunala 

verksamhetslokaler och naturmiljöer. 

 

  
 

För vidare läsning: Markanvisningspolicy 2013  Riktlinjer för markanvisning 2022 (under revidering) 

https://www.uddevalla.se/download/18.4d2d191c177617e40357f/1612360196799/Lokalf%C3%B6rs%C3%B6rjningsplan%202021-2031.pdf
https://www.uddevalla.se/download/18.59bbf00d17839078bb59ed/1617195197801/markanvisningspolicy.pdf
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2.1.1.4 Vatten och avlopp  

Den kommunala VA-planeringen (Vatten och avlopp) ger en heltäckande och långsiktig planering och 

beskriver hur VA-försörjningen ska lösas i hela kommunen, både inom och utanför kommunalt 

verksamhetsområde. Med VA-försörjning menas dricksvattenförsörjning, spillvattenbortledning och 

rening samt dagvattenhantering. Kommunen har tagit fram VA-översikt, VA-strategi och VA-plan. 

VA-planen innehåller handlingsplaner för genomförande av åtgärder. 

Uddevalla kommun har idag tillstånd för avloppsreningsverket Skansverket och kontinuerlig 

uppföljning sker av utsläppen utifrån tillståndet. 

Både ytvatten- och grundvattenresurser i Uddevalla kommun används för dricksvattenförsörjningen 

till kommunens invånare. Ytvatten som nyttjas är Köperödssjöarna med Bäveån, Risån och Öresjö, 

som används för allmän dricksvattenförsörjning för större delen av kommunen. Grundvatten nyttjas i 

vissa delar av kommunen för allmän dricksvattenförsörjning lokalt.  

I Uddevalla kommun finns ett drygt 40-tal kustnära tätbebyggelseområden som ibland har problem 

med bristande uttagsmöjligheter av dricksvatten och saltvatteninträngning i dricksvattentäkter. I dessa 

områden råder en känslig balans mellan tillrinning och uttag av sött vatten. Vid för stora uttag av 

vatten kan saltvatten tränga in i befintliga vattentäkter och försämra vattenkvaliteten för lång tid 

framöver. Dricksvatten i tillräcklig mängd och av god kvalitet kan ändå finnas i närområden till 

omvandlingsområden. 

Grundvattenutredning Bokenäset (COWI AB, 2015) visar att flera av områdena behöver nya 

dricksvattenlösningar innan vidare omvandling sker till permanentbebyggelse, förtätning och 

planläggning så att befintlig vattentillgång inte äventyras. I större delen av Bokenäset finns problem 

med lokalt förhöjda fluoridhalter i dricksvattnet från borrade brunnar. Vid enstaka kompletterande 

bebyggelse bör problemet lösas genom egen rening av fluorid i dricksvattnet. Innan förtätning sker 

inom tätbebyggelseområdena ska fluoridhalterna undersökas. 

Vattenskyddsområden finns för de allmänna vattentäkterna samt för vissa, men inte alla, potentiella 

dricksvattenresurser inom kommunen. 

I Uddevalla kommun ska… 

… alla fastigheter som har bedömts lämpliga för bebyggelse och med behov av vatten- och 

avloppsförsörjning ha tillgång till ett dricksvatten av god kvalitet och en avloppsanläggning som 

uppfyller gällande krav. 

… dagvatten ses som en estetisk, ekologisk och hydrologisk resurs och kommunen ska vara en god 

förebild genom att arbeta för en hållbar dagvattenhantering. 

… all ny- och ombyggnation avsätta ytor för dagvattenhantering där det behövs. 

… utbyggnadsplaner för områden som idag inte har kommunalt vatten och avlopp följa gällande VA-

utbyggnadsplan och Vattenförsörjningsplan. 

... VA-försörjningen planeras med hänsyn till översvämningsrisker, förhöjda vattennivåer, risk för ras 

och skred, ökad risk för mikrobiell smitta och andra faktorer som kan påverkas av ett förändrat klimat. 

 

 

För vidare läsning: VA-planering för Uddevalla kommun  Grundvattenutredning Bokenäset (COWI 

AB, 2015)   

https://www.uddevalla.se/bygga-bo-och-miljo/vatten-och-avlopp/va-planering-for-uddevalla-kommun.html?vv_hit=true
https://www.uddevalla.se/download/18.368a95e71703c8f3fe286a/1582718401783/Grundvattenutredning%20Boken%C3%A4set%20COWI.pdf
https://www.uddevalla.se/download/18.368a95e71703c8f3fe286a/1582718401783/Grundvattenutredning%20Boken%C3%A4set%20COWI.pdf
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2.1.1.5 Klimatanpassning 

Kommunen står inför flera utmaningar när det gäller anpassning till klimatförändringen som pågår 

och som inte kan förhindras i framtiden.  

De framtida effekterna av klimatförändringarna är omfattande och svåra att överblicka. Enligt FN:S 

klimatpanels (IPCC) klimatexperter innebär det följande: 

• Jordens medeltemperatur ökar  

• Havsytan stiger  

• Förändrade nederbördsmönster med ökad risk för såväl översvämningar som torka 

Den största temperaturökningen förväntas ske under vintern. Det varmare klimatet innebär också att 

vegetationsperioden för växter förlängs. Intensiv nederbörd i form av skyfall förväntas öka relativt 

kraftigt. Med tanke på den ökande temperaturen innebär det att nederbörden mer sällan kommer att 

falla som snö. Möjligen sker också förändringar vad gäller risker för ras, skred och erosion. Många av 

de risker och problem som uppmärksammas finns i hög grad redan idag men förvärras av 

klimatförändringarna. Det innebär att anpassningsåtgärder som utförs i närtid många gånger också får 

effekt redan nu.  

Hälsan kan påverkas negativt i ett förändrat klimat, t.ex. genom ökad smittorisk, ”nya” insekter och 

ökad risk för värmeböljor. Riskgrupperna i samhället under värmeböljor är bland annat äldre, kroniskt 

sjuka, personer med funktionsnedsättning, små barn, gravida, personer med psykiatriska sjukdomar 

och personer som tar vissa mediciner eller som tidigare haft hjärtinfarkt. Extra sårbara är människor 

som vistas mycket inomhus eftersom många byggnader och deras ventilationssystem är gjorda för ett 

svalare klimat. 

Den största utmaningen är att hantera effekter i befintlig bebyggelse och verksamhet. Det gäller att ta 

hand om det dagvatten som åligger VA-huvudmannen eller kommunen enligt var tids gällande praxis 

utan att översvämning sker av mark eller av anslutna fastigheter. 

Mer intensiva regn är inte avsedda att ledas bort via dagvattensystemen utan vid dessa tillfällen får 

man räkna med att avrinning sker ovan markytan. För dessa regnhändelser bär kommunen ansvaret 

för att först och främst bedöma och värdera risken för skador på den bebyggda miljön till följd av 

översvämning. Kommunen är också skyldig att arbeta strategiskt med hur riskerna kan minskas eller 

upphöra. Kommunen arbetar fram en klimatanpassningsplan där åtgärder på såväl nybebyggelse som 

befintlig bebyggelse tas fram. 

Översvämningar kan till exempel medföra avbrott i service, elförsörjning, begränsningar i 

framkomlighet och inte minst stora skador på infrastruktur och byggnadsstrukturer. I publikationen 

P110 anges att återkomsttiden bör vara minst 100 år vid säkerställande att skyfallshändelser kan tas 

om hand. 

Klimatanpassning innebär att rusta kommunen och olika verksamheter för de nya utmaningar som en 

ökad uppvärmning ger. Klimatanpassning medför minskad sårbarhet för klimatrelaterade händelser 

och att ta tillvara möjligheter för att utveckla en långsiktigt hållbar kommun. Arbetet kan gälla 

planering av bebyggelse och infrastruktur som vägar eller vatten- och avloppssystem. Andra exempel 

är rutiner inom vård och omsorg, metoder inom lant- och skogsbruk eller säkerhetsfrågor inom 

elförsörjning. 
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I Uddevalla kommun ska…  

… grönytor, träd, våtmarker och annan växtlighet bevaras och utvecklas för att sänka temperaturen, 

erbjuda väderskydd och absorbera skyfall.  

… utryckningsvägar och andra förutsättningar för utryckningsfordon säkerställas för en säker 

krisberedskap. 

… kommunala lokaler, verksamheter och boenden vara anpassade för extrema väder och temperaturer 

för att säkerställa medborgarnas hälsa.  

… förebyggande tvärsektoriellt arbete som tar ett helhetsgrepp kring hur olika grupper påverkas olika 

mycket av klimatförändringarnas effekter bedrivas avseende boendekvalitet, resande, tillgänglighet 

och trygghet i de offentliga miljöerna. 

… förebyggande arbete med lösningar som motverkar väderförhållandens påverkan på 

transportinfrastrukturen bedrivas. 

… vi bygga klimatanpassat på ett sätt som integrerar ekosystemtjänster och hanterar risker från skred, 

ras och skyfall. 

… den tekniska försörjningen planeras med hänsyn till behoven som ökade påfrestningar i 

väderförhållanden skapar.  

… viktiga samhällsfunktioner placeras strategiskt i områden med låg risk för påverkan av ett förändrat 

klimat.  

... VA-försörjningen planeras med hänsyn till översvämningsrisker, förhöjda vattennivåer, risk för ras 

och skred, ökad risk för mikrobiell smitta och andra faktorer som kan påverkas av ett förändrat klimat. 

... klimatanpassad planering bidra till en struktur som gör att människor har nära till arbetsplatser, 

samhällsservice, fritidsanläggningar och handel, så att de väljer att gå, cykla och åka kollektivt hellre 

än att ta bilen.  

… ingen ny bebyggelse, förutom enklare byggnationer, tillkomma i områden med stor risk för 

översvämning. Riskbedömningen görs utifrån samhällsnytta, risk för människors hälsa och säkerhet 

samt ekonomisk skada. 

… ny bebyggelse i central- och tätorten klimatsäkras, exempelvis genom att bygga 

översvämningsskydd eller att bebyggelsen placeras på en säker nivå. Samhällsviktiga anläggningar, 

högprioriterade stråk och utrymningsvägar ska skyddas.  

… ytor för omhändertagande av stora mängder dagvatten vid översvämningar samt vid kraftiga regn 

planläggas. 

… vid stadsplanering hänsyn tas till följande risker: 

• Högvatten i havet. Dimensionerande händelse: 200 års återkomsttid. 

• Nederbörd/skyfall. Dimensionerande händelse: Ett klimatanpassat regn med 100 års 

återkomsttid. 

• Höga flöden i vattendrag. Dimensionerande händelse: Ett klimatanpassat 200-årsflöde. 

• Höga grundvattennivåer. Risken för stigande grundvattennivåer behöver beaktas. 

 

 

För vidare läsning: Svenskt Vatten P110  Riskhanteringsplan Uddevalla 2022 - 2027   

Bilaga Mål och åtgärdstabell tillhörande beslutad Riskhanteringsplan för Uddevalla 2022-2027  

Tillsynsvägledning avseende översvämningsrisker (boverket.se) 

http://vav.griffel.net/filer/P110_del1_web_low_180320.pdf
https://www.uddevalla.se/download/18.6b365ae217ddb02c52382/1640078943286/Beslutad%20Riskhanteringsplan%20f%C3%B6r%20Uddevalla%202022-2027%20enligt%20%C3%96versv%C3%A4mningsdirektivet%202007-60-EC.pdf
https://www.uddevalla.se/download/18.6b365ae217ddb02c52383/1640078943398/Bilaga%203%20M%C3%A5l%20och%20%C3%A5tg%C3%A4rdstabell%20tillh%C3%B6rande%20beslutad%20Riskhanteringsplan%20f%C3%B6r%20Uddevalla%202022-2027%20enligt%20%C3%96versv%C3%A4mningsdirektivet%202007-60-EC.pdf
https://www.boverket.se/globalassets/publikationer/dokument/2018/tillsynsvagledning-avseende-oversvamningsrisker.pdf
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2.1.1.6 Samhällskrisberedskap 

Samhällets krisberedskap kan beskrivas som förmågan att förebygga, motstå och hantera 

krissituationer. Syftet med svensk krisberedskap är att värna befolkningens liv och hälsa, samhällets 

funktionalitet och förmågan att upprätthålla våra grundläggande värden som demokrati, rättssäkerhet 

och mänskliga fri- och rättigheter. Samhällskrisberedskap består av fyra delområden: Höjd beredskap, 

Krisberedskap, Säkerhetsskydd samt Brottsförebyggande verksamhet och trygghet. I Uddevalla 

kommun bör arbetet med samhällskrisberedskap ske i samverkan med andra aktörer.  

Höjd beredskap  

Höjd beredskap avser kommunens verksamhet och förberedelser när det gäller höjd beredskap, 

skymningsläge och väpnad konflikt. Kommunens uppdrag är i princip detsamma som under fredstid 

men bedrivs med andra förutsättningar, både praktiskt och legalt. 

Det är av stor vikt för räddningstjänsten och försvaret att ha alternativa vägar för framkomlighet under 

händelser av olyckor eller annan typ av beredskap om huvudvägnätet skulle bli oframkomligt. 

 

Uddevalla kommun ska… 

… ha en planering avseende höjd beredskap. Tyngdpunkten ska ligga på skydd av civilbefolkningen, 

drift av egen verksamhet och stöd till Försvarsmaktens verksamhet.  

… inom kommunens yta, planera till stöd för totalförsvarets transporter. Kommunen ska använda 

nationella underlag som stöd för sin planering och applicera detta i ett lokalt perspektiv. Hänsyn till 

regionala risker ska återfinnas i planeringen.  

... planera för och försäkra sig om att kommunen har en robust tillgänglighet avseende att strategiska 

vägar ska hållas öppna såsom alternativ till riksväg 44, exempelvis Kärranäsvägen.  

Krisberedskap 

Kommunen har enligt lagen om extraordinarie händelser ett utpekat ansvar att planera för, leda och 

samordna större krishändelser inom kommunens geografiska yta. Kommunens uppgifter innehåller 

analyser av risker, planering och övning.  

 

Uddevalla kommun ska… 

… ha en god förmåga att förebygga, hantera och följa upp större krishändelser inom kommunens 

geografiska yta. Planeringen ska främst rikta sig mot händelser där samhällsviktiga system riskeras. 

Stor vikt ska läggas vid försörjningsfrågor som värme, vatten och elkraft samt vid arbete mot social 

oro.  
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Säkerhetsskydd 

Säkerhetsskydd handlar om att genom förebyggande arbete skydda säkerhetskänslig verksamhet hos 

myndigheter och företag mot spioneri, sabotage, terroristbrott och andra brott som kan hota 

verksamheten. Säkerhetskänslig verksamhet är verksamhet som är av betydelse för Sveriges säkerhet 

eller som Sverige har förbundit sig att skydda genom internationella åtaganden.  

 

Uddevalla kommun ska… 

… ha ett väl utbyggt skydd avseende säkerhetskyddshot. Detta ska ske både på strategisk och operativ 

nivå. Det grundläggande förhållningsättet ska vara att information som är känslig eller har stor 

betydelse för den lokala, regionala eller nationella säkerheten ska hanteras och förvaras med högsta 

möjliga sekretess.  

… lägga stor vikt vid att information som i fientligt syfte kan användas av främmande makt, erhåller 

ett högt skydd mot spridning och förvanskning.   

… arbeta för att skyddet mot extremistiska organisationer ska vara centralt i alla former av 

säkerhetsskydd då detta innebär ett hot mot de demokratiska processerna.  

... arbeta efter aktuella handlingsprogram för skydd mot olyckor.  

Brottsförebyggande verksamhet och trygghet  

Kommunen har genom Brottsförebyggande rådet ett samordnande ansvar för trygghetsfrågor inom 

kommunen. Trygghetsfrågor är extremt viktiga för att skapa en attraktiv miljö för invånarna att vistas, 

etablera eller bosätta sig i.  

Uddevalla kommun ska… 

… beakta trygghetsfrågor i all form av samhällsutveckling. Detta ska ske dels i planeringsstadiet, dels 

i vidareutveckling av redan befintliga områden.  

… ha ett väl strukturerat och utvecklat nätverk för att kunna arbeta brottsförebyggande och 

trygghetsskapande oavsett samhällsprocess.  

 

 
 

För vidare läsning: Risk och sårbarhetsanalys 2021 

 

2.1.2 God livsmiljö 

I detta avsnitt redogör kommunen för de ställningstaganden som berör våra kultur- och naturmiljöer 

samt energi- och miljöfrågor. Ställningstagandena handlar bland annat om att bevara och värna 

befintliga miljöer, utvecklandet av miljöer och förutsättningar för att skapa en positiv utveckling i 

kommunen. I detta avsnitt förhåller vi oss till Nationella mål gällande, Kulturmiljö, Transport och 

infrastruktur, Miljö, Friluftsliv, Arkitektur, Energi och energidistribution, Regional utveckling, 

Landsbygd, livsmedel och areella näringar. 

https://www.uddevalla.se/download/18.5c6b3d1a17d1027b1e91436/1639482653175/Uddevalla_Risk%20och%20s%C3%A5rbarhetsanalys%202021.pdf


Uddevalla kommuns Översiktsplan 2022 – Granskning – Utdrag av samtliga texter 

27 

 

2.1.2.1 Kulturvärden och kulturmiljö 

I Uddevalla kommun ska kulturmiljöer och kulturarv, arkitektur och kulturell infrastruktur användas, 

utvecklas och bidra till en långsiktigt hållbar utveckling av kommunen. Kommunens kulturarv och 

kulturmiljö är lokala resurser för nutid och framtid. 

Våra utomhusmiljöer är något vi alla delar i ett samhälle. Områden mellan husen, platser, torg eller 

rekreationsområden skapar våra gemensamma utrymmen. Här möts människor, natur, djur och kultur 

och skapar förutsättningar för delaktighet i samhället. Därför är det av stor vikt att arkitekturen kan 

fånga stadens mångfald, med människan i fokus, så att våra gemensamma ytor formas med omsorg 

för att bli tilltalande, trygga och tillgängliga för alla. Speciellt bottenvåningar, fasader och andra 

fysiska objekts utformning påverkar platsens identitet.  

I Uddevalla kommun ska…  

Kulturarv och kulturmiljö 

… kulturarvet vara tillgängligt och angeläget för alla, väl omhändertaget och nyttjat som resurs för 

lokal och regional utveckling.  

… kulturarvet göras tillgängligt och angeläget genom fortlöpande dialog, arrangemang och 

informationsinsatser. 

… tillkommande förändringar i markanvändning och byggnation konsekvent bedömas utifrån ett 

hållbarhets- och kulturhistoriskt perspektiv samt förhålla sig och anpassas till befintliga kulturmiljöer.  

... kustlinjen hållas öppen och tillgänglig för allmänheten. Ny bebyggelse ska planeras så att siktlinjer 

nära stränder ska bibehållas och för att närheten till vattnet ska kunna upplevas. 

... ingrepp som skadar naturmiljön minimeras eftersom naturmiljön är en viktig del av kulturmiljön. 

Bebyggelse ska anpassas till terrängen och platsen.  

…beslut om rivning alltid motiveras. 

Arkitektur 

… arkitektur av hög kvalitet tillåtas vara ett självklart inslag i vår vardagsmiljö för att gynna en 

positiv rumsupplevelse som skapar nyfikenhet och trivsamhet. 

… utveckling ske med god omsorg om arkitektur och gestaltning. Ny bebyggelse ska alltid förhålla 

sig till omgivningen, den befintliga platsen och dess identitet. 

… arkitektur inte bara behandla enstaka byggnader utan även omfatta och definiera mellanrummen i 

såväl offentliga miljöer som andra gestaltade livsmiljöer. 

Kulturell infrastruktur  

… en god kulturell infrastruktur säkras som värnar en mångfald av kulturuttryck och underlättar 

förflyttningen mellan det kulturella uttryckets avsändare till dess mottagare.  

… det fria och ideella kulturlivet ges goda förutsättningar att verka i en kulturell infrastruktur. 

… förutsättningar för offentlig konst skapas.  

… kommunala verksamheter finnas i stadsrum och miljöer som är tillgängliga och attraktiva för 

utövandet av kultur.  

… såväl besökare som invånare få kulturella intryck bara genom att vistas i kommunen. 

 

 
 

För vidare läsning: Kulturmiljövårdsprogram   

https://www.uddevalla.se/download/18.5c6b3d1a17d1027b1e91264/1639124572903/Kulturmilj%C3%B6v%C3%A5rdsprogram%20Hela%20BOKEN.pdf
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2.1.2.2 Ekosystemtjänster och naturvård 

Ekosystemtjänsterna kan definieras som vår naturs ekosystems tjänster, både indirekta och direkta, till 

människans överlevnad och välmående. Det är därför av vikt att vi värnar om och planerar för de 

gröna och blå strukturerna i vår kommun. Det är främst kommunen som har verktyg att gynna den 

biologiska mångfalden för att skydda våra ekosystem.  

 

Ekosystemtjänster har olika funktioner och dess tjänster kan delas in i fyra kategorier: 

• Försörjande: livsmedel, dricksvatten, naturresurser m.m. 

• Reglerande: temperatur, buller, klimat, reningsfunktioner m.m. 

• Kulturella: friluftsliv, kultur, välbefinnande, besöksnäring, god livsmiljö m.m. 

• Stödjande: biologiska mångfald, olika typer av kretslopp, fotosyntes m.m. 

 

Biotopskyddsområden är områden som på grund av sina särskilda egenskaper är värdefulla livsmiljöer 

för hotade djur- eller växtarter, eller som annars är särskilt skyddsvärda, exempelvis en stengärdsgård 

eller åkerholmar.  

 

Det finns två typer av biotopskyddsområden, dels generella biotopskyddsområden där skyddet gäller 

rent generellt, dels särskilt beslutade biotopskyddsområden som kan beslutas av Skogsstyrelsen, 

Länsstyrelsen eller kommunen.   

 

Inom biotopskyddsområden är det förbjudet att bedriva verksamheter eller vidta en åtgärd som kan 

skada naturmiljön inom området.   

 

I Uddevalla kommun ska… 

… sociala, kulturella och historiska värden, såsom grönytor i och nära bebyggelse, hanteras särskilt i 

planerings- och utvecklingsprocesser.  

… sjöar och vattendrag skyddas och utvecklas för biologisk mångfald, rekreation, friluftsliv och som 

långsiktig resurs för många viktiga näringar genom insatser kopplat till information, tillsyn och fysisk 

planering.  

… grönområden, naturvärden och ekosystemtjänster vara ett självklart inslag i planeringen och 

kompenseras om de förloras vid exploateringar. Kompensation ska i första hand ske i nära anslutning 

till den plats där de förlorades.  

… kommunen arbeta för att öka den biologiska mångfalden i kommunens vattenförekomster, särskilt i 

Bäveån och Byfjorden.  

... ekosystemtjänsternas samhällsnyttor och samband med varandra och sin omgivning identifieras, 

värderas och synliggöras i planerings- och utvecklingsprocesser.   

… ekosystemen förstärkas och utvecklas i bebyggda miljöer för att säkerställa hälsosamma och 

hållbara livsmiljöer.  

…områden som omfattas av biotopskydd i första hand undvikas men om en lokaliseringsprövning 

visar att området är det mest lämpliga för den aktuella exploateringen kan ansökan om dispens från 

biotopskyddet bli aktuellt.   

 

 
 
För vidare läsning: Naturvårdsrapport 

https://www.uddevalla.se/download/18.ccb4cff17761773f42259/1612434931143/Naturv%C3%A5rdsrapport.pdf
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2.1.2.3 Hållbara resor 

Andelen hållbara resor med kollektivtrafik, gång och cykel ska öka i Uddevalla kommun. 

Centralorten Uddevalla är ett delregionalt utbildnings- och arbetsmarknadscentrum och ett av Västra 

Götalandsregionens utpekade pendlingsnav för kollektivtrafik. Kollektivtrafiken ska vara ett verktyg 

för fortsatt utveckling av stad och landsbygd i kommunen. Den ska vara tillgänglig och attraktiv, bidra 

till en inkluderande och jämlik samhällsutveckling där alla resenärsgrupper beaktas och bidra till 

minskad miljö- och klimatpåverkan.  

   

I Uddevalla kommun ska… 

… samhällsplaneringen vid planering och lokalisering av nya bostads-, rekreations- och 

verksamhetsområden utgå från möjligheter till hållbara resor.   

… kollektivtrafikens tillgänglighet och attraktivitet förbättras genom prioritering av framkomlighet 

och trygghet, med hänsyn till en mångfald av resbehov. 

… stationer och knutpunkter bidra till att stärka vardagsresandet såväl lokalt som regionalt och 

utvecklas till att bli prioriterade samlingspunkter i orter och samhällen. De ska utvecklas och utformas 

så att de upplevs som trygga, tillgängliga och orienterbara för alla. 

… gång och cykel prioriteras framför bil i planeringen av central- och tätort.  

 
 

För vidare läsning: Cykelplan Kollektivtrafikplan för Uddevalla - (vgregion.se) 

Trafikförsörjningsprogram 2021–2025 - Hållbara resor i Västra Götaland  Trafik- och 

parkeringsstrategi 

2.1.2.4 Miljö  

Arbetet för miljö och ekologisk hållbarhet ska långsiktigt ta tillvara naturens resurser och tjänster 

utifrån ekosystemens gränser samt minska negativ miljöpåverkan på människor och natur, såväl nu 

som i framtiden. 

Kommunen arbetar systematiskt med ekologiskt hållbar utveckling både internt och externt genom sitt 

miljöledningssystem och är certifierad enligt ISO 14001. 

Uddevalla kommun ska… 

... minska klimatpåverkan. 

... hantera biologisk mångfald varsamt och sparsamt för att värna om natur- och kulturmiljöer. 

... värdera miljöåtgärder långsiktigt och göra ekologiskt hållbara investeringar. 

... använda förnybara naturresurser såsom sol, vind, vatten och skog. 

... återanvända, återvinna samt hushålla med material, råvaror och energi för att skapa ett cirkulärt och 

hållbart samhälle. 

... förebygga och minska farliga ämnen för att skydda människors hälsa och miljö. 

... minimera mängden avfall och utgå ifrån avfallstrappans hierarki för i vilken ordning olika metoder 

för att behandla avfall bör användas.  

... verka för en funktionell återvinning i kommunen.  

 

 
 
För vidare läsning: Renhållningsordning  Miljöpolicy för Uddevalla kommun 

https://www.uddevalla.se/download/18.368a95e71703c8f3fe2860/1582718399733/Cykelplan%20Uddevalla%20kommun.pdf
https://www.vgregion.se/kollektivtrafik/sa-styrs-kollektivtrafiken/trafikforsorjningsprogrammet/kollektivtrafikplaner-for-stadstrafiken/uddevalla-stadstrafik/
https://alfresco-offentlig.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/workspace/SpacesStore/785ccaba-a3f9-40aa-9d1f-a68b1b3022f9/H%c3%a5llbara%20resor%20i%20V%c3%a4stra%20G%c3%b6taland%20beslutad%2018%20maj.pdf?a=false&guest=true
https://www.uddevalla.se/bygga-bo-och-miljo/samhallsplanering/underlag-for-planering.html
https://www.uddevalla.se/bygga-bo-och-miljo/samhallsplanering/underlag-for-planering.html
https://www.uddevalla.se/download/18.368a95e71703c8f3fe2870/1582718402952/Renh%C3%A5llningsordning%20avfallsplan%20Uddevalla%20kommun.pdf
https://www.uddevalla.se/download/18.79387d92152eec2bfc434bb/1615909866591/milj%c3%b6policy%20f%c3%b6r%20uddevalla%20kommun.pdf?vv_hit=true
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2.1.2.5 Hållbar Energi och klimat 

Internationellt, nationellt och regionalt finns överenskommelsen att kraftigt minska utsläppen av 

växthusgaser. Den globala temperaturökningen ska begränsas till under 2 grader och vi ska sträva 

efter att inte öka mer än 1,5 grader.  

Sveriges energimål innefattar; att öka andelen förnybar energi, minska utsläppen av växthusgaser och 

att minska energianvändningen. Utmaningarna med att ställa om energiproduktionen och 

energianvändningen är omfattande.  

All utvinning, omvandling och användning av energi medför miljöpåverkan av något slag. De 

viktigaste miljöeffekterna är kopplade till utsläpp från förbränning av bränslen exempelvis ökning av 

växthusgaser i atmosfären, nedfall av försurande ämnen och utsläpp av hälsoskadliga eller 

miljöstörande föreningar i rökgaser och avgaser.  

 

En av dagens främsta utmaningar, såväl globalt som lokalt, är att radikalt minska klimatpåverkan 

samtidigt som samhällets energiförsörjning tryggas. Minskad energianvändning och övergång till 

förnybara energikällor är viktiga åtgärder i denna utmaning med bland annat miljöanpassad, trygg och 

konkurrenskraftig energiförsörjning, effektiv användning av energi samt ett effektivt och hållbart 

transportsystem.  

Uddevalla Energi AB är ett kommunalt bolag som ägs av Uddevalla kommun för bland annat 

produktion och distribution av fjärrvärme och elkraft. I kraftvärmeverket på Lillesjö kan man 

producera både hetvatten, det vill säga fjärrvärme, och elektricitet. På Lillesjö eldas hushållsavfall och 

verksamhetsavfall och inga fossila bränslen används. Fjärrvärme är viktigt lokalt och minskar behovet 

av el för uppvärmning och varmvatten. 

Energi och minskad klimatpåverkan 

I Uddevalla kommun ska… 

... användningen av fossila energikällor fasas ut, för att bli fossilfria 2030.  

... utveckling av fossilfri energiproduktion planeras för förnybara energislag. 

... kommunen sträva efter att fler områden försörjs med fjärrvärme.  

... insatser prioriteras för att minska utsläpp av växthusgaser, med fokus på transportsektorn.  

... den totala energianvändningen per invånare och sektor minimeras genom hållbar samhällsplanering 

och hushållning av resurser.  

... kommunen verka för ökad självförsörjning av fossilfri energiproduktion. 

Vindkraft 

Till Uddevalla kommuns översiktsplan tog kommunen fram ett tematiskt tillägg 2016 i form av en 

Vindbruksplan. I Vindbruksplanen tar kommunen ställning till att inte stötta riksintresset för vindkraft 

i kommunens södra delar. Istället ser kommunen positivt på en utbyggnad av vindkraft inom 

riksintressena i norra delen av kommunen. Länsstyrelsen avslog utbyggnadsförslaget med motivering 

att det överlappande riksintresset för friluftsliv vägde tyngre. Därför har inga nya utbyggnadsområden 

utpekats i Uddevalla kommun. 
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I Uddevalla kommun ska… 

… omvärldsbevakning gällande vindkraft ske kontinuerligt kring utveckling och teknik. 

… Vindbruksplanen ses över en gång varje mandatperiod, eller oftare vid behov, för att kunna öka 

kommunens lokala energiförsörjning på sikt.  

 
 

För vidare läsning: Energi och klimatplan (under revidering) Vindbruksplan  Energi på Uddevalla.se   

2.1.2.6 Buller och luftkvalitet  

Buller och luftföroreningar är skadliga för hälsa och miljö, kan medföra sjukdomar och är en orsak till 

för tidiga dödsfall. Det är därför viktigt att planera för att dels minska förekomsten och dels minimera 

människors exponering.  

Uddevalla kommun ska… 

… verka för att minskat buller och minskade utsläpp från trafiken i såväl befintliga miljöer som vid ny 

exploatering och utveckling av ny infrastruktur alltid beaktas i trafikplaneringen. 

… planera och skapa skol- och förskolegårdar med lågt bakgrundsbuller för att dessa ska kunna 

utgöra platser för återhämtning, lek och undervisning.  

… löpande uppdatera kommunens trafikbullerkartläggningar och övervaka luftkvaliteten. 

… identifiera eller skapa och bevara tysta områden och rekreationsområden med lågt trafikbuller. 

 

 

2.1.2.7 Bergtäkt 

Uddevalla kommuns många landskapstyper och berg gör kommunen till en attraktiv plats för 

etablering av bergtäkter. Tillstånd för täktverksamhet kan lämnas av Länsstyrelsen och Mark- och 

miljödomstolen. Det är därför relevant för Uddevalla kommun att arbeta förebyggande med frågan. 

Det förebyggande arbetet bör syfta till att underlätta processer men också till att öka samverkan 

mellan företag och kommun för att minimera negativ påverkan på samhällsutvecklingen.  

I Uddevalla kommun ska...  

… lämplig lokalisering av bergtäkter i kommunen prioriteras efter områdets lämplighet och påverkan 

på invånares intressen och vardagsliv.  

… bergtäkter etableras där kommunen i ett långsiktigt perspektiv i möjligaste mån kan nyttja den 

brukade marken till andra ändamål som går i linje med kommunens önskade utveckling.  

… kommunen sträva efter en dialog tidigt i processen mellan företag, kommun och länsstyrelse för att 

finna lösningar för etablering av bergtäkt som är önskvärd av samtliga parter.  

 

  

https://www.uddevalla.se/download/18.368a95e71703c8f3fe2876/1582718403555/Vindbruksplan%20Uddevalla%20kommun.pdf
https://www.uddevalla.se/bygga-bo-och-miljo/energi-och-uppvarmning/energiplan-.html
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2.1.3 Hälsa, välbefinnande och hållbar tillväxt 

I detta avsnitt redogör kommunen för de ställningstaganden som närmast berör medborgarnas 

vardagsliv. Ställningstagandena vägleder övergripande i social hållbarhet, hälsa och rekreation, 

föreningsliv och civilsamhälle samt inom områden relaterade till personlig utveckling och försörjning. 

Hänsyn tas till nationella mål inom respektive område. De nationella mål som ingår i detta avsnitt är: 

Kulturmiljö, Funktionshinder, Friluftsliv, Jämställdhet, Folkhälsa, Digital infrastruktur, Arbete mot 

segregation, Näringsliv, Cirkulär ekonomi, Regional utveckling samt Landsbygd, livsmedel och 

areella näringar. 

2.1.3.1 Social hållbarhet och folkhälsa 

All verksamhet i Uddevalla kommun ska verka för ett jämlikt samhälle där både nuvarande och 

kommande generationer lever ett gott liv med god hälsa och utan orättfärdiga skillnader. 

Vardagslivsperspektivet och 8–80 årsperspektivet i översiktsplanen synliggör de sociala aspekterna i 

samhällsplaneringen och skapar förutsättningar för ökad tillit och ett mer jämlikt samhälle genom 

fokus på inkludering, mänskliga rättigheter, tillgänglighet och hälsa. 

Uddevalla kommun ska…  

… säkerställa att de mänskliga rättigheterna efterlevs. 

… motverka diskriminering och främja lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, 

könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, 

funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. 

… kommunen aktivt arbeta för att öka möjligheten till inkludering och påverkan för personer med 

funktionsvariationer.  

… fördela resurser och välfärdstjänster utifrån människors behov och förutsättningar. 

… som en del av det ordinarie arbetet genomföra insatser för att öka delaktighet och inflytande hos 

alla invånare och särskilt de grupper som idag upplever en låg grad av delaktighet i samhället. 

… ge barn och unga likvärdiga möjligheter till en god start i livet genom en trygg och utvecklande 

uppväxt samt till fullföljda studier som en grundsten för fortsatt utveckling och hälsa genom livet. 

… ge alla människor möjligheten att leva i trygga, hälsofrämjande och hållbara miljöer med tillgång 

till ett gott vardagsliv vad gäller boende efter behov, sysselsättning, tillgänglig samhällsservice och 

kommunikationer. 

… i samhällsplaneringen verka för ett 8-80 årsperspektiv samt för att olika gruppers behov tas tillvara 

genom att väga in den fysiska miljöns påverkan på olika människors rörelsemönster, upplevelse av 

trygghet, beteenden och möjligheter att ta del av samhällsservice och offentliga miljöer. 

… genom intern samverkan mellan verksamheter som hanterar frågor som integration, utbildning, 

arbetsmarknad, välfärd, folkhälsa, jämlikhet och barn och unga, öka kunskapen kring hur olika 

aspekter som bidrar till social hållbarhet samspelar och förstärker varandra samt därigenom kunna 

göra mer effektiva kommunövergripande insatser.  

… utveckla, skapa och stötta en variation av mötesplatser och tillgängliga offentliga miljöer där olika 

grupper kan mötas, samspela och utöva sina intressen.  

… öka den externa samverkan med offentliga aktörer, civilsamhälle, akademi och näringsliv vars 

verksamhet har betydelse för människors hälsa och livsvillkor. 

… se social hållbarhet och utjämnade skillnader i hälsa och livsvillkor som en indikator på kvaliteten i 

den kommunala verksamheten där all planering, uppföljning och konsekvensbedömning av beslut ska 

göras utifrån ett socialt hållbarhetsperspektiv.  

… tillhandahålla ytor för spontana möten, lek och aktivitet  
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För vidare läsning:  Välfärdsredovisning  Plan Integration 2030  Plan Välfärd 2030  Bilaga till Plan 

Välfärd 2030 

2.1.3.2 Barn och unga 

I Uddevalla kommun ska alla barn och unga utan särbehandling tillgodoses samma rättigheter till liv, 

hälsa och utveckling. Barnets bästa ska beaktas i första hand och barn har rätt att uttrycka sin mening i 

frågor som berör barnet. Nedanstående ställningstaganden syftar på både barn och unga. 

I Uddevalla kommun ska… 

… beslutsfattare och tjänstepersoner ha kunskap om barns rättigheter för att kunna omsätta denna 

kunskap i den kommunala verksamheten.  

… alla beslut av strategisk karaktär redovisa för hänsynstagandet av barnets bästa för att tillgodose att 

Barnkonventionen efterlevs i den kommunala organisationen.  

… barnets perspektiv beaktas genom en aktiv och regelbunden dialog med barn och unga. Metoden 

för att lyssna på, fråga och återkoppla till barn ska ske med metoder som är flexibla, utifrån barnens 

förutsättningar och i ett för barn tillgängligt forum.  

… barnperspektivet beaktas i planering som påverkar barn och unga genom att en bredd av kompetens 

och professioner är delaktiga för att stärka barnets rättigheter genom samverkan.  

… alla barn ha rätt till lek, vila, kultur och fritid  

… föränderliga verksamheter för barn och ungas skiftande behov vara möjligt. 

… kommunen arbeta både främjande och förebyggande samt skapa trygga lek- och lärmiljöer där 

barn och unga befinner sig för att förbättra hälsa och välmående.   

… kommunen verka för att förbättra kommunikationerna och skapa trygga vägar mellan olika fysiska 

målpunkter som är av vikt för barn och unga, med särskilt fokus på trygga skolvägar. 

… kommunen erbjuda ett starkt och stabilt stöd för unga som varken jobbar eller studerar för att 

underlätta för dessa att påbörja eller återuppta en utbildning eller för att kunna ta steget till 

arbetsmarknaden. 

… kommunens samhällsplaneringsprocesser för den fysiska miljön ta hänsyn till barn och ungas 

förutsättningar och behov i den fysiska planeringen.  

… utformning av bostadsnära grönmiljöer och gröna stråk samt attraktiva lekmiljöer i parker och 

naturområden säkra barns behov av platser för lek och rörelse. 

 

 
 
För vidare läsning: Barnkonventionen  Ungdomsplan 

https://www.uddevalla.se/download/18.368a95e71703c8f3fe2877/1582718403677/V%C3%A4lf%C3%A4rdsredovisning%202018%20Uddevalla%20kommun%20.pdf
https://www.uddevalla.se/download/18.6d7d57f11781f53795aff9/1617277481249/Plan%20Integration%20antagen%202020-12-09.pdf
https://www.uddevalla.se/download/18.5388b67517d26c82b434c4/1637651311965/plan%20v%C3%A4lf%C3%A4rd%202030_antagen%20kf%20210908.pdf
https://www.uddevalla.se/download/18.5c6b3d1a17d1027b1e9126e/1639129336106/bilaga%20till%20plan%20v%C3%A4lf%C3%A4rd%202030_antagen%20kf%20210908.pdf
https://www.uddevalla.se/download/18.5c6b3d1a17d1027b1e9126e/1639129336106/bilaga%20till%20plan%20v%C3%A4lf%C3%A4rd%202030_antagen%20kf%20210908.pdf
https://unicef.se/barnkonventionen/las-texten#hela-texten
https://www.uddevalla.se/download/18.368a95e71703c8f3fe2874/1582718403411/Ungdomsplan%202015-2017%20Uddevalla%20kommun.pdf
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2.1.3.3 Föreningsliv och civilsamhälle 

Uddevalla är en kommun där demokratiska värderingar, öppenhet och respekt för alla människors lika 

värde främjas. Föreningsliv och civilsamhälle är viktiga delar i att skapa ett gott samhälle och 

föreningslivet i Uddevalla kommun är viktiga delar av samhället, här finns mer än 300 föreningar med 

olika inriktning och fokus. I föreningslivet finns möjligheter att delta i idrott, kultur, friluftsliv, politik, 

umgänge, språk och mycket annat. Samverkan mellan kommun, föreningsliv och civilsamhälle är 

viktigt för att ta del av varandras kompetens och erfarenheter. Genom samverkan kan vi stärka 

demokratin och engagemanget i samhället samtidigt som det skapar inkludering och en gemensam 

samhällsutveckling.  

Uddevalla kommun ska…  

… arbeta för en stärkt demokrati, transparens, delaktighet och mänskliga rättigheter genom att aktivt 

bistå med kunskap om hur ideella organisationer fungerar 

… uppmuntra och ta tillvara att individer och grupper engagerar sig ideellt samt ekonomiskt stödja 

engagemang som går i linje med Uddevallas visioner, strategier och värdegrund. Särskild beaktning 

tas till allas rätt att delta i föreningslivet.  

… stödja en bred ideell sektor som utgår från och tilltalar invånarnas olika behov, intressen och 

engagemang.  

… främja utvecklingen av metoder som stärker människors möjligheter att påverka samhällets, den 

kommunala servicens och närmiljöns utveckling.  

… främja hållbara mobilitetslösningar för att öka invånarnas möjlighet att vistas i sociala miljöer, 

delta i aktiviteter och kreativa sammanhang.  

... öka alla invånares möjligheter till meningsfulla aktiviteter för att stärka folkhälsan och minska 

fysisk, psykisk och social ohälsa.  

… se till att alla barn och unga har rätt till att delta och utvecklas i fritidsaktiviteter.  

… uppmuntra vuxna att vara goda förebilder för barn och unga inom den ideella sektorn.  

… verka för att ideella organisationer finns geografiskt utspridda i hela kommunen.  

… erbjuda ideella organisationer lokaler för att uppleva och organisera social gemenskap, träning, 

tävling och arrangemang. 

… stödja minskat droganvändande i samhället och en idrott utan doping.  

… stödja ideella organisationer genom att i förvaltningarna ha gemensam definition för allmännyttig 

ideell förening samt förvaltningsövergripande krav och regelverk. 

 

 
 
För vidare läsning: ÖK Idé  

https://www.uddevalla.se/download/18.368a95e71703c8f3fe2878/1582718404526/%C3%96K%20id%C3%A9%20Uddevalla%20kommun.pdf
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2.1.3.4 Friluftsliv och rekreation 

Uddevalla kommuns unika geografiska läge utgör en möjlighet till ett rikt, givande och attraktivt 

friluftsliv för kommunens invånare såväl som för turister och besökare. De starka kulturhistoriska 

banden till livet på havet, på fjället och i skogarna samt Uddevalla kommuns tidigare roll som 

regementsstad har möjliggjort bevarandet av naturmiljöer som ligger till grund för dagens friluftsliv. 

Att som kommun kunna erbjuda ett kvalitativt friluftsliv spelar stor roll för folkhälsa, trivsel, 

näringsliv och besöksnäring liksom för kommunens hållbara tillväxt.  

  

I Uddevalla kommun ska...   

… alla invånare ha tillgång till likvärdigt och kvalitativt friluftsliv med aktiviteter och områden som 

är värdefulla för individen.    

… bostadsnära naturområden anpassade för friluftsliv säkerställas för alla innevånare.    

… kommunens arbete och utveckling av friluftslivet präglas av inkludering, trygghet och 

tillgänglighet i såväl utbud som utformning av, och i anslutning till, friluftsområden.  

… kommunens arbete med friluftsliv utgå från ett friluftsliv säkrat för framtida generationer.  

… kommunens arbete med friluftsliv tydliggöra kopplingen mellan friluftsliv, folkhälsa och 

naturvård.   

… kommunen arbeta för en tydlig och tillgänglig information samt aktiv kunskapsspridning om 

allemansrätten, kommunens friluftsliv och rekreationsmöjligheter. 

… … kommunen säkerställa alla barns och ungas möjligheter till friluftsliv och utomhusvistelse samt 

bevara, utveckla och planera för naturområden runt skol- och förskoleverksamhet. 

… det säkerställas miljöer i nära anslutning till befintliga/kommande skolor som är anpassade för att 

stimulera och förenkla för undervisning och lek i naturen 

  

  

 

För vidare läsning: Hållbart friluftsliv - Uddevalla kommuns friluftsplan 2030  

 

https://www.uddevalla.se/download/18.1ca997ca179f3bcf2a0f2f/1625644075097/H%C3%A5llbart%20friluftsliv_Uddevalla%20kommuns%20friluftsplan%202030%20(1).pdf
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2.1.3.5 Arbetsmarknad, kompetensförsörjning och kompetensutveckling 

Tillgång till relevant och uppdaterad kompetens är en av de viktigaste förutsättningarna för näringsliv, 

hållbar tillväxt och utveckling för en väl fungerande arbetsmarknad. Uddevalla kommun ingår i en allt 

större arbetsmarknad i tillväxtregionen Göteborg–Oslo. Arbetslivet förändras ständigt och i allt 

snabbare takt och det arbetsintegrerade och livslånga lärandet gynnar deltagande i arbets- och 

samhällsliv. Språkkompetenser ökar möjligheterna till utbildning och inträde på arbetsmarknaden.  

Kompetensförsörjning är en av kommunens viktigaste frågor. Därför arbetar Uddevalla kommun brett 

genom det livslånga lärandet som inkluderar medarbetarfokus, medborgarfokus och elevfokus. 

Synsättet syftar till att säkra kompetensförsörjningen, generera en god kännedom om Uddevalla 

kommun både som attraktiv arbetsgivare och som kommun att leva, arbeta och bo i. 

  

Alla som arbetar i Uddevalla kommun utgör en del i att kunna erbjuda välfärd och ett fungerande 

samhälle för våra invånare. I vårt arbete kring kompetensförsörjning arbetar vi för ett entreprenöriellt 

och innovativt förhållningsätt. Kompetensförsörjningsarbetet syftar även till att skapa en hållbar 

utveckling och att skapa en inkluderande och rättvis utveckling för alla oavsett bakgrund och 

förutsättningar.  

 

I Uddevalla kommun ska... 

… det vara enkelt för kommunens invånare att pendla till jobb och utbildning, att arbeta och studera 

flexibelt och få ett hållbart arbetsliv. 

…kommunen arbeta för att vara en jämlik arbetsplats fri från diskriminering och med fokus på 

individen.  

… arbetstillfällen skapas i samverkan med näringsliv, civilsamhälle och andra aktörer. 

… det finnas tillgång till inkluderande och attraktiva utbildningar anpassade för arbetsmarknadens 

behov. Utbildningarna ska möta alla människors behov under hela livet – från förskola, grundskola 

och gymnasium till högre utbildning.  

… gymnasiekompetens som lägsta utbildningsnivå eftersträvas för alla invånare i arbetsför ålder. 

 … minskad arbetslöshet, full sysselsättning samt anständiga och jämställda arbetsvillkor eftersträvas. 

… människor kunna stå för sin egen försörjning och inte hamna i utanförskap. Ny kompetens som 

tillförs Uddevalla genom invandring och inflyttning ska så snart som möjligt tas tillvara.  

… samverkan med civilsamhälle och näringsliv utvecklas för ökad inkludering i samhället. 

… kommunen aktivt arbeta för att hjälpa unga och personer som står långt från arbetsmarknaden att 

hitta en väg till utbildning och arbete.  

… samverkan ske mellan skolan och näringslivet, kulturlivet och civilsamhället.   

… kommunen utveckla välfärdens verksamheter genom att tillvarata hela arbetskraften, vilket innebär 

unga, de mitt i livet, de med funktionsvariation och våra äldre. 

… alla elever få en jämlik start på arbetslivet genom att den entreprenöriella förmågan hos eleven 

stärks för att sänka arbetslösheten och öka anställningsbarheten. Eleverna får självkännedom och 

kunskaper om arbetslivet och det är lika självklart att vara företagare som anställd. 

 

 

För vidare läsning: Plan Välfärd 2030   Bilaga till Plan Välfärd 2030  Plan Integration 2030  

Bestämmelse om kompetensförsörjningsstrategi  Regional utvecklingsstrategi   Nationell strategi för 

hållbar tillväxt  

https://www.uddevalla.se/download/18.5388b67517d26c82b434c4/1637651311965/plan%20v%C3%A4lf%C3%A4rd%202030_antagen%20kf%20210908.pdf
https://www.uddevalla.se/download/18.5c6b3d1a17d1027b1e9126e/1639129336106/bilaga%20till%20plan%20v%C3%A4lf%C3%A4rd%202030_antagen%20kf%20210908.pdf
https://www.uddevalla.se/download/18.6d7d57f11781f53795aff9/1617277481249/Plan%20Integration%20antagen%202020-12-09.pdf
https://www.uddevalla.se/download/18.ccb4cff17761773f422dd/1612455221673/Best%C3%A4mmelse%20om%20kompetensf%C3%B6rs%C3%B6rjningsstrategi.pdf
https://alfresco-offentlig.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/workspace/SpacesStore/5973ae6b-1b81-404e-a391-8cb78c166176/Regional%20utvecklingsstrategi%20VG%202021-2030.pdf?a=false&guest=true
https://www.uddevalla.se/download/18.368a95e71703c8f3fe286e/1582718402486/Nationell%20strategi%20f%C3%B6r-h%C3%A5llbar%20regional%20tillvaxt%20och%20attraktionskraft%20Regeringen%20.pdf
https://www.uddevalla.se/download/18.368a95e71703c8f3fe286e/1582718402486/Nationell%20strategi%20f%C3%B6r-h%C3%A5llbar%20regional%20tillvaxt%20och%20attraktionskraft%20Regeringen%20.pdf
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2.1.3.6 Näringsliv 

En hållbar tillväxt är viktig för att kommunen i längden ska kunna upprätthålla välfärden. Uddevalla 

kommun ligger genom sin geografiska placering strategiskt mellan Oslo i norr och Göteborg och 

Öresundsregionen i söder, med möjligheter till kommunikationer och godstransporter på väg, järnväg 

och med sjöfart. Uddevalla kommun har förutsättningarna för att levande attraktiva samhällen 

utvecklas och där en mångfald av människor kan bo och verka hela året och på så vis skapa tillgång 

till lokal kompetent arbetskraft. Uddevalla ska vara en attraktiv kommun för både arbetsgivare och 

arbetstagare. 

I Uddevalla kommun ska...  

… kommunen satsa på hållbara näringar som bidrar till lokalt värdeskapande och sysselsättning.  

… en ekologiskt hållbar näringslivsutveckling främjas inom alla branscher.  

… förutsättningarna för det småskaliga och lokalt förankrade företagandet förbättras.  

… kulturella och hållbara besöksnäringar främja hållbarhet och kommunens attraktivitet. 

… markberedskapen stärkas för utveckling av hållbar företagsamhet och besöksnäring samt 

verksamheter med goda infrastrukturförbindelser.  

… kommunen verka för tillgång till kollektiva transportmedel till och från verksamhetsområden året 

runt samt utveckla resmöjligheter mellan arbetsmarknadsområden.   

… en hållbar livsmedelsproduktion och -konsumtion främjas genom förädling av råvaror med 

avsättning på en lokal marknad. 

… kommunen verka för en variation i näringslivet med en bredd av branscher där större och 

kunskapsintensiva näringar kan komplettera nuvarande småföretagarprofil och bidra till ett hållbart 

samhälle.   

… kommunen verka för ökad samverkan mellan näringsliv, universitet, högskolor och kommunen.  

… kommunen verka för att utvecklingsmöjligheter för areella näringar och landsbygdsföretag stärks.  

… en internationalisering främjas i samarbete med andra aktörer såsom invånare, näringsliv, 

utbildningsaktörer, organisationer och civilsamhället.   

… infrastruktur som stöder utveckling av cirkulär ekonomi utvecklas. 

  

 

För vidare läsning: Plan Välfärd 2030   Bilaga till Plan Välfärd 2030 

Regional utvecklingsstrategi    Nationell strategi för hållbar tillväxt   

 

https://www.uddevalla.se/download/18.5388b67517d26c82b434c4/1637651311965/plan%20v%C3%A4lf%C3%A4rd%202030_antagen%20kf%20210908.pdf
https://www.uddevalla.se/download/18.5c6b3d1a17d1027b1e9126e/1639129336106/bilaga%20till%20plan%20v%C3%A4lf%C3%A4rd%202030_antagen%20kf%20210908.pdf
https://alfresco-offentlig.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/workspace/SpacesStore/5973ae6b-1b81-404e-a391-8cb78c166176/Regional%20utvecklingsstrategi%20VG%202021-2030.pdf?a=false&guest=true
https://www.uddevalla.se/download/18.368a95e71703c8f3fe286e/1582718402486/Nationell%20strategi%20f%C3%B6r-h%C3%A5llbar%20regional%20tillvaxt%20och%20attraktionskraft%20Regeringen%20.pdf


Uddevalla kommuns Översiktsplan 2022 – Granskning – Utdrag av samtliga texter 

38 

 

2.1.3.7 Digitalisering  

De snabba samhällsförändringarna i en globaliserad värld kräver flexibilitet i utvecklingen av ett 

hållbart samhälle som tar hänsyn till nuvarande och framtida generationers behov. Digitalisering 

bidrar såväl till innovativt och effektivt samhälls- och välfärdsbyggande som till minskad klimat- och 

miljöpåverkan. Data har blivit en råvara som driver utvecklingen från ort och bygd till nätverk och 

system. Invånarens roll har ändrats från mottagare till medskapare och för dem handlar digitalisering 

om modern demokrati som möjliggör öppenhet, transparens och delaktighet snarare än om teknik. Allt 

som kan digitaliseras kommer att digitaliseras t.ex. många välfärdstjänster. Därför blir tillgång till 

digital infrastruktur lika grundläggande som asfalt, räls, el och vatten. 

 

I Uddevalla ska alla erbjudas säker och snabb tillgång till internet – i såväl orter som på landsbygden. 

Detta är viktigt för att kommunen ska kunna effektivisera servicen till invånarna, för att alla 

människor ska kunna ta del av samhällsservice på ett jämlikt sätt och för att företag ska kunna 

utvecklas.  

 

I Uddevalla kommun ska… 

… digitalisering finnas med i hela samhällsplaneringsprocessen och prioriteras som en viktig sakfråga 

i tidiga planeringsskeden med fokus på flexibilitet och beredskap för att möta framtidens samhälls- 

och livsstilsförändringar.  

… digital teknik användas där det är möjligt för att göra livet enklare och bättre för invånare, 

företagare och besökare, genom förbättrad samhällsservice och livskvalitet liksom effektiviteten i 

Uddevallas funktioner och förvaltningar.  

…kommunen sträva efter att bli en förändringskatalysator/tillväxtmotor som möjliggör öppenhet, 

samverkan, medskapande och delaktighet genom öppna data eller digitala plattformar där data kan 

hämtas, lämnas och analyseras och möjliggöra att nya innovativa tjänster och lösningar utvecklas 

tillsammans med andra aktörer. 

… kommunen arbeta aktivt för att minska det digitala utanförskapet. Alla ska ha tillgång till, förmåga 

att delta och kunna använda sig av det digitala samhället. 

… kommunen arbeta aktivt med att utveckla den digitala kompetensen hos ledning, chefer och 

medarbetare för att förstå och dra nytta av digitaliseringens möjligheter som en del i kärnuppdraget att 

utveckla sin verksamhet. 

… kommunen följa nationellt antagna riktlinjer, strategier och standarder för att följa och anpassa sig 

till samhällsutvecklingen med stöd av digital teknik. 

 

 
 
För vidare läsning: Digital agenda   Plan Välfärd 2030   Bilaga till Plan Välfärd 2030 

 Utveckling i en digital tid, SKR   Digitaliseringsstrategin   

Data för ett kunskapsbaserat och innovativt Sverige 

https://www.uddevalla.se/download/18.368a95e71703c8f3fe2867/1582718401208/Digital%20agenda%20Uddevalla%20kommun%20.pdf
https://www.uddevalla.se/download/18.5388b67517d26c82b434c4/1637651311965/plan%20v%C3%A4lf%C3%A4rd%202030_antagen%20kf%20210908.pdf
https://www.uddevalla.se/download/18.5c6b3d1a17d1027b1e9126e/1639129336106/bilaga%20till%20plan%20v%C3%A4lf%C3%A4rd%202030_antagen%20kf%20210908.pdf
https://skr.se/download/18.4d3d64e3177db55b16631083/1615462889841/Utveckling%20i%20en%20digital%20tid%20layout%2020190620.pdf
https://www.regeringen.se/49adea/contentassets/5429e024be6847fc907b786ab954228f/digitaliseringsstrategin_slutlig_170518-2.pdf
https://www.regeringen.se/4aa1b8/contentassets/56abce3c5f6447a1a285602718b86ad1/data--en-underutnyttjad-resurs-for-sverige-en-strategi-for-okad-tillgang-av-data-for-bl.a.-artificiell-intelligens-och-digital-innovation
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2.2 Geografiska strategiska ställningstaganden 
De geografiska ställningstagandena har till skillnad från de tematiska ställningstagandena alltid en 

specifik geografisk koppling och styr hur ett specifikt område eller en områdestyp ska användas, 

utvecklas och planeras. Till varje kapitel finns ett kartlager kopplat till texten.  

De geografiska ställningstagandena är uppdelade i två huvudavsnitt: 

1. Utvecklingsinriktning 

Utvecklingsinriktningen visar kommunens långsiktiga riktning i breda penseldrag. 

Inriktningen är indelad i en infrastrukturdel och en bebyggelsestrukturdel för orter och 

bebyggelseområden på landsbygd.  

2. Mark- och vattenanvändning 

Här redovisar kommunen för sin planerade mark- och vattenanvändning. Den är uppdelad i 

områdestyper som täcker och planerar hela kommunens geografiska yta.  

2.2.1 Utvecklingsinriktning  
Utvecklingsinriktningen syftar till att på en övergripande nivå visa hur kommunen förhåller sig till sin 

omvärld och hur kommunen vill växa inom sitt geografiska område.  

Uddevalla kommuns utvecklingsinriktning är indelad i två delar: Bebyggelsestruktur med 

planeringsprinciper och Infrastruktur. Dessa beskriver i vilken riktning kommunen vill utvecklas i 

breda penseldrag. Utvecklingsinriktningen innehåller kommunens ställningstaganden och 

planeringsprinciper som både beskrivs i text och visualiseras i en strukturbild. 

Strukturbilden med tillhörande ställningstaganden och planeringsprinciper är framtagna successivt 

genom översiktsplanens framtagande. Infrastrukturstråken och bebyggelsestrukturen som redovisas 

kan därför ses som ett samlat resultat av arbetet med översiktsplanen.  

Under framtagandet har följande principer varit vägledande: 

• Tillgodose människors vardagsbehov i kommunens orter och arbeta för ökad jämlikhet, 
delaktighet, en hållbar livsstil och kultur. 

• Dra nytta av befintlig infrastruktur och gjorda investeringar för ansvarsfullt resursutnyttjande.  

• Förtäta inifrån och ut för ett effektivt markutnyttjande och varsamhet om befintliga och 

obebyggda miljöer/naturmiljöer. 

Som vägledande ställningstagande för utvecklingsinriktning ska samhällsplaneringen i Uddevalla 

kommun genomföras med utgångspunkt i alla hållbarhetsdimensioner och analysera vilka 

konsekvenser en föreslagen utveckling får för hela kommunen och utifrån ett hållbarhetsperspektiv. I 

enlighet med kommunens vision om ett gott liv för alla ska samhällsplaneringen alltid svara för hur 

den förbättrar samhället och för vem.  

2.2.1.1 Bebyggelsestruktur 

Denna del av utvecklingsinriktningen visar i vilka områden kommunen vill samla den kommunala 

servicen. Dessa områden är kopplade till planeringsprinciper som i text redovisat för hur kommunen i 

ett långsiktigt perspektiv vill utveckla eller bevara en ort.  

Planeringsprinciperna är framtagna av kommunen för att skapa tydlighet kring var och vad 

kommunen prioriterar och erbjuder kommunal service. Syftet är att samla styrningen internt i 

kommunen och att skapa en tydlighet mot invånare och andra intressenter. Principerna är framtagna 

och bearbetade av kompetens från samtliga förvaltningar samt representanter från bolag, polis och 

räddningstjänst. Arbetet har haft perspektivet vardagsliv med hemmet som utgångspunkt.  

Samtliga utpekade bebyggelseområden fördjupas i kapitlet Mark- och vattenanvändning där specifika 

ställningstaganden är framtagna för områdena. 
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Centralort Uddevalla – Planeringsprinciper 

Uddevalla kommuns centralort ska tillgodose människors olika vardagsbehov för ökad jämlikhet, 

delaktighet, en hållbar livsstil och kultur. Bebyggelsen ska med utgångspunkt i den lokala natur- och 

kulturmiljön och platsens inneboende värden genom omsorgsfull gestaltning skapa goda, attraktiva 

och trygga livsmiljöer. För ett effektivt markutnyttjande och varsamhet om naturmiljöer och 

jordbruksmark, ska förtätning eller komplettering av befintliga bebyggelseområden i första hand 

tillämpas.  

Planeringsprinciper för centralorten Uddevalla 

I centralorten ska kommunen…  

• värna platsens unika natur- och kulturmiljö kring Bäveån, stadens lokala karaktär och den 

historiska maritima identiteten ska användas och värnas vid utveckling av orten.   

• skapa förutsättningar för en levande centrumkärna och en blandstad, med god gestaltning och 

arkitektur som sätter människan i fokus. 

• fysiskt tillhandahålla all lagstadgad kommunal service till exempel: barnomsorg, skola F-9, 

gymnasium, särskola, vuxenutbildning, SFI, stadsbibliotek med filialer och bokbuss, 

socialtjänst, brandstation och stadshus. 

• verka för en variation av bostadstyper, bostadsstorlekar och upplåtelseformer som tillgodoser 

medborgarnas behov under hela livet. 

• vara en regional nod för kollektivtrafik. 

• skapa förutsättningar för hållbara resor genom kollektivtrafik samt sammanhängande och 

trygga gång- och cykelvägar. Utveckling av transporter för samordnade resor och alternativa 

drivmedel ska också prioriteras. 

• tillhandahålla ett utbud av multifunktionella lokaler för olika ändamål, med likvärdig 

tillgänglighet för olika målgrupper och vid olika tider på dygnet. 

• skapa förutsättningar för berikande möten genom att samla platser för regional kultur, arenor 

och platser för idrott, platser för utbildning på högre nivå, platser för lek i alla åldrar, platser 

för rörelse, kulturskola, fritidsgårdar och platser för utövande av kultur. 

• skapa förutsättningar för en variation av näringslivsutveckling. 

• skapa förutsättningar för centralorten Uddevalla som besöksmål. 

• skapa förutsättningar för ett levande föreningsliv och ett aktivt civilsamhälle med aktiviteter 

för både boende och besökare i olika åldrar och med olika bakgrund. 

• möjliggöra närhet till vatten- och naturmiljöer med tillgång till ekosystemtjänster, rekreation 

och friluftsliv särskilt med fokus på bostadsnära grönska och parker. 

• i centralorten och i anslutning till denna värna och utveckla natur- och kulturmiljöer med 

sammanhängande gröna stråk för att bevara ekosystem, spridningskorridorer för arter och den 

biologiska mångfalden. 
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Tätort Ljungskile – Planeringsprinciper 

Uddevalla kommuns tätort ska tillgodose människors olika vardagsbehov för ökad jämlikhet, 

delaktighet, en hållbar livsstil och kultur. Bebyggelsen ska, med utgångspunkt i den lokala natur- och 

kulturmiljön och platsens inneboende värden, genom omsorgsfull gestaltning skapa goda, attraktiva 

och trygga livsmiljöer. För ett effektivt markutnyttjande och varsamhet om naturmiljöer eller 

jordbruksmark ska förtätning eller komplettering av befintliga bebyggelseområden i första hand 

tillämpas.  

Planeringsprinciper för tätorten Ljungskile 

I tätorten ska kommunen… 

• värna och förstärka ortens lokala identitet och karaktär samt platsens inneboende värden.  

• skapa förutsättningar för en levande centrumkärna. 

• tillhandahålla fysisk kommunal service i form av barnomsorg, skola F-9, viss socialtjänst på 

plats och delvis i form av mobila lösningar, närbibliotek, bokbuss och plats för 

räddningstjänst. 

• verka för en variation av bostadstyper, bostadsstorlekar och upplåtelseformer som tillgodoser 

medborgarnas behov under hela livet. 

• skapa förutsättningar för hållbara transporter genom kollektivtrafik och sammanhängande och 

trygga gång- och cykelvägar. En utveckling av transporter för samordnade resor och 

alternativa drivmedel ska också prioriteras.  

• tillhandahålla ett utbud av lokaler för samnyttjande för olika ändamål med likvärdig 

tillgänglighet för olika målgrupper och vid olika tider på dygnet. 

• skapa förutsättningar för berikande möten: platser för idrott, platser för lek i alla åldrar, 

platser för rörelse, ambulerande kulturskola, fritidsgårdar och platser för utövande av kultur. 

• skapa förutsättningar för orten som besöksmål. 

• skapa förutsättningar för näringslivsutveckling. 

• skapa förutsättningar för ett levande föreningsliv och ett aktivt civilsamhälle med aktiviteter 

för både boende och besökare i olika åldrar och med olika bakgrund. 

• möjliggöra närhet till vatten- och naturmiljöer med tillgång till ekosystemtjänster, rekreation 

och friluftsliv, särskilt med fokus på bostadsnära grönska och parker.  

• i tätorten och i anslutning till denna värna och utveckla natur- och kulturmiljöer med 

sammanhängande gröna stråk för att bevara ekosystem, spridningskorridorer för arter och 

den biologiska mångfalden.  

 

Orter av lokal betydelse – Planeringsprinciper 

Uddevalla kommuns orter av lokal betydelse ska tillgodose människors olika vardagsbehov för ökad 

jämlikhet, delaktighet, en hållbar livsstil och kultur. Bebyggelsen ska med utgångspunkt i den lokala 

natur- och kulturmiljön och platsens inneboende värden genom omsorgsfull gestaltning skapa goda, 

attraktiva och trygga livsmiljöer. För ett effektivt markutnyttjande och varsamhet om naturmiljöer 

eller jordbruksmark ska förtätning eller komplettering av befintliga bebyggelseområden i första hand 

tillämpas.  

Orter av lokal betydelse i Uddevalla kommun är för närvarande Hogstorp, Lane Fagerhult och Lane-

Ryr Kyrkebyn. 



Uddevalla kommuns Översiktsplan 2022 – Granskning – Utdrag av samtliga texter 

42 

 

Planeringsprinciper för orter av lokal betydelse  

I orten av lokal betydelse ska kommunen… 

• värna och förstärka den lokala karaktären och platsens inneboende värden. 

• i de orter där befintlig kommunal service finns, verka för att denna fortsatt ska kunna 

bedrivas. 

• tillhandahålla viss kommunal service, exempelvis i form av mobila lösningar. 

• skapa förutsättningar för berikande möten: platser för lek i yngre åldrar, platser för rörelse, 

ambulerande kulturskola och fritidsgårdar. 

• pröva lämpligheten för bostäder och verksamheter. 

• verka för lokaler för samnyttjande. 

• verka för en infrastruktur som möjliggör goda kommunikationer till centralorten Uddevalla 

eller andra målpunkter som den befintliga infrastrukturen medger. Fokus ska läggas på 

åtgärder som bidrar till att de hållbara resorna utvecklas.  

• verka för att det ska vara nära till naturmiljöer, rekreation och friluftsliv. 

• verka för ett levande föreningsliv och ett aktivt civilsamhälle. 

• i orten och i anslutning till denna bevara och utveckla natur- och kulturmiljöer, bland annat 

med sammanhängande gröna stråk för dess sociala, pedagogiska och kulturhistoriska värden 

samt för den biologiska mångfalden.  

Kustnära bebyggelseområden – Planeringsprinciper  

I de kustnära bebyggelseområdena ska bebyggelsen utvecklas med utgångspunkt i den lokala natur- 

och kulturmiljön och platsens inneboende värden genom omsorgsfull gestaltning skapa goda, 

attraktiva och trygga livsmiljöer. För ett effektivt markutnyttjande och varsamhet om naturmiljöer 

eller jordbruksmark ska förtätning eller komplettering av befintliga bebyggelseområden i första hand 

tillämpas. Servicen utvecklas i linje med servicen i orter av lokal betydelse. Nybyggnation ska 

anpassas till områdets karaktär och ansluta till redan befintlig bebyggelse.  

Kommunen gränsar till havet och dess fjordar, vilket ger tillgång till attraktiv miljö för invånare och 

besökare. Strandskyddet tillvaratar tillgänglighetsintresset och skyddar natur och djurliv. För 

kustzonen gäller också riksintresse enligt de särskilda hushållningsbestämmelserna (Miljöbalken 4 

kap) varför samlad bebyggelse i kustzon inte är aktuell. 

Områden som utgör de kustnära bebyggelseområdena är Fräknestranden och Havstensstrand.  

2.2.1.2 Infrastruktur 

Utvecklingsinriktningens infrastrukturdel visar i vilka riktningar kommunen vill utveckla 

transportinfrastrukturstråken, noder för kollektivtrafik samt områden och stråk för blå och grön 

infrastruktur.  

Infrastrukturen är indelad i fyra delar där tre av dem (grå, grön och blå) är visualiserade på kartan. 

Den fjärde (röd) finns enbart i text och ska genomsyra all planering.   

Grå infrastruktur  

Den grå infrastrukturen kan förklaras som ett system av anläggningar och driften av dessa, som utgör 

grund för försörjningen och förutsättningen för att produktionen ska fungera t.ex. vägar, GC-vägar, 

järnvägar, hamnar, kraftverk, eldistribution och andra anordningar för energiförsörjningen, vatten- 

och avloppssystem, teleförbindelser och fysiska anläggningar för kommunal service. 
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I Uddevalla kommun ska… 

… huvudvägnätet bevaras och utvecklas för att kunna hantera framtidens transportsituation. De 

viktigaste stråken i kommunen identifieras som: E6 som en koppling mellan Göteborg och Oslo samt 

länsväg 161 och riksväg 44 som utgör sträckningen från Lysekil mot Trollhättan och Vänersborg via 

Uddevalla. Även väg 678 mellan Grohed och Bratteröd samt väg 172 ses som viktiga. 

… Uddevalla vara en regional nod för kollektivtrafik där både framtida och befintliga trafiknoder 

värnas och utvecklas.  

… södra Bohusbanan värnas och utvecklas med sikte på dubbelspårig järnväg. Utbyggnad kan 

komma att ske etappvis där snabbare persontransporter har prioritet.  

… norra Bohusbanan och Älvsborgsbanan ses även som viktiga infrastrukturstråk. 

… möjligheter för alternativa transportsystem, exempelvis höghastighetsjärnväg, utredas för att 

medverka till ökad regionförstoring. 

Grön infrastruktur  

Den gröna infrastrukturen innebär att olika livsmiljöer i naturen, på land och i hav, behöver hänga 

ihop i hela kommunen såväl på landsbygd som i stad. Det gäller för såväl människor som för till 

exempel djur, växter och svampar. Om naturen hänger ihop kan djur och växter förflytta sig och 

spridas i landskapet, vilket är en förutsättning för att ekosystemen ska fungera.  

 

I Uddevalla kommun ska…  

… gröna kilar, spridningskorridorer och sammanhängande grönområden värnas.  

… fjällen värnas som rekreations- och tystare områden.  

… ekosystem, biologisk mångfald och andra naturvärden värnas och utvecklas för en levande och 

frisk naturmiljö.  

… kopplingen stärkas mellan grönområden på land och i vatten.  

 

Blå infrastruktur  

Blå infrastruktur planeras utifrån att vattendrag, sjöar, hav och stränder är en viktig stödjande struktur 

för fysisk aktivitet, farleder, handel, näringar och transporter och är därmed även ett viktigt kulturarv. 

Tillgänglighet till strandpromenader, badstränder och vatten är viktiga för olika former av rörelse och 

rekreation. Vattnets kvalitet och ekologiska status hänger samman med den gröna infrastrukturen. 

 

I Uddevalla kommun ska… 

… rekreationsstråk värnas och utvecklas för en aktiv och hållbar kustanvändning. 

… ekosystem, biologisk mångfald och andra naturvärden värnas och utvecklas för en levande och 

frisk vattenmiljö.  

… farleder och Uddevalla hamn värnas och utvecklas för att klara av framtidens maritima utmaningar. 

… kommunen värna befintliga obrutna strandlinjer och vara restriktiva med exploatering i strandnära 

områden. 

 

Röd infrastruktur 

Den röda infrastrukturen är det som skapar förutsättningar för social hållbarhet. Det handlar om att 

skapa ett samhälle där alla individer får sina rättigheter respekterade och jämlika möjligheter till aktivt 

deltagande i samhället. Oavsett behov och förutsättningar ska alla ges tillgänglighet till en livsmiljö 

där de kan utvecklas, tillgodogöra sig kunskap och ha förutsättningar för en god hälsa. En väl 

planerad samhällsstruktur måste därför ta hänsyn till alla människors behov och rörelsemönster. För 

att nå dit behöver kommunen arbeta för inkludering, trygghet, tillgänglighet, jämställdhet och 

jämlikhet, folkhälsa, ökad livskvalitet, kultur och mångfald i samverkan med andra aktörer. 

 

I Uddevalla kommun ska… 

… den röda infrastrukturen genomsyra planering av övrig infrastruktur. 

… kommunen värna, skapa och utveckla möjligheter för invånare att leva ett gott vardagsliv.  

… kommunen arbeta för att bygga bort hinder för ett tryggt, inkluderande och jämlikt samhälle.  
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2.2.2 Mark- och vattenanvändning 

Kommunens planering av mark- och vattenanvändning redovisas i detta kapitel som är indelat i sex 

olika områdestyper. Dessa följer till stor del Boverkets modell för översiktsplaner, dock med vissa 

lokala förändringar. Områdestyperna är följande: 

1. Orter: Tar ställning till hur kommunens orter av lokal betydelse bör utvecklas. Detta görs här 

med större detaljeringsgrad och mer anpassat till orten än i planeringsprinciperna. FÖP 

Uddevalla och FÖP Ljungskile är kopplade hit. 

2. Landsbygd: Tar ställning till hur landsbygdsområdena ska planeras. I vissa områden finns 

fördjupningar för områden av sammanhängande bebyggelse.  

3. Natur och friluftsliv: Områden av vikt för natur, naturskydd, friluftsliv och rekreation.  

4. Transportinfrastruktur: Väg, järnväg, farleder och andra transportrelaterade frågor. 

5. Verksamhet och industri: Ställningstaganden kopplade till områden utpekade som 

utredningsområden för verksamhetsmark.  

6. Vatten: Tar ställning till kommunens hav, sjöar och större vattendrag.  

Mark- och vattenanvändningen är direkt kopplad till kartan och hela kommunens geografiska yta är 

indelad i områdestyper.  

Mark- och vattenanvändningens kartlager ska inte ses som definitiva i gränsdragningarna. Varje gräns 

ska ses som ungefärlig och flexibel där det efter utredning och lämplighetsbedömning anses rimligt att 

utöka eller reducera ett område.  

2.2.2.1 Orter 

Orter utgår från Boverkets ÖP-modell och områdestypen Stadsbygd och tätortsområden. Kommunen 

har dock gjort ändringar från modellen och ändrat begreppet till orter. Detta för att passa Uddevalla 

kommuns egna förutsättningar. Orter har planerats utifrån definitionen; Ett område med bebyggelse 

av orts karaktär där bostäder ingår och där bebyggelsen har en kvartersliknande struktur. Orter utgörs 

av bebyggelse som i huvudsak används för bostäder men även där kontor, handel eller annan 

verksamhet som är förenlig med bostäder samspelar. Även trafik- och parkeringsytor, parker och 

fritidsanläggningar kan ingå.  

Områdestypen Orter innefattar centralorten Uddevalla, tätorten Ljungskile och tre orter kategoriserade 

som orter av lokal betydelse: Hogstorp, Lane Fagerhult och Lane-Ryr Kyrkebyn.  

Orter av lokal betydelse innebär att de till viss del har en kvartersstruktur eller bybildning av 

ortskaraktär. De är tätare bebyggda av fasta bostäder där även viss kommunal service, handel eller 

liknande kan förekomma.  

Områden utpekade som befintlig sammanhängande bebyggelse är de områden som idag redan är 

bebyggda. Viss bebyggelse kan förekomma i andra områdestyper utan att pekas ut som 

sammanhängande betygelse, då gäller ställningstagandet för den aktuella områdestypen.  

Utredningsområden för sammanhängande bebyggelse är de områden som anses vara lämpligast att 

utreda för ytterligare bebyggelse. Dessa områden kräver vidare fördjupning och utredning.   
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Centralorten Uddevalla 

Uddevalla centralort är beläget vid vattnet, där Bäveån rinner genom staden och mynnar ut i 

Byfjorden. Här finns många restauranger, caféer och butiker. Strandpromenaden är ett trevligt 

promenadstråk som går mellan Skalbankarna genom centrum och vidare till Lindesnäs. 

Strandpromenaden är också en del av den regionala vandringsleden Kuststigen.  

Uddevalla är en gammal varvs- och industristad. Företag som tidigare funnits i centrum såsom 

Kampenhofs Bomullsspinneri och Väveri, Uddevalla Tändsticksfabrik och Tigerfabriken har bidragit 

till utvecklingen. Här ligger Bohusläns museum, ett av Sveriges mest välbesökta regionmuseum. 

Staden har ett brett utbud av aktiviteter och evenemang. Sommartid trafikerar Skärgårdsbåtarna i 

Uddevalla Byfjordens vatten med dagsturer ut i den Bohuslänska skärgården. 

Den fördjupade översiktsplanen (FÖP) är en bearbetning och fördjupning av kommunens 

översiktsplan 2010 och omfattar kommunens centralort Uddevalla och närliggande tätbebyggelse. 

Den fördjupade översiktsplanen antogs av kommunfullmäktige 2017 och syftar till att visa hur mark 

och vatten ska användas i framtiden. Delar av planen är relativt detaljerad medan andra delar är mer 

utav en viljeinriktning. Planen bygger på konkreta ställningstaganden för utvecklingen; en del för ett 

genomförande i närtid medan andra är mer långsiktiga. 

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

hamnen och andra verksamheter flyttas från sina nuvarande placeringar i de centrala delarna av staden 

och placeras längre ut vid Sörvik och Fröland. Planområdet har E6 som gräns i väster med undantag 

för Torp Köpcentrum som ingår i planområdet. 

Eftersom centralorten har en fördjupad översiktsplan har området inte hanterats inom ramen för den 

kommuntäckande översiktsplanen. Översiktsplanens tematiska ställningstaganden gäller dock för hela 

kommunen utan geografisk begränsning vilket innebär att de är vägledande även för beslut inom FÖP 

området.  

För vidare läsning: Uddevalla FÖP   

Tätorten Ljungskile 

Ljungskile kan erbjuda både bad och båtliv vid havet och orörda naturområden på Bredfjället där man 

kan ströva fritt. Inom och i anslutning till orten finns intressanta kulturmiljöer och natursköna 

bäckraviner som från höjdområdena i öster passerar genom Ljungskile ner mot havet. Dessa värden 

tillsammans med ett utmärkt läge vid väg E6 och Bohusbanan, en hel del mindre verksamheter samt 

ett levande centrum med både butiker och allmän service gör Ljungskile till en attraktiv bostadsort. 

Ljungskile har en fördjupad översiktsplan av Uddevalla kommuns översiktsplan från 2002 och som 

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

bebyggelseutvecklingen för bostäder och verksamheter. Ljungskile har därför inte hanterats inom 

ramen för den kommuntäckande översiktsplanen. Översiktsplanens tematiska ställningstaganden 

gäller dock för hela kommunen utan geografisk begränsning vilket innebär att de är vägledande även 

för beslut inom FÖP området.  

För vidare läsning: Ljungskile FÖP   

  

https://www.uddevalla.se/bygga-bo-och-miljo/samhallsplanering/oversiktsplan-/oversiktsplan-uddevalla-tatort.html
https://www.uddevalla.se/bygga-bo-och-miljo/samhallsplanering/oversiktsplan-/oversiktsplan-ljungskile.html
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Hogstorp – ort av lokal betydelse 

Hogstorp ligger cirka 10 km norr om Torp Köpcentrum och cirka 16 km från Uddevalla centrum, 

vilket utgör bra pendlingsmöjligheter till och från Hogstorp.  

E6:an präglar Hogstorp, då den utgör en tillgång med snabb pendling både norr- och söderut. E6:an 

skapar både ekologiska och sociala barriärer för samhället, då den avskärmar Hogstorp från kusten 

och landskapet i dess nära anslutning. Även Bohusbanan utgör en barriär, då järnvägen löper rakt 

genom samhället. Denna fragmentering påverkar rörelsefriheten och säkerheten i Hogstorp.  

Hogstorp ligger i närhet till natur i form av två stora naturreservat, där skog och fjäll inger känsla av 

vild natur. Orten ligger i närhet till havet i Skredsvik, som ligger väster om Hogstorp, och är populärt 

för bad och båtliv.  

Topografin utgörs av långsträckt dalgång inramad av högre terräng, med vattendrag i raviner. 

Hogstorp är historiskt sett en gammal bygd där småskaligt jordbruk har bedrivits, idag är detta 

fragmenterat. 

Hogstorp är försörjt med kommunalt vatten och avlopp vilket möjliggör viss vidareutveckling i 

områden utpekade som befintlig sammanhängande bebyggelse och utredningsområden för 

sammanhängande bebyggelse.  

Orten är i översiktsplanen utpekad som en ort av lokal betydelse. 

En ändrad markanvändning med mer hårdgjorda ytor innebär utmaningar för att inte påverka 

nedströms liggande vattenförekomster på ett negativt sätt. Hela området har avrinning till 

Skredsviksån som mynnar i Natura 2000 området Gullmarsfjorden. Båda dessa vattenförekomster har 

måttlig ekologisk status beroende på övergödning. Gullmarsfjorden är en tröskelfjord med långa 

stagnationsperioder för djupvattnet. Fjorden är därför är känslig för övergödning. Målet är god 

ekologisk status 2027 (Miljökvalitetsnorm). 

I Hogstorp ska… 

… komplettering av bebyggelse i första hand ske i områden utpekade som befintlig sammanhängande 

bebyggelse.  

… utveckling av ny bebyggelse och markreserv för förskola utredas i områden utpekade som 

utredningsområde för sammanhängande bebyggelse.  

… endast icke störande verksamheter som kan blandas med bostäder förekomma. 

… ortens natur, friluftslivsområden och naturvärden i anslutning till bebyggelse värnas. 

… tillgång till ortens natur, friluftslivsområden och naturvärden i anslutning till bebyggelse värnas. 

… ortens kollektivtrafikutbud med målpunkter i såväl Uddevalla som norrut värnas.  

… ortens geografiska läge längs med E6 ses som en styrka i samband med väginfrastruktur och 

kollektivtrafik. 

… cykelbana mellan Uddevalla centralort och Hogstorp värnas. 

… komplettering av bebyggelse och verksamheter ske med särskild hänsyn till nuvarande 

statusklassning och problematik så att vattenförekomsternas status inte försämras. 

Lane Fagerhult – ort av lokal betydelse 

Lane Fagerhult ligger drygt 11 km norr om Uddevalla centralort och är belägen längs med väg 172 

vilket bidrar till kommunikationsmöjligheter. Lane Fagerhults bebyggelsestruktur består främst av 

friliggande enplansvillor. Bebyggelsen är inte samlad runt en ortskärna vilket gör att orten kan 

upplevas som fragmenterad. Terrängen är plan och variationen i topografin liten. Gestaltningen är i 

stora drag ett samhälle som präglas av genomgående likartad bebyggelse i ett naturnära område.  

Lane Fagerhult ligger i närhet till natur med stora relativt orörda skogsområden med 

rekreationsvärden. Genom orten rinner Bäveån som mynnar ut i havet i Uddevalla centrum.   
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I Lane Fagerhult tillåter ortens kollektivtrafikutbud och utrymme inom den kommunala 

avloppsförsörjningen en viss vidareutveckling i områden utpekade som befintlig sammanhängande 

bebyggelse och utredningsområden för sammanhängande bebyggelse. 

Orten är i översiktsplanen utpekad som en ort av lokal betydelse. 

En ändrad markanvändning med mer hårdgjorda ytor innebär utmaningar för att inte påverka 

nedströms liggande vattenförekomster på ett negativt sätt. Hela området har avrinning till Bäveån (tre 

olika vattenförekomster), Byfjorden och så småningom Havstensfjorden. Alla dessa 

vattenförekomster har måttlig ekologisk status beroende på övergödning, fiskens livsmiljö och dess 

vandringsmöjligheter är negativt påverkade, påvisade särskilt farliga ämnen, hydrografiska villkor och 

morfologiskt tillstånd och flödesförändringar. Målet är att uppnå god status till 2027 

(Miljökvalitetsnorm).  

I Lane Fagerhult ska… 

… komplettering av bebyggelse ske inom ramen för befintlig kommunal vatten- och avloppskapacitet. 

… komplettering av bebyggelse i första hand ske i områden utpekade som befintlig sammanhängande 

bebyggelse. 

… utveckling av ny bebyggelse utredas i områden utpekade som möjliga för utredningsområde för 

sammanhängande bebyggelse. 

… tillgång till ortens natur, friluftslivsområden och naturvärden i anslutning till bebyggelse värnas. 

… ortens kollektivtrafikutbud med målpunkter i såväl Uddevalla centralort som norrut värnas. 

… Bäveån i nordost värnas och förstärkas vid utveckling. 

… Lelångenbanan värnas och förstärkas som ett attraktivt gång- och cykelstråk. 

…vid komplettering av bebyggelse särskild hänsyn tas till nuvarande statusklassning och problematik 

så att vattenförekomsternas status inte försämras. 

Lane-Ryr Kyrkebyn – ort av lokal betydelse 

Lane-Ryr Kyrkebyn ligger cirka 10 km nordöst om Uddevalla centralort och väg 698 går genom 

orten.   

I Lane-Ryr Kyrkebyn består bebyggelsen av friliggande villor och ett antal flerfamiljshus i 

tvåvåningshus som följer landskapets terräng som är något kuperad. Bebyggelsen är förhållandevis tät 

och centrerad runt skolan, förskolan och kyrkan vilket skapar en bykänsla. Det kringliggande 

jordbruket och gårdsmiljöerna präglar gestaltningen i området och skapar en landsbygdskaraktär med 

tillhörande by som samlingspunkt snarare än som ett centrum. 

Lane-Ryr Kyrkebyn ligger i närhet till natur med stora relativt orörda skogsområden med 

rekreationsvärden. Genom orten rinner Bäveån som mynnar ut i havet i Uddevalla centrum.   

Området är begränsat av ett bilberoende och av sin kapacitet att försörja ytterligare bebyggelse med 

vatten och avlopp. Vid ytterligare bebyggelse ska denna placeras i områden utpekade som befintlig 

sammanhängande bebyggelse och utredningsområden för sammanhängande bebyggelse. 

Orten är i översiktsplanen utpekad som en ort av lokal betydelse. 

En ändrad markanvändning med mer hårdgjorda ytor innebär utmaningar för att inte påverka 

nedströms liggande vattenförekomster på ett negativt sätt. Hela området har avrinning till Bäveån (tre 

olika vattenförekomster), Byfjorden och så småningom Havstensfjorden. Alla dessa 

vattenförekomster har måttlig ekologisk status beroende på övergödning, fiskens livsmiljö och dess 

vandringsmöjligheter är negativt påverkade, påvisade särskilt farliga ämnen, hydrografiska villkor och 

morfologiskt tillstånd och flödesförändringar. Målet är att uppnå god status till 2027 

(Miljökvalitetsnorm).  
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I Lane-Ryr Kyrkebyn ska…  

… ortskaraktären med kyrka, blandad koncentrerad bebyggelse och serviceutbud värnas vid eventuell 

utveckling av orten. 

… komplettering av bebyggelse ske inom ramen för befintlig kommunal vatten- och avloppskapacitet. 

… komplettering av bebyggelse i första hand ske i områden utpekade som befintlig sammanhängande 

bebyggelse. 

… utredning göras innan utveckling av ny bebyggelse kan ske i områden utpekade som 

utredningsområde för framtida sammanhängande bebyggelse. 

… Bäveån förstärkas som grön-blått och rekreativt stråk genom orten. 

… tillgång till ortens natur, friluftslivsområden och naturvärden i anslutning till bebyggelse värnas. 

…vid komplettering av bebyggelse särskild hänsyn tas till nuvarande statusklassning och problematik 

så att vattenförekomsternas status inte försämras. 

2.2.2.2 Landsbygd 

Områdestypen landsbygd utgår ifrån definitionen i Boverkets ÖP-modell. Landsbygdsområdet 

omfattar främst områden för areella näringar och andra landsbygdsanknutna verksamheter. Här kan 

viss bostads- och fritidsbebyggelse och obrukad mark förekomma såväl som kommunens kust- och 

skärgårdsområden. Vissa områden med samlad bebyggelse inom områdestypen landsbygd har getts 

fördjupningar i syfte att precisera användningen ytterligare.  

Områden för sammanhängande bebyggelse på landsbygd pekas ut i Havstensstrand, Fräknestranden, 

Smedseröd och Skaveröd. För dessa områden finns fördjupningar och områdesspecifika 

ställningstaganden.  

Områden utpekade som befintlig sammanhängande bebyggelse är de områden som idag redan är 

bebyggda. Viss bebyggelse kan förekomma i andra områdestyper utan att pekas ut som 

sammanhängande bebyggelse. Då gäller ställningstagandet för den områdestypen.  

Utredningsområden för sammanhängande bebyggelse är de områden som anses vara lämpligast att 

utreda för ytterligare bebyggelse. Dessa områden kräver vidare fördjupning och utredning.  

På landsbygden  

På landsbygden ska utveckling av ny bebyggelse ske med stor restriktivitet med anledning av 

landsbygdens stora natur- och kulturvärden samt landskapsbild. Utveckling av ny bebyggelse såväl 

som nya enstaka byggnader bör lokaliseras i anslutning till befintliga bebyggelsegrupper. En samlad 

bebyggelse ger bättre förutsättningar att samordna samhällsservice och att nyttja befintlig 

infrastruktur. All tillkommande bebyggelse ska utvecklas i sammanhang med den lokala bostads- och 

verksamhetskaraktär som finns i området och i harmoni med den lokala historiska kultur- och 

naturmiljön. 
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Bebyggelse  

Uddevalla kommun ska… 

… i första hand hänvisa utveckling av ny samlad bebyggelse till översiktsplanens 

fördjupningsområden på Fräknestranden och Havstensstrand. 

… inom bebyggelsegrupper där dricksvattentillgången är låg/hotad/undermålig först tillåta nya 

bostadshus när vattentillgången säkrats genom kommunal vattenförsörjning eller annan anläggning 

som garanterar hela bebyggelsegruppens vattentillgång.  

… endast tillåta komplettering av befintlig bebyggelse samt ökade byggrätter av bebyggelse på 

landsbygden om koppling till kommunalt VA finns, annars till godkända enskilda- eller 

gemensamhetsanläggningar. 

… vid komplettering av befintlig bebyggelse och vid ökade byggrätter beakta kulturgeografiska 

förhållanden genom ett traditionellt byggande där brukbar mark, låglänta områden och högsta höjder 

lämnas obebyggda. På så vis bevaras landskapsbildens kulturhistoriska värden och exploatering kan 

ske samtidigt som allmänna intressen bibehålls. 

Service och verksamheter 

Uddevalla kommun ska… 

… tillhandahålla kommunal service för landsbygden i närmsta knutpunkt eller ort alternativt via 

mobila lösningar. 

… på landsbygden skapa förutsättningar för en kombination av areella och maritima näringar, hållbar 

naturturism och besöksnäring som tar utgångspunkt i befintlig infrastruktur och den lokala 

landskapsbilden. 

… på landsbygden verka för en infrastruktur som möjliggör goda kommunikationer till större stråk, 

knutpunkter och orter av lokal eller annan större betydelse. Fokus ska läggas på åtgärder som bidrar 

till att de hållbara resorna utvecklas. 

… på landsbygden verka för en väl utbyggd digital infrastruktur. 

… på landsbygden stötta det lokala föreningslivet och civilsamhället. 

Landskap, natur och friluftslivsområden  

Uddevalla kommun ska… 

… på landsbygden verka för att minimera ljudföroreningar samt bevara tysta områden. 

… på landsbygden planera för att i ökad grad tillgängliggöra rekreation för alla. 

… värna landsbygdens lokala natur- och kulturlandskapsbild för såväl dess ekologiska som sociala 

värden.  

 

Bokenäset 

Norr om Uddevallabron på E6:ans västra sida ligger Bokenäset, ett område omgivet av hav och kust 

där många natur-, kultur- och rekreationsvärden samspelar. Stora delar på och runt Bokenäset har 

höga värden för natur, kultur och rekreation vilket gör det till ett populärt område för boende och 

besökande. Bokenäset har ett aktivt föreningsliv och ett aktivt kulturliv vilket är en del av områdets 

identitet. Här finns bebyggelsen som större områden av sammanhängande bebyggelse i form av 

permanenta bostäder såväl som mindre fritidshusområden och enskilda hus och gårdar.  

På Bokenäset finns ett flertal områden med brist på dricksvatten och problematik med 

saltvatteninträngning. Utökat uttag av dricksvatten kan innebära ytterligare saltvattenintrång på en del 

ställen. Ökad belastning på dricksvattenförsörjningen kommer kunna leda till ett kommunalt ansvar 

för VA-försörjning i framtiden. Större delen av området är skyddat av riksintressen och strandskydd 

vilket gör en större bebyggelse olämplig. En försiktig planering av Bokenäset är viktigt för att 

säkerställa att boende och kommande generationer får en god livsmiljö och dricksvattenförsörjning.  

Ytterligare utveckling av sammanhängande bebyggelse bör därför ske i områden utpekade som 

befintlig sammanhängande bebyggelse och utredningsområde för sammanhängande bebyggelse.  
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På Bokenäset ska… 

… utveckling av ny bebyggelse ske med stor restriktivitet med anledning av landsbygdens stora natur- 

och kulturvärden, långvariga hävd och landskapsbild. All tillkommande bebyggelse ska utvecklas i 

småskalig omfattning i sammanhang med den lokala bostads- och verksamhetskaraktär som 

kännetecknar Bokenäset och i harmoni med den lokala historiska kultur- och naturmiljön. 

… komplettering av bebyggelse och ökade byggrätter vara förenligt med, och utan negativ påverkan 

på, områdets aktuella riksintressen och allmänna intressen med särskilt fokus på kustzonen.  

… komplettering av bebyggelse och ökade byggrätter ej ske i områden med risk för brist på 

dricksvatten eller saltvatteninträngning av grundvattnet. Nya bostadshus tillåts först när 

vattentillgången säkrats genom kommunal vattenförsörjning eller annan anläggning som garanterar 

hela bebyggelsegruppens vattentillgång. 

… godkända lokala anläggningar för vatten och avlopp, enskilda eller gemensamma, vara en 

förutsättning för komplettering av bebyggelse och ökade byggrätter, förutom i områden där 

kommunalt vatten och avlopp finns. 

… kulturgeografiska förhållanden beaktas genom ett traditionellt byggande där brukbar 

jordbruksmark, låglänta områden och högsta höjder lämnas obebyggda. På så vis bevaras 

landskapsbildens kulturhistoriska värden och exploatering kan ske samtidigt som allmänna intressen 

bibehålls.  

… komplettering av bebyggelse och ökade byggrätter i första hand ske i områden utpekade som 

befintliga/utredningsområden för sammanhängande bebyggelse.  

… utveckling av ny sammanhängande bebyggelse utredas genom detaljplan i anslutning till befintlig 

bebyggelse i områden utpekade som möjliga för framtida sammanhängande bebyggelse i 

Sundsandvik, Furuhall, Lanesund och Utby (Havstensstrand). 

… det lokala föreningslivet och civilsamhället stöttas.  

Havstensstrand – kustnära bebyggelseområde 

Havstensstrand är ett samlingsnamn för området Sundsandvik-Rotviksbro-Lanesund-Utby. 

Detta område tillhör Bokenäset men är mer tätbefolkat än områden längre västerut. Havstensstrand 

har ett attraktivt och skyddat läge med utblick över Havstensfjorden. Även närhet till goda 

kommunikationer både genom kollektivtrafik och E6 liksom närhet till Uddevalla centrum och 

Lysekil gör området attraktivt. Här har fritidshusbebyggelse genomgått en omvandling till 

permanentboende som har kompletterats av ny bebyggelse. Från Sundsandvik finns en förbindelse till 

Orust via Nötesundsbron som även har gångväg.  

Viken och havet utanför Havstensstrand har höga värden för natur och rekreation och är skyddat av 

riksintressen för Natura 2000, yrkesfiske, högexploaterad kust, naturvård och friluftsliv.  

I översiktsplanen pekas området ut som ett bebyggelseområde på landsbygden. Områdets geografiska 

placering med närhet till både havet, Torp Köpcentrum och vägarna 161 och E6 gör Havstensstrand 

till ett attraktivt boende på landsbygden.  

En ändrad markanvändning med mer hårdgjorda ytor innebär utmaningar för att inte påverka 

nedströms liggande vattenförekomster på ett negativt sätt. Hela området har avrinning mot 

Havstensfjorden. Havstensfjorden har idag måttlig ekologisk status beroende på övergödning, 

flödesförändringar och särskilt förorenande ämnen. Målet är att uppnå god status till 2027 

(Miljökvalitetsnorm).  
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I Havstensstrand ska… 

… komplettering av befintlig bebyggelse och ökade byggrätter i första hand ske i områden utpekade 

som befintlig sammanhängande bebyggelse. 

… godkända lokala anläggningar för vatten och avlopp, enskilda eller gemensamma, vara en 

förutsättning för komplettering av bebyggelse och ökade byggrätter, förutom i områden där 

kommunalt VA finns. 

… utveckling av ny sammanhängande bebyggelse utredas genom detaljplan i anslutning till befintlig 

bebyggelse i områden utpekade som utredningsområden för framtida sammanhängande bebyggelse i 

Sundsandvik, Furuhall, Lanesund och Utby. 

… vid komplettering av bebyggelse särskild hänsyn tas till nuvarande statusklassning och problematik 

så att fjordens status inte försämras. 

Fräknestranden – kustnära bebyggelseområde 

Fräknestranden är ett samlingsnamn för området på västra sidan E6 från Ammenäs till Ulvesund. 

Tidigare populärt område för fritidsbebyggelse som i stor utsträckning idag är permanenta bostäder. 

Ytterligare bebyggelse av villor och ökade byggrätter har tillkommit som följd av investeringar i 

kommunalt vatten och avlopp. 

Området präglas av det kustnära jordbruket med sin långvariga hävd. E6:an är en barriär mot 

närliggande områden i öst men samtidigt ökar tillgängligheten till regionen via Lerbomotet. E6:an 

ökar tillgänglighet till kustområdet. 

I översiktsplanen pekas området ut som ett bebyggelseområde på landsbygden. Detta med undantag 

för de områden i södra delarna som istället behandlas av fördjupad översiktsplan för Ljungskile. 

Områdets geografiska placering med närhet till både havet och goda kommunikationer gör 

Fräknestranden till ett attraktivt boende på landsbygden.  

En ändrad markanvändning med mer hårdgjorda ytor innebär utmaningar för att inte påverka 

nedströms liggande vattenförekomster på ett negativt sätt. Hela området har avrinning till Forshällaån, 

Restebäcken och så småningom Havstensfjorden. Alla dessa vattenförekomster har idag måttlig 

ekologisk status beroende på övergödning, flödesförändringar och särskilt förorenande ämnen. Målet 

är att uppnå god status till 2027 (Miljökvalitetsnorm).  

På Fräknestranden ska… 

… komplettering av bebyggelse och ökade byggrätter i första hand ske i områden utpekade som 

befintlig sammanhängande bebyggelse. 

… goda lösningar för vatten och avlopp, i första hand kopplat till kommunal överföringsledning, vara 

en förutsättning för komplettering av bebyggelse och ökade byggrätter.  

… utveckling av ny sammanhängande bebyggelse utredas genom detaljplan i anslutning till befintlig 

bebyggelse i områden utpekade som utredningsområden för sammanhängande bebyggelse.  

… bebyggelseutveckling ej ske i grönområden och på jordbruksmark.  

… gröna stråk och jordbruksmark ses som sammanhängande naturmiljöer från öst till väst och denna 

landskapsbild ska bevaras i hela området, särskilt Fräknestrandens centrala delar. 

… den allmänna tillgängligheten till kusten bevaras i hela området och grönområdena ska 

tillgängliggöras mer. 

… en regional led för vandring/cykling möjliggöras längs Fräknestrandens kust. 

… vid komplettering av bebyggelse särskild hänsyn tas till nuvarande statusklassning och problematik 

så att vattenförekomsternas status inte försämras. 
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Smedseröd 

Smedseröd är ett mindre område strax norr om Torp Köpcentrum. På grund av dess geografiska läge 

och förutsättningar i infrastruktur har ett villaområde vuxit fram här. I området finns ingen kommunal 

service utöver kommunalt vatten och avlopp. På grund av områdets förutsättningar planerar 

kommunen inga ytterligare bebyggelseområden på området. 

I Smedseröd ska… 

… komplettering av bebyggelse inom området utpekat som befintlig sammanhängande bebyggelse 

förutsätta godkända lokala anläggningar för vatten och avlopp, enskilda eller gemensamma, förutom i 

områden där kommunalt vatten och avlopp finns. 

 

Skaveröd 

Skaveröd är ett mindre område i norra Uddevalla kommun som ligger på kusten mot Gullmarsfjorden 

och gränsar mot Munkedals kommun. I området finns begränsad kommunal service, beslut om att 

försörja området med kommunalt vatten och avlopp är antaget i VA-utbyggnadsplanen. På grund av 

områdets förutsättningar planerar kommunen ingen ytterligare bebyggelse på området.  

I Skaveröd ska… 

… godkända lokala eller kommunala enskilda- eller gemensamhetsanläggningar för vatten- och 

avlopp vara en förutsättning för komplettering av bebyggelse och ökade byggrätter inom området 

utpekat som befintlig sammanhängande bebyggelse.  

 

2.2.2.3 Natur och friluftsliv  

Områdestypen Natur och friluftsliv utgår ifrån definitionen i Boverkets ÖP-modell som fokuserar på 

större områden för stora friluftslivs-, natur- eller landskapsvärden. Definitionen innefattar parker, 

parkliknande miljöer, naturmark i tätortsmiljö, närrekreationsområden och anlagda områden för 

fritidsaktiviteter som främst äger rum utomhus. Även små sjöar och delar av öppen sjö kan ingå. I 

Uddevalla kommun ska områdestypen Natur och friluftsliv utgöras av både större och mindre natur- 

och parkområden som bevaras och utvecklas. Natur- och friluftsområden ska säkra kommunens 

biologiska mångfald och stärka våra ekosystem men även ge tillgång till säkra, inkluderande och 

tillgängliga grönområden för alla målgrupper. 

Vissa aspekter kan göra att områden inom områdestypen Natur och friluftsliv utgör en större nytta 

som rekreativ miljö. Dessa värdefulla områden för friluftsliv och rekreation behöver ingå i ett 

helhetsperspektiv då områdena kan påverkas negativt av markanvändningen runt omkring. Värdefulla 

områden kan exempelvis vara större sammanhängande områden med natur, naturmiljöer i anslutning 

till boenden och samhällen eller naturområden nära offentliga verksamheter så som äldreboenden. Det 

kan även vara platser som tillgängliggör naturen för många människor så som badplatser och 

motionsspår. Det gemensamma för dem är att de fyller en viktig funktion för friluftslivet, samtidigt 

som det finns en risk för negativa förändringar och att de har ett svagare skydd. 

En typ av värdefulla områden som lätt kan påverkas omkringliggande markanvändning är tysta 

ostörda områden. Dessa blir allt ovanligare i landskapet och utgör på så sätt en betydelsefull resurs för 

kommunen, framför allt ur folkhälso-, rekreations- och besöksnäringsperspektiv. Nuvarande 

markanvändning för bostäder och verksamheter såsom jord- och skogsbruk är förenlig med 

kommunens ambition för utpekade tysta områden. I Uddevalla kommun finns två områden som 

uppfyller kriterierna för tysta områden; del av Bredfjället och del av Herrestadsfjället.  

Det är därför viktigt att se naturområden och friluftsliv utifrån ett helhetsperspektiv för att säkra 

kvalitativa miljöer både i nutid och för framtida generationer. 
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Vandringsled och motionsspår 

I Uddevalla kommun finns både regionala och lokala vandringsleder. De regionala lederna är viktiga 

för såväl turism och besöksnäring som för kommunens invånare. Dessa leder ingår ofta i större 

nätverk som tar vandraren genom flera kommuner. De lokala vandringslederna visar upp pärlor inom 

kommunen och marknadsförs inte på samma sätt som de regionala, men kan i många fall vara lika 

fina upplevelser. Naturen runt vandringslederna är vital för att bibehålla upplevelsevärdet. 

Naturen längs lederna måste därför bevaras och större förändringar som påverkar upplevelsevärdet 

negativt ska undvikas. För att bibehålla höga rekreativa värden behöver naturupplevelsen och den 

biologiska mångfalden bibehållas. Det är också viktigt att undvika att lederna ljudförorenas, vilket 

även det försämrar upplevelsen. 

Motionsspår fyller ofta en funktion som arenor för friluftslivet under vardagarna och är därför viktiga 

platser för medborgarna att nå naturen under lite enklare former. Områdena kring olika 

motionsanläggningar och motionsspår har därför många likheter med vandringsleder och deras 

förutsättningar. 

I Uddevalla kommun ska… 

… utpekade områden bevaras och utvecklas med målet att säkerställa ekosystemtjänster för dagens 

och kommande generationer. Därför ska kommunen vara restriktiv med att ta natur- och 

friluftsområden i anspråk för andra ändamål. 

… kommunen eftersträva en mångfald av grönområden, både avseende storlek och karaktär där 

stadsnära odling ska främjas. Trafikutrymmen och gaturum, såsom rondeller och refuger, kan få 

grönska för att förstärka identiteten som en grön kommun. 

… det finnas en vägledande plan för kommunens grönstruktur, som konkretiserar översiktsplanens 

ställningstaganden för natur och ekosystemtjänster. 

... natur- och friluftslivsområdens naturvärden, upplevelsevärden och sociala värden inventeras och 

sambanden mellan dem analyseras. 

… grönstrukturer, spridningskorridorer och gröna stråk bevaras i såväl ort som på landsbygd.   

… grönområden och stränder göras mer tillgängliga och utvecklas för såväl människor som för den 

biologiska mångfalden. 

... ny bebyggelse i natur- och friluftslivsområden i första hand tillkomma på redan ianspråktagen 

mark. 

... befintliga grönytor och parker värnas och fler grönytor skapas i samband med ny exploatering och 

utveckling av befintlig bebyggelse.  

… kommunen verka för en ökad kvalitet på parker och grönytor när bebyggda områden förtätas. Detta 

för att kunna sörja för ett ökat tryck på grönytorna när invånarantalet ökar.   

… grönområden, naturvärden och ekosystemtjänster vara ett självklart inslag i planeringen och 

kompenseras om de förloras vid exploateringar. Kompensation ska i första hand ske i nära anslutning 

till den plats där de förlorades.   

... kommunen verka för att de delar av Herrestadsfjället och Bredfjället som är klassade som tysta 

områden, så långt som möjligt skyddas mot framtida störningar.  

2.2.2.4 Transportinfrastruktur 

Centralorten Uddevalla är en av Västra Götalandsregionens tillväxtmotorer och en såväl regional som 

lokal nod för kollektivtrafik. Kommunen ska genom en utvecklad transportinfrastruktur ha fungerande 

transportsystem med god tillgänglighet som också tar hänsyn till säkerhet, miljö och hälsa. Hållbara 

val som ger minskad klimat- och miljöpåverkan ska vara självklara för invånare, besökare och 

näringsliv och transportsystemet ska stärka möjligheterna till god livskvalitet och att vara en attraktiv 

kommun. 
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I takt med en ökad befolkningstillväxt pågår arbetet med innovativa tåglösningar. Kommunen har 

därför pekat ut korridor för möjlig höghastighetsjärnväg med stationsläge i Uddevalla centralort samt 

en möjlig plats för en höghastighetsdepå och underhållsdepå. Depåerna ska kunna parkera samtliga 

höghastighetståg och godsvagnar som ska trafikera Bohusbanan och Missing Link mellan Skee och 

Halden. Anläggningen kommer att ge 300 – 400 arbetstillfällen i kommunen och dessutom bli en 

viktig utbildningsnod för underhålls- och tågpersonal i Sverige.    

Uddevalla kommun ska… 

…verka för en utveckling av järnvägstransporter för såväl gods- som persontrafik, prioritering ska 

göras för en utveckling av trafiken gällande persontransporter på södra Bohusbanan. 

…stärka utvecklingen av hållbara resor genom att stärka förutsättningarna för hållbara transportval 

genom utveckling av fler gång- och cykelvägar och prioritering av åtgärder som stärker 

kollektivtrafikens konkurrenskraft. 

…i takt med en ökad befolkningstillväxt arbeta för innovativa tåglösningar.  

Funktionellt prioriterat vägnät 

Funktionellt prioriterat vägnät är framtaget för att skapa en samsyn om vilket vägnät som är viktigast 

för nationell och regional tillgänglighet och avser tillgänglighet för lastbilar, personbilar och bussar. 

Vägarna som pekas ut som funktionellt prioriterade delas in i fyra funktioner (godstransporter, 

långväga personresor, dagliga personresor, kollektivtrafik). På vägnätet ska extra fokus läggas på god 

tillgänglighet utifrån varje funktion. I Uddevalla kommun är följande vägnät utpekat:  

• Väg E6 är utpekad som nationellt viktig väg alla fyra funktioner 

• Väg 44 är utpekad som regionalt viktig väg, alla fyra funktioner 

• Väg 160 är utpekad som kompletterande regionalt viktig väg för godstransport, dagliga 

personresor och kollektivtrafik 

• Väg 161 är utpekad som regionalt viktig väg för godstransport, dagliga personresor och 

kollektivtrafik 

• Väg 172 är utpekad som regionalt viktig väg för godstransport, dagliga personresor och 

kollektivtrafik 

• Väg 678 är utpekad som regionalt viktig väg för godstransport, dagliga personresor och 

långväga personresor 

 

Farligt gods 

Transporter av farligt gods förekommer allmänt på väg, järnväg eller sjövägen med hantering i 

Uddevalla Hamn. Med farligt gods menas föremål och ämnen som på grund av sina fysikaliska eller 

kemiska egenskaper kan orsaka skador på hälsa, liv, miljö eller egendom i samband med transporter. 

Det finns rekommenderade vägar för transporter av farligt gods men det är inte förbjudet att köra 

farligt gods på andra vägar. Dessa transporter måste beaktas vid planering av ny bebyggelse. En 

utbyggnad av södra Bohusbanan bedöms i första hand syfta till snabbare persontransporter med tåg.  

Uddevalla kommun ingår i förbundet Räddningstjänsten Mitt Bohuslän som har tagit fram 

“Handlingsprogram 2020–2023 enligt lag 2003:778 om skydd mot olyckor”. 
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Uddevalla kommun ska… 

… i planering av bebyggelse ta hänsyn till risker från transporter av farligt god med följande avstånd: 

• Område 0–30 meter Området närmast väg/järnväg bör begränsas så att det inte uppmuntrar till 

stadigvarande vistelse. Området i direkt anslutning till farligt godsleden bör heller inte 

exploateras på sådant sätt att eventuellt olycksförlopp kan förvärras. 

• Område 30–70 meter Vid planering bör markanvändningen utformas så att få personer 

uppehåller sig i området och där personer alltid är i vaket tillstånd. 

• Område 70–150 meter Det avstånd vid vilket de flesta typer av markanvändning kan 

förläggas utan särskilda åtgärder eller analyser. Undantaget är sådan markanvändning som 

innefattar många eller utsatta personer. 

• Område mer än 150 meter från farligt godsled Det avstånd vid vilket övriga typer av 

markanvändning kan förläggas utan särskilda åtgärder eller analyser. 

... i planeringen ta hänsyn till kända farligt godstransporter, såsom till och från Uddevalla hamn, som 

sker på andra vägar än rekommenderade vägar för farligt gods. 

... arbeta efter aktuella handlingsprogram för skydd mot olyckor. 

 

För vidare läsning: Räddningstjänsten: Handlingsprogram 2020–2023  Vägledning RMB avseende 

räddningstjänstens roll i planprocessen 

Hamnen och farleden 

Uddevalla hamn med farled från söder genom Hakefjorden har utpekats som riksintresse för sjöfart. 

Uddevalla hamn spelar en strategisk roll för sjötransporter i Västsverige och hamnterminalen är en 

viktig länk i transportkedjan av varor och gods. Hamnen har kopplingar till järnvägen med flera 

tågtransporter till och från hamnen dagligen. Hamnen ligger också nära E6 där lastbilstransporter är 

mycket frekventa.  

Hamnverksamheten bedrivs idag i Uddevallas inre hamn. Det pågår ett långsiktigt strategiskt arbete 

som handlar om att flytta delar av hamnens verksamhet västerut. Kommunen och hamnen arbetar 

tillsammans för att kunna skapa nya företagsetableringar genom att förbereda för ett nytt 

industriområde på Fröland, till förmån för att öppna upp inre hamnen för bostäder, handel och nya 

mötesplatser. 

Uddevallas djupa hamn ger förutsättningar för en utveckling av båt- och färjetrafik.  

Markområdet och ställningstaganden för hamnen samt utpekad muddertippningsplats finns inom den 

fördjupade översiktsplanen för Uddevalla Centralort.  

Uddevalla kommun ska… 

... investera i Uddevalla hamn och kommunens farleder samt satsa på energieffektiva lösningar som 

kan skapa förutsättningar för ökad andel sjöburen person- och godstrafik.   

 

För vidare läsning: Uddevalla FÖP 

2.2.2.5 Verksamhet och industri 

Områdestypen Verksamhet och industri har utgått ifrån definitionen i Boverkets ÖP-modell. De 

områden utsatta som utredningsområde för störande verksamhet och industri syftar på verksamheter 

som ej bör blandas med bostäder exempelvis verksamheter och industri som kan vara störande, 

miljöpåverkande, ytkrävande eller genererar tung eller stor mängd övrig trafik. Inom denna 

områdestyp kan en variation av verksamheter planeras exempelvis traditionella industriområden såväl 

som stormarknads- eller mässområden. De områden utsatta som utredningsområde för icke störande 

verksamhet och industri innebär verksamhet och industri som kan blandas med bostäder. 

https://www.uddevalla.se/download/18.368a95e71703c8f3fe2890/1582723394508/Farligt%20Gods%20handlingsprogram%202020-2023%20Uddevalla%20kommun.pdf
https://www.uddevalla.se/download/18.5388b67517d26c82b4312f1/1639563724502/V%C3%A4gledning%20RMB%20avseende%20r%C3%A4ddningstj%C3%A4nstens%20roll%20i%20planprocessen%20Ny.pdf
https://www.uddevalla.se/download/18.5388b67517d26c82b4312f1/1639563724502/V%C3%A4gledning%20RMB%20avseende%20r%C3%A4ddningstj%C3%A4nstens%20roll%20i%20planprocessen%20Ny.pdf
https://www.uddevalla.se/bygga-bo-och-miljo/samhallsplanering/oversiktsplan-/oversiktsplan-uddevalla-tatort.html
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De flesta av kommunens verksamhetsområden finns i de fördjupade översiktsplanerna för Uddevalla 

centralort och Ljungskile tätort. Förtätning och komplettering av dessa befintliga 

verksamhetsområden utnyttjar befintlig infrastruktur.  

En komplettering av Ljungskiles befintliga verksamhetsområde i Aröd pekas ut för utredning i denna 

plan. De övriga utpekade områdena innebär krav på ny- och utbyggnad av infrastruktur. 

En ändrad markanvändning med mer hårdgjorda ytor innebär utmaningar för att vår planering inte ska 

påverka nedströms liggande vattenförekomster på ett negativt sätt. Föreslagna verksamhetsområden 

har avrinning mot Bäveån, Byfjorden, Havstensfjorden, Bodeleån, Skredsviksån, Gullmarsfjorden, 

Aröd å och Ljungs Kile. Dessa vattenförekomster lever inte upp till god status 2021, ofta på grund av 

övergödning. Målet är att uppnå god status till 2027 (Miljökvalitetsnorm). 

Vid komplettering av bebyggelse och verksamheter måste särskild hänsyn tas till nuvarande 

statusklassning och problematik så att vattenförekomsternas status inte försämras. 

Uddevalla kommun ska... 

… verka för att en god markberedskap finns för att kunna tillgodose kommunens behov av nya 

industri- och verksamhetsområden. 

... ha en god markberedskap för verksamheter i lägen som är försedda med nödvändig infrastruktur 

såsom vägar, vatten och avlopp. 

… stärka markberedskap för utveckling av hållbar företagsamhet och besöksnäring samt verksamheter 

med goda infrastrukturförbindelser. 

… genomföra fördjupade studier för utpekade utredningsområden i översiktsplanen. 

… vara en attraktiv kommun där företag vill investera och etablera sig med möjlighet att växa och 

utvecklas. 

2.2.2.6 Vatten 

Områdestypen Vatten utgår från Boverkets ÖP-modell som inkluderar både större och mindre 

vattenområden. I vissa fall kan mindre vattendrag eller ytor ingå i andra områdestyper som 

exempelvis Natur och friluftsliv. 

Uddevalla kommun har en stor variation och mångfald av natur. Kommunens vatten är attraktiva både 

för invånare, besöksnäringen och övriga näringslivet och erbjuder en mångfald av tjänster som 

genererar värden för social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet. Våra vatten förser oss med 

dricksvatten, rekreationsmöjligheter, hem till en mångfald av djur och växter, transportmöjligheter 

och förmildring av klimatförändringar. 

Kommunens 27 mil kust och marina miljö med dess naturvärden är en stor del av Uddevalla 

kommuns identitet och attraktivitet. Vårt hav och dess kust är således ett område med en mångfald av 

användningsområden, där många intressen behöver samexistera.   

Utöver vattenområdena till havs finns ett antal sjöar och vattendrag med både rekreations- och 

naturvärden.  
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Havs- och kustanvändning  

I Uddevalla kommun ska användningen av hav och kust ske på ett långsiktigt ekologiskt, socialt och 

ekonomiskt hållbart sätt som bidrar till ekosystem i balans. Kustzonen ska vara tillgänglig och 

attraktiv för rekreation, friluftsliv och hållbara maritima näringar. 

Uddevalla kommun ska... 

… skydda havs- och kustmiljöer på så sätt att de kan erbjuda Uddevallabor och besökande allmänhet 

möjligheter till bad, friluftsliv och naturupplevelser.  

… verka för det allmänna, rörliga och lokalt anpassade friluftslivet som möjliggör för olika grupper 

av människor att uppleva kust och hav. 

… verka för utvecklingen av näringar inom marin cirkulär ekonomi, vattenbruk och ett långsiktigt 

hållbart fiske i linje med kustens riksintressen. 

… hänvisa bebyggelseutveckling längs kusten till utpekade områden längs Fräknestranden och 

Havstensstrand. 

… utveckla en robust, effektiv och välfungerande teknisk infrastruktur över kommungränser, till 

exempel samarbete kring vattenförsörjning och klimatförebyggande åtgärder.   

… utveckla testanläggningar på land och till havs för att främja en hållbar teknikutveckling.    

… investera i Uddevalla hamn och kommunens farleder samt satsa på energieffektiva lösningar som 

kan skapa förutsättningar för ökad andel sjöburen person- och godstrafik.   

… förbättra förbindelserna för kollektivt resande till och från kusten genom utveckling av gång- och 

cykelnätet. 

… i Uddevalla och Ljungskile hamn skapa goda förutsättningar för båtliv med satsning på service, 

infrastruktur och förvaringslösningar som möter dagens och framtida behov.  

… minska störningar för friluftsliv och naturmiljö i naturskyddsområden som Havstensfjorden och 

Gullmarsfjorden. 

… verka för minskad nedskräpning av hav, stränder och bottnar samt utveckla avfallshanteringen 

längs kusten.  

… i planering prioritera åtgärder som främjar ekosystemtjänster, ta hänsyn till grön och blå 

infrastruktur samt skydda särskilt utpekade arter och biotoper i hav och kustzon. 

… prioritera åtgärder som syftar till bevarande och återhämtning av fiskbestånden som värdefull 

ekosystemfunktion. 

 

Sjöar och vattendrag 

Uddevalla kommuns sjöar och vattendrag fyller många viktiga funktioner. Härifrån tar vi vårt 

dricksvatten, de är livsmiljöer för djur och växter, här sker transporter, fiske, rekreation och 

energiproduktion för att nämna några exempel.  

Insatser för att åtgärda vandringshinder i vattendrag har genomförts men det finns fortfarande 

vandringshinder för vandrande fiskar i form av gamla kvarnar som kvarstår.  

Det finns 109 små och medelstora bäckar i Uddevalla kommun, där åarna Bäveån och Bratteforsån är 

de största vattendragen. Kommunens sjöar är små och utgör endast en liten del av kommunens yta, 

men flera av dem är biologiskt värdefulla. 

Av svenska sötvattensfiskar återfinns ett 20-tal arter i kommunen. Flertalet av arterna finns i Bäveåns 

och Bratteforsåns vattensystem och i de större sjöarna Store Vektor, Stora Köperödssjön, 

Kolbengtserödssjön och Grinnerödssjön.  
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Uddevalla kommun ska… 

...verka för att öka den biologiska mångfalden i kommunens vatten, särskilt i Bäveån och Byfjorden 

samt skapa förutsättningar för olika arter att förflytta sig förbi vandringshinder.  

… värna om vattnets ekologiska status och säkerställa framtida drickvattensförsörjning.  

… utveckla och värna om vattnets rekreationsmöjligheter genom tillgänglighets- och 

informationsinsatser.  

... genomföra arbetet med att nå god status i vattenförekomsterna tillsammans med vattenråden och i 8 

fjordar för att främja det lokala engagemanget och den mellankommunala samverkan. 

… framhålla de i vattenförsörjningsplanen prioriterade vattenresurserna och förbjuda sådan expansion 

som kan påverka uttagsmöjligheten och vattenkvaliteten negativt. 

Strandskydd 

Stränder är en gemensam naturtillgång som har stora värden för såväl friluftsliv som djur- och växtliv. 

Strandområden hör till de artrikaste miljöerna och hyser en stor andel hotade arter. Områdena har 

också stora värden för landskapsbild, natur- och kulturmiljö. Områdena ger möjlighet till många olika 

slags aktiviteter och bidrar därmed till stora upplevelsevärden. Tillgängliga stränder ger även området 

ökad attraktivitet för närboende och övriga kommuninvånare.   

 

För att värna strändernas oersättliga värden omfattas land- och vattenområden intill strandlinjen av 

strandskydd. Strandskyddets syften är att långsiktigt trygga allemansrättslig tillgång till 

strandområden och bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet. Naturen behöver inte vara extra 

skyddsvärd för att hänsyn ska tas till strandskyddets syften. Det är också viktigt att ta hänsyn till 

ekologiska samband för att långsiktigt trygga strändernas naturmiljöer.  
 

I Uddevalla kommun ska... 

… åtgärder längs stränder planeras och genomföras med stor hänsyn till strändernas natur- och 

friluftsvärden, landskapsbilden samt natur- och kulturmiljön. 

… det rörliga friluftslivets behov prioriteras och tillkommande anläggningar eller bebyggelse ska 

lokaliseras så att passager till, från och längs strandskyddsområden tillgodoses. 

… det ställas krav på inventeringar av naturmiljön och/eller den allemansrättsliga tillgängligheten vid 

prövning av dispenser eller upphävande av strandskydd. 

3. Förhållanden av väsentlig betydelse 
I detta kapitel redovisar kommunen för förhållanden av väsentlig betydelse som i högre grad berör en 

större omvärld. 

Kapitlet är indelat i fem avsnitt: 

1. Mellankommunala frågor behandlar frågor som vi delar med våra grannkommuner. Många 

gånger berörs en fråga av flera kommuner vilket kräver samordning över kommungränserna.  

2. Riksintressen är värden som är av så pass högt värde att det är bevarandevärt även i regionalt 

och nationellt perspektiv.  

3. Areella näringar tar ställning till hur kommunen planerar för jord- och skogsbruk. 

4. Miljökvalitetsnormer är satta för buller, luft och vatten och det är kommunens uppgift att 

säkerställa att normerna uppnås och att kommunen håller en god status.  

5. Hälsa, säkerhet och risk hanterar frågor om naturligt förekommande risker såsom ras och 

skred men också förekomst av radon. Här hanteras även miljöfarlig verksamhet och 

potentiellt förorenade områden.  

  



Uddevalla kommuns Översiktsplan 2022 – Granskning – Utdrag av samtliga texter 

59 

 

3.1 Mellankommunala frågor 
Uddevalla kommuns läge vid E6 mitt i Bohuslän med djuphamn och järnväg gör landskapets största 

stad till ett regionalt centrum för handel, service, näringsliv, kultur, utbildning och evenemang. 

Samverkan med närliggande kommuner ger tillgång till en varierad arbetsmarknad och samverkan 

mellan exempelvis företag.  

Strukturbild Fyrbodal  

Fyrbodal är ett kommunalförbund som Uddevalla kommun är medlem i. Förbundet samarbetar för att 

tillsammans skapa en hållbar utveckling av vår region och för att underlätta i mellankommunala 

frågor. 

Som del av Fyrbodal är Uddevalla kommun också en del av ett regionalt sammanhang. Fyrbodal har 

bland annat arbetat med strukturbilder för regionen där Uddevalla kommun är en del i de regionala 

kommunikationsstråken, arbetsmarknaden, näringslivet, besöksnäringen med flera. Det är viktigt för 

kommunen och regionen Fyrbodal att fortsätta samarbeta genom funktionell geografi där man 

utvecklar fysiska strukturer som stöder hållbar utveckling i regionen. Uddevalla kommun deltar i 

Fyrbodals arbete med strukturbilder och funktionell geografi. 

För vidare läsning: Strukturbild Fyrbodal - Fyrbodals kommunalförbund 

Ett enat Bohuslän 

Den 8 april 2014 skrev kommunstyrelsens ordförande och oppositionsråden i de 11 bohuslänska 

kommunerna på en gemensam avsiktsförklaring för Ett enat Bohuslän. Det är sedan dess en stark 

samverkansplattform och påverkanspart. Ett enat Bohuslän bygger på samverkan mellan 

kommunerna, lokala turistorganisationer, Turistrådet Västsverige AB och besöksnäringsföretagen. 

Samtliga aktörer har representanter med i styrgruppen. Varje kommun har en utsedd kontaktperson till 

Ett enat Bohuslän. Syftet är att tillsammans och på ett hållbart sätt stärka förutsättningarna och 

utvecklingen av besöksnäringen i Bohuslän. Målet är att öka det ekonomiska värdet av 

besöksnäringen och ge företagen ökad lönsamhet samt att öka sysselsättningen. Detta görs i 

kommunerna genom att beakta och ta hänsyn till besöksnäringen i sina översiktsplaner, detaljplaner, 

tillgänglighet, upphandlingar mm. 

För vidare läsning: Avsiktsförklaring  Ett enat Bohuslän  

Biosfärområde Bohuskust (BOB) 

Arbetet med att utveckla ett biosfärområde i Bohusläns kustzon har påbörjats och omfattar Bohusläns 

11 kommuner. Unesco har utformat Man and the Biosphere (MAB), ett mellanstatligt och 

tvärvetenskapligt forskningsprogram som arbetar globalt i syfte att förbättra relationen mellan 

människor och miljö. Biosfärområden är det mest centrala verktyget i MAB-programmets verksamhet 

och utgörs av områden med höga landskapsvärden. De fungerar som modellområden för hållbar 

utveckling där man söker lokala lösningar till globala problem och där biologisk mångfald ska 

bevaras samtidigt som social och ekonomisk utveckling ska gynnas.  

Förväntade effekter förväntas bli en bredare mobilisering för och effektivare resa mot Agenda 2030, 

samt betydande finansiering från bland annat EU:s forsknings- och innovationsprogram. 

Västra Götalandsregionen  

Uddevalla centralort utgör ett av Västra Götalandsregionens så kallade pendlingsnav och är en av 

regionens utpekade tillväxtmotorer i Västra Götalands regionutvecklingsstrategi. Utpekade noder och 

stråk mellan dessa prioriteras särskilt i det regionala utvecklingsarbetet. Samspel och samarbete med 

närliggande kommuner och hela regionen har stor betydelse för regionens hållbara utveckling.  

För vidare läsning: Regional utvecklingsstrategi  

https://www.fyrbodal.se/verksamhet/samhallsutveckling/strukturbild-fyrbodal/
https://www.uddevalla.se/download/18.368a95e71703c8f3fe285e/1582718398844/Avsiktsf%C3%B6rklaring%20ett%20enat%20Bohusl%C3%A4n-%20V%C3%A4st%20Sverige.pdf
https://www.vastsverige.com/ettenatbohuslan/
https://alfresco-offentlig.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/workspace/SpacesStore/5973ae6b-1b81-404e-a391-8cb78c166176/Regional%20utvecklingsstrategi%20VG%202021-2030.pdf?a=false&guest=true
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Vatten och avlopp 

Regional vattenförsörjningsplan som tas fram av Länsstyrelsen väntas bli en grund för samarbete om 

dricksvatten-redundans mellan kommunerna Tanum, Sotenäs, Munkedal, Lysekil, Orust och 

Uddevalla. Möjligheten att koppla ihop ledningssystemen i dessa kommuner för att säkerställa 

vattenförsörjningen har utretts översiktligt. Samarbetet kan även utvecklas till att omfatta 

avloppshantering. Sammankopplingen ger flera fördelar såsom ett nätverk med större säkerhet, stöd 

vid större haveri, kapacitetsökning samt möjlighet till exploatering utmed sträckorna där det idag 

saknas vatten och avlopp. 

 

Under 2018 färdigställdes en ny dricksvattenledning mellan Åh i Uddevalla och Slussen på Orust. 

Den ger idag både reservvatten och permanent vatten till delar av Orust samt möjlighet till 

reservvatten till Uddevalla kommun. 

Frågan om möjlig inkoppling av ett antal fastigheter på Töllås på Orust har diskuterats. Överföring 

sker om kapacitetsberäkningar visar att det finns utrymme till Sundsandvik när redundansledning över 

Kristevik m.fl. är utbyggd. Tidplan för denna ledning är 2027–2029. 

Vattenförsörjningsplanen visar på behovet av att säkra dricksvattenförsörjning på lång sikt. Ett 

samarbete har påbörjats med Trollhättans Energi för att arbeta mot att skapa en råvattenledning från 

Vänern. 

Torpområdet  

Torp Köpcentrum är Uddevalla kommuns största handelsområde och en del av besöksnäringen i 

kommunen. Torpområdet fungerar idag som en trafiknod för regional och lokal trafik där trafik mot 

Lysekil, Göteborg, Kungshamn/Smögen, Strömstad och Trollhättan möts med lokaltrafik inom 

Uddevalla centralort. Här stannar även andra bussbolag med trafik mot exempelvis Oslo och 

Köpenhamn.  

Torps omfattning och placering längs europavägen E6 påverkar handlings- och transportmönster i sin 

omgivning.  

Torp Köpcentrum ligger inom den geografiska avgränsningen för Uddevallas fördjupade 

översiktsplan. Denna hanterar och tar ställning till områdets mark- och vattenanvändning.  

För vidare läsning: Uddevalla FÖP 

Kollektivtrafik och viktiga vägar 

Södra Bohusbanans utveckling är av stor betydelse för Uddevalla som pendlingsnav och möjligheten 

till ökad mobilitet. Ett nytt mötesspår i Grohed står nu klart vilket ger möjlighet till tätare tågtrafik på 

banan (halvtimmesintervall). Möjligheten till kapacitetshöjande åtgärder studeras men på lång sikt 

krävs en utbyggnad av banan till dubbelspår hela sträckan Uddevalla–Göteborg.   

Älvsborgsbanan utgör en viktig länk för tvärtågsförbindelser mot delar av Västra Götaland och 

Mälardalen/Stockholm. Upprustning av bandelen ger effektivare tågförbindelser med Stockholm. Den 

är också viktig för pendeltrafik mellan Uddevalla, Vänersborg och Trollhättan. 

Utvecklingen av de regionala vägarna sker via kommunalförbunden och Västra Götalandsregionen. 

Inom kommunen har väg 161 mellan Torp och färjeläget Skår prioriterats för åtgärder som förbättrar 

framkomlighet och trafiksäkerhet. Även väg 678 mellan Lerbo och Bratteröd ingår som en del i de 

regionala stråken och kommer efter beslut i regionfullmäktige att byggas ut till en så kallad 2+1-väg.  

Uddevalla hamn är utpekad som ett riksintresse och utgör viktig infrastruktur för kommunen och 

regionen. Trafikverkets Åtgärdsvalsstudie (ÅVS) beskriver olika möjligheter för hamnens utveckling i 

ett regionalt perspektiv och kommunen beaktar denna i hamnens fortsatta utveckling. 

https://www.uddevalla.se/bygga-bo-och-miljo/samhallsplanering/oversiktsplan-/oversiktsplan-uddevalla-tatort.html
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Transportkorridor Skagerrak 

Uddevalla kommun har tillsammans med bohuslänska kommuner som ambition att förstärka och 

förbättra gods- och persontrafiken mellan Göteborg och Oslo. Detta innebär att man bidrar till 

regionens mål om hållbara transporter och blir en katalysator för hållbar ekonomisk utveckling, 

förstärkning av regionen Bohuslän-Östfold och en väsentligt utökad arbetsmarknadsregion. 

Målbilden för samverkan utgår från att en transportkorridor innefattar alla trafikslag och att sjöfart, 

väg och järnväg tillsammans skapar transportlösningar för passagerare och gods. Vårt arbete är helt i 

linje med Västra Götalandsregions mål om hållbara transporter. 

Smartare lösningar för logistik, miljöreducerande transporter och ny teknik bidrar till en utökad 

arbetsmarknad. Detta synsätt på transporter och transportslag stärker också den helhet som krävs för 

slutförandet av Skagerrakintentionen i EU:s transportekosystem.   

Uddevalla hamn 

Uddevalla Hamnterminal befinner sig i brytpunkten mellan småhamn under 1000 ton per halvår och 

mellanhamn över 1000 ton per halvår. Utvecklingspotentialen för Uddevalla hamn kan få betydelse i 

ett storregionalt perspektiv i Västra Götaland och Oslofjordområdet. 

Uddevalla hamns kommunala ambition är att öka godshanteringen till 2028 till 2–2,5 miljoner ton 

gods. En utbyggnad för anlöp av större fartyg innebär att hamnspåren måste flyttas för att ge plats åt 

centrumbebyggelse av bostäder och affärer i inre hamnen. Uddevalla Hamnterminal har också gjort 

ett ställningstagande att utveckla snabbgodscontainer- och kombihanteringen i anslutning till hamnen. 

Anslutande järnvägssystem från Strömstad till Uddevalla har stora kapacitetsproblem, likaså har 

sträckan Göteborg–Stenungsund–Uddevalla mycket stora kapacitetsproblem vilket motiverar en 

nödvändig dubbelspårsutbyggnad före 2025. Hamnens kapacitet är beroende av järnvägens kapacitet. 

En skisserad lösning är att bygga Missing Link, det vill säga sträckan Strömstad–Halden, som ökar 

transportkapaciteten med 500 procent. På detta sätt blir Uddevalla hamn en betydelsefull 

komplementhamn i Västra Götaland och för godstrafik från och till Norge. 

Det finns tillgänglig kapacitet kvar på Älvsborgsbanan från Uddevalla till Öxnered och Trollhättan. 

Utvecklingen av Uddevalla Central till en modern station med serviceinrättningar och integrerad 

stadsbebyggelse vid Västerlånggatan är ett steg i rätt riktning. Tillgänglig kapacitet finns på sträckan 

Uddevalla–Öxnered under överskådlig tidsperiod vilket innebär att Uddevalla Hamnterminal kan växa 

med mer gods och fler järnvägstransporter till Norge via Dalslandsbanan och till resten av Sverige. 

För att transportkapaciteten ska öka till Norge, krävs omfattande investeringar vilka ej är prioriterade i 

nationell transportplan idag. 

Möjlighet finns för att förbättra farleden i fjordsystemet, där en begränsad och definierad justering 

skulle innebära 2,5 meters större djupgående, vilket också ökar godskapacitet och Uddevalla hamns 

positionering. 

Kustzonsplanering 

Den fördjupade strukturbilden för kustzonen är framtagen i ett samarbete mellan Göteborgsregionen 

(GR), Orust kommun och Uddevalla kommun. Strategidokumentet antogs av kommunfullmäktige den 

8 januari 2020 som ett vägledande dokument och underlag. Detta innehåller 6 överenskommelser och 

1 strukturbild för framtida planering. Syftet är att samla hela kuststräckan och de mellankommunala 

planeringsfrågorna. Kustzonen är viktig som attraktions- och identitetsskapande kraft och utgör en 

gemensam angelägenhet.  

Den fördjupade strukturbilden ska fungera som ett stöd och sätter ramarna för avvägningar och 

prioriteringar i kommunernas planeringsarbete. Vidare visar den på de viljeinriktningar som ska 

utgöra grunden i varje kommuns fysiska planering och i den mellankommunala kustzonsplaneringen. 
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Överenskommelserna är följande: 

1. Vi är överens om att skärgårdssamhällens och den kustnära landsbygdens karaktär och 

identitet ska tas tillvara. 

2. Vi är överens om att utveckla levande samhällen där människor kan bo och verka hela året. 

3. Vi är överens om att satsa på hållbara maritima näringar som bidrar till värdeskapande och 

sysselsättning i kustzonen. 

4. Vi är överens om att skapa en tillgänglig och attraktiv skärgård och kustzon för närrekreation, 

friluftsliv och turism. 

5. Vi är överens om att stärka och värna kustnära jordbruk för livsmedelsproduktion och för 

bevarande av öppna landskap. 

6. Vi är överens om att använda havet och kusten på ett långsiktigt hållbart sätt som bidrar till 

ekosystem i balans. 

Överenskommelsen i sin helhet, inklusive underpunkter till överenskommelserna, beskriver mer 

konkret kopplingen till kommunal planering och möjliga åtgärder.  

För vidare läsning: Mellankommunal kustzonsplanering GR 

Natur och friluftsliv 

Uddevalla har värdefull grönstruktur både i tätorterna och på landsbygden. Dessa gröna miljöer består 

av till exempel ädellövslandskap, å- och kustlandskap och tätortsnära natur och parker. Den gröna 

strukturen skapar förutsättningar för en kommun präglad av livskvalitet och attraktivitet och bidrar till 

att invånare och besökare trivs. När vi förtätar ökar betydelsen av att den gröna strukturen är 

välplanerad, lättillgänglig och håller hög kvalitet. Att planera för en bra grönstruktur är att planera för 

en hållbar utveckling och en god livskvalitet. Den gröna infrastrukturen sträcker sig även in i andra 

kommuner vilket innebär att man vid planläggning också måste ta hänsyn till och samverka med 

andra angränsande kommuner. 

De så kallade värdetrakterna är mest användbara i översiktlig planering då de sätter naturvärdena i ett 

regionalt och mellankommunalt sammanhang. I stora drag beskrivs dessa mellankommunala 

kopplingar i våra gröna och blå infrastrukturer i kommunens utvecklingsinriktning. En större grön kil 

kommer från Göteborg och går vidare längs kommungränsen i öster mot Vänersborg. Här utgör 

Bredfjällsområdet tillsammans med intilliggande område i Lilla Edets kommun en viktigt värdetrakt 

av relativt opåverkad natur som är viktig att gemensamt bevara. Området har både ett rikt natur- och 

friluftsliv. En annan värdetrakt är där Herrestadsfjället övergår i Munkedals kommun.  

Uddevalla kommun har 27 mil kust och har en havsmiljö som är gemensam med flera andra 

kommuner. Det mellankommunala samarbetet kring kustzonen är av hög prioritet. Dessa kopplingar 

är även de markerade i utvecklingsinriktningen.  

För vidare läsning: Regional handlingsplan för grön infrastruktur 

  

https://www.uddevalla.se/download/18.368a95e71703c8f3fe2869/1582718401617/F%C3%B6rdjupad%20strukturbild%20f%C3%B6r%20kustzonen.%20G%C3%B6teborgsregionen%20.pdf
https://catalog.lansstyrelsen.se/store/13/resource/2531


Uddevalla kommuns Översiktsplan 2022 – Granskning – Utdrag av samtliga texter 

63 

 

3.2 Riksintressen 
I Uddevalla kommun finns vissa områden med värden som är så värdefulla att de utgör ett nationellt 

intresse, vilket innebär att de behöver skyddas mot påverkan. Dessa områden är utpekade som 

riksintressen och är skyddade via lagstiftning. De kan ses som en positiv resurs för kommunen. 

3.2.1 Natura 2000 

Natura 2000 är ett nätverk av skyddade områden i hela EU. De är utvalda därför att de är viktiga 

livsmiljöer för hotade arter. Skyddas enligt Miljöbalken kapitel 4. 

I Uddevalla kommun ingår följande områden i nätverket Natura 2000: 

• Havstensfjorden-Svälte kile 

• Bredmossen-Hensbacka 

• Gullmarsfjorden 

• Strömmarna 

• Klockaremossen 

• Store mosse  

• Bredfjället 

• Gustavsberg-Korpberget  

• Tjöstelsrödsbäcken  

• Bratteforsån  

• Gullmarsberg  

• Trone Mosse  

I områden för Natura 2000 planeras ingen förändring av markanvändningen. I några delar av 

kustområdet i Gullmarsfjorden samt Havstensfjorden-Svälte kile utpekas utredningsråden för 

sammanhängande byggelse. Dessa utredningsområden berör inte Natura 2000 områden. Då 

översiktsplanen tar ställning till att kustzonen inte ska utredas för vidare exploatering anser Uddevalla 

kommun att riksintresset för Natura 2000 inte påverkas av planen.  

3.2.2 Yrkesfiske 

Riksintresset innefattar mark- och vattenområden som har betydelse för yrkesfisket eller för 

vattenbruk och ska så långt som möjligt skyddas mot åtgärder som påtagligt kan försvåra näringarnas 

bedrivande. Skyddas enligt Miljöbalken kapitel 3. 

Berörda områden i Uddevalla kommun: 

• Byfjorden-Havstensfjorden-Koljefjorden, lekområde torsk. Områdesnummer 66. 

• Gullmarsfjorden, lekområde torsk. Områdesnummer 67. 

Kommunen anser att förslagen i översiktsplanen inte utgör en negativ påverkan på riksintresset. 

3.2.3 Energiproduktion – vindbruk 

Riksintressen för vindbruk anges för att de har särskilt goda förutsättningar för vindbruk ur ett 

nationellt perspektiv, för att de behövs för viktiga eller nödvändiga funktioner i samhället och/eller för 

en landsdels behov av viss energiproduktion. Angivna riksintresseanspråk är framtagna med hänsyn 

till försörjningstrygghet och ur ett energisystemperspektiv. Skyddas enligt Miljöbalken kapitel 3. 
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• Hogstorp-Herrestadsfjället  

• Bratteröd-Köperöd  

• Jättesås 

• Forshälla 

• Ljungskile 

• Barkesbo 

I enlighet med översiktsplanens tematiska tillägg om vindbruk tar kommunen ställning till att: 

• Kommunen med befintliga och tillståndgivna vindkraftverk (22) för närvarande är 

färdigutbyggd avseende vindkraft. 

• Övriga delar av kommunen anses för närvarande olämpliga för utbyggnad av vindkraft.  

• Kommunen stödjer riksintresse för vindkraft i norra delen av kommunen, dock ej 

riksintressena i södra delen av kommunen.  

I enlighet med Vindbruksplanen uppmanar kommunen berörda myndigheter att bistå kommunen i 

arbetet med att se över riksintresseområdena söder om Uddevalla centralort. En översyn i frågan 

skulle således syfta till att Vindbruksplan och områden där riksintressen för vindbruk finns i 

Uddevalla speglar varandra. Nuvarande utpekade områden söder om Uddevalla har blivit inaktuella. 

En uppdaterad Vindbruksplan avses införlivas i Översiktsplanen. 

För vidare läsning: Vindbruksplan 

3.2.4 Naturvård 

Riksintresset för naturvård pekas ut då det särskilt väl belyser viktiga skeden av natur- och 

kulturlandskapets utveckling eller är ostört och inrymmer en stor mångfald av naturtyper. Det kan 

vara av särskilt stort intresse också därför att det hyser unika och hotade eller sårbara naturtyper eller 

arter, till exempel ett rikt fågelliv, en ovanlig flora eller en kombination av egenskaper som gör 

området värdefullt för förståelsen av naturen. Skyddas enligt Miljöbalken kapitel 3. 

• Gullmarsfjorden (NRO-14-065) 

• Strömmarna-Koljefjorden (NRO-14-093) 

• Havstensfjorden (NRO-14-080) 

• Bredmossen SO Munkedal och myr vid Lunddalen (NRO-14-066) 

• Trone mosse, Klockaremossekomplexet, m.fl. (NRO-14-046) 

• Kuröd-Bräcke (NRO-14-082) 

• Store mosse (NRO-14-094) 

• Blåduven (NRO-14-083) 

• Myr vid Lilla och Stora djup (NRO-14-095) 

• Bredfjället-Väktorområdet (NRO-14-096) 

• Bratteforsån och Hällungen (NRO-14-104) 

• Sund (NRO-14-081) 

Inget av för riksintresset utpekade områden ligger inom områden med förslag på förändrad 

markanvändning.  

För områden som ligger anslutande till befintlig och/eller framtida bebyggelse och infrastruktur, tar 

kommunen ställning till att dessa områden bör planeras med hänsyn till naturvårdens riksintresse. 

Vidare anser sig kommunen i denna plan ha beaktat riksintressets värden för bevarande. 

  

https://www.uddevalla.se/download/18.368a95e71703c8f3fe2876/1582718403555/Vindbruksplan%20Uddevalla%20kommun.pdf
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3.2.5 Friluftsliv 

De områden som pekas ut som riksintresse för friluftsliv har stor betydelse för människors utevistelse. 

Områden av riksintresse för friluftslivet har så stora värden på grund av natur- och kulturkvaliteter att 

de är eller kan bli attraktiva för besökare från hela Sverige eller utlandet.  

För områden som är av riksintresse för friluftslivet spelar förutsättningarna för naturupplevelser och 

friluftsverksamhet samt tillgänglighet för allmänheten stor roll. Detta riksintresse skyddas enligt 

Miljöbalken kapitel 3.  

• Gullmarnområdet (FO 09) 

• Herrestadsfjället med Viksjön (FO 16) 

• Södra Bohusläns kust (FO 39) 

• Havsstensfjorden (FO 15) 

• Bredfjället (FO 03) 

 

Inget av för riksintresset utpekade områden ligger inom områden med förslag på förändrad mark- eller 

vattenanvändning.  

För områden som ligger anslutande till befintlig och/eller framtida bebyggelse och infrastruktur, tar 

kommunen ställning till att dessa områden bör planeras med hänsyn till friluftslivets riksintresse. 

Vidare anser sig kommunen i denna plan ha beaktat riksintressets värden för bevarande. 

3.2.6 Högexploaterad kust  

Att många har tillgång till den miljö och de aktiviteter som den högexploaterade kusten erbjuder, är 

essensen av detta riksintresse. Inom den högexploaterade kusten får exploatering ske om det inte 

påtagligt skadar områdets natur- och kulturvärden. Särskilda bestämmelser för hushållning av mark 

och vatten finns. Kombinationen av följande värden anses vara skyddsvärda och värda att bevara för 

en fortsatt attraktivitet. Riksintresset innebär att ny bebyggelse får upprättas om värdena tas i 

beaktning. Det är framför allt kustzonen som innefattar skyddsvärt område för den högexploaterade 

kusten. Skyddas enligt Miljöbalken kapitel 4. 

Hela Uddevalla kommuns kustzon inkluderas av riksintresset. Kommunen tar ställning till att all 

bebyggelse bör ske med känsla för områdets identitet och med hänsyn till kultur- och naturmiljöer och 

friluftsliv. 

3.2.7 Kulturmiljövård 

Riksintresset för kulturmiljövården är sammanhängande kulturmiljöer av stor betydelse ur ett 

nationellt perspektiv. Det är områden som särskilt väl belyser viktiga historiska skeenden. De värden 

som ligger till grund för utpekandet är knutna till såväl enskilda objekt och delområden som till 

miljöns kulturhistoriska och rumsliga samband. Skyddas enligt Miljöbalken kapitel 3. 

• Dynge ruin-Gullmarsberg (KO 66) 

• Centrala Bokenäset (KO 64) 

• Dragsmark (KO 65) 

• Gustavsberg (KO 67)  

• Bredfjället (KO 63) 

• Bredfjället (KP 76) 
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Områdena utpekade för kulturmiljövårdriksintresset ligger alla, förutom Gustavsberg (KO 67) som 

hanteras av den fördjupade översiktsplanen för Uddevalla centralort, inom områdestyper med fokus 

på bevarande. I de berörda områdestyperna, Landsbygd samt Natur och friluftsliv, tar kommunen 

ställning till att bevara och stärka platsens befintliga identitet och planering ska ske med hänsyn till 

kultur- och naturmiljö.  

3.2.8 Transport och kommunikationer 

Riksintresset för transport och kommunikationer skyddas enligt Miljöbalken kapitel 3. Utpekande av 

ett riksintresse för transport och kommunikationer innebär enligt 3 kap 8 § miljöbalken att 

riksintresset ska skyddas mot åtgärder som påtagligt kan försvåra tillkomsten eller utnyttjandet av 

anläggningen. Här avses att det är funktionen hos transportsystemet som ska säkerställas.  

Uddevalla kommun berörs av influensområdet för hinderytor för Landvetter, Säve, Trollhättan och 

Såtenäs flygplats. Av dessa är Landvetter och Trollhättans flygplatser av riksintresse. Lokalisering av 

höga byggnader/föremål (exempelvis vindkraft) inom influensområdet ska samrådas med respektive 

flygplats. 

För den civila luftfarten gäller följande: Alla byggnadsobjekt oavsett typ som master, torn, pyloner, 

skyltar, konstverk, byggnader etc. som är högre än 20 meter över mark eller vattenytan ska remitteras 

till Luftfartsverket (LFV). Detta gäller oavsett position på svenskt territorium. Befinner sig objektet 

till havs eller i insjö skall även Kustbevakningen i Karlskrona remitteras. 

Det finns flera riksintressen för transport och kommunikationer i Uddevalla kommun: 

• Järnväg: Älvsborgsbanan, Bohusbanan 

• Stationer: Uddevalla C, Uddevalla Östra, Ljungskile 

• Väg: E6, Väg 44, väg 678  

• Sjöfart farleder: Uddevalla–Stenungssund, Bonden–Malö strömmar–Havstensfjord (Norra 

Uddevallaleden) 

• Hamn: Uddevalla hamn 

• Djupt område: Byfjorden, Havstensfjorden 

• Influensområdet för hinderytor för flygplats: Landvetter och Trollhättan 

• Teleanläggningar: omfattas av sekretess 

Kommunen anser att översiktsplanens ställningstaganden inte påverkar intressena för transport och 

kommunikationer negativt. 

Riksintresse hamn 

Riksintresset för Uddevalla hamn sträcker sig geografiskt in i Uddevalla centrum. Här nedan beskrivs 

hur i takt med att hamnens verksamhet drar sig västerut, med eller utan hjälp av dålig markstabilitet, 

ändrad markanvändning inte kommer att skada riksintressets värden eller begränsa 

hamnverksamheten. 

Uddevalla kommun har startat ett stadsutvecklingsprojekt med ett antal projektområden. De större 

projekten omfattar översvämningsskydd, skredsäkringar, skyfallslösningar och hållbart resande. 

Längre västerut, där hamnbolaget har sin verksamhet, har sjunkande mark och miljöföroreningar 

identifierats. Beslut har fattats att flytta hamnverksamheten med dess kunder längre västerut mot 

Sörvik och Västra hamnen (Fröland). Detta kommer att ske från år 2025 och framåt. Med detta ser 

kommunen att riksintresset för hamnens verksamhet i och runt Bäveån har spelat ut sin roll på 10 års 

sikt.  
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Det finns anledning att redan nu nämna detta därför att det på 10–15 års sikt inte kommer att finnas 

någon hamnverksamhet kvar på Badö/Bäve, då såväl kunder, hamnbolag och järnvägsharpan flyttats 

därifrån. Skeppsholmspiren med järnväg har till och med år 2035 på sig att avvecklas. Därefter har 

Uddevalla kommun bara hamnverksamhet på Sörvik och Fröland.  

Nedan beskrivs mer ingående de olika delarna i hur Uddevalla kommun ser på utveckling av området. 

Hamnen flyttar västerut  

Markens stabilitet och sjunkande nivå på Badö/Bäve området är kritisk på vissa delar redan nu och på 

andra områden på några års sikt. Samtidigt håller Frölands framtida industrimark på att färdigställas. 

Detta sammantaget gör att kommunen beslutat att flytta hamnverksamheten västerut, utveckla Sörvik 

och etablera fullt ut på Fröland från år 2026. Diskussioner pågår med hamnens kunder på Badö/Bäve 

om att flytta med ut till Fröland. I dagsläget är redan stora delar av Badö/Bäve området avgränsat på 

grund av risk för skred. Tidsplanen är att all verksamhet ska vara flyttad till Frölandskajen senast år 

2028. Skeppsholmspiren kommer att ha kvar hamnverksamhet till och med år 2035, därefter kommer 

ingen hamnverksamhet att finnas kvar i detta område. Sedan finns förmodligen bara Exxon Mobile 

kvar på södra sidan av Bäveåns utlopp. Nedan följer en övergripande tidsplan över hamnens flytt 

västerut, vilken även illustreras i en karta. 

Tidsplan 

1. 2021 Beslut om val av scenario för Badö/Bäve (havsvik/bostäder/grönytor)  

2. 2021 Vägval av sträckning avseende tågreservatet för Sörvik till Fröland klart 

3. 2022 Detaljplan Fröland klart 

4. 2022 Hamnens kunder nya avtal framtaget för förhandling 

5. 2022 Klart med Benders avseende järnvägens dragning över deras mark 

6. 2022 Beslut om val av plats för triangelspår och tidpunkt när det ska vara klart  

7. 2023 Detaljplan för Frölandsgärdet klart 

8. 2024 Ersättningsplats för nuvarande harpa på Badö klart 

9. 2024 Kommunen ska nu ha rådighet över hela Fröland  

10. 2025 Arrendeavtal upphör Badö/Bäve (ej Harpa och körvägar) 

11. 2025 Kommunen färdigställt industrimarken på Fröland, för industrietableringar 

12. 2025 Hamnbolaget färdigställt delar av hamnområdet på Fröland, för industrietableringarna 

13. 2028 Harpans flytt startar  

14. 2028 Hamnbolaget lämnar Badö/Bäve 

15. 2032 Badö/Bäves mark åtgärdat klart, för det val som gjordes 2021 

16. 2035 Hamnbolaget lämnar Skeppsholmspiren 

 
Karta med övergripande tidsplan för hamnens flytt västerut 
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Staden växer västerut 

Kommunstyrelsen i Uddevalla kommun beställde i december 2020 ett planprogram för att pröva 

förutsättningarna för en större stadsutveckling av det så kallade ”Västra Centrum”, en del av 

kommunens stora stadsutvecklingsprojekt ”Staden växer västerut”. 

Planarbetets syfte är att undersöka förutsättningarna och utreda konsekvenserna av att exploatera och 

omdana en stor yta i nuvarande centrum.  

Hela stadsutvecklingsprojektet omfattar i princip ytor motsvarande en helt ny innerstadskärna och har 

tidigare schematiskt studerats som en del av den områdesplan kommunfullmäktige antog 2016. 

Områdesplanen omfattar grova förslag på till exempel kvartersbildning, infrastrukturstråk och 

övergripande kriterier för arkitektoniska värden. 

I ett senare skede togs en stadsutvecklingsvision fram för hela stadsutvecklingsområdet. Här skisseras 

på de mänskliga värdena som bör genomsyra området i framtiden. Grönytor, social och ekologisk 

hållbarhet samt estetik är några av dessa frågor. 

Andra utredningar som också berör området är en utredning av förutsättningarna för en ny placering 

av bussterminalen Kampenhof, studier av ny placering för järnvägsstationen Uddevalla C samt en 

trafikanalys över konsekvenserna av ett fullt utbyggt ”Staden växer västerut”. 

Slutligen omfattas också stora delar av stadsutvecklingsområdet av den förstudie som genomförts 

avseende ett översvämningsskydd med kajpromenad och vars genomförande till stora delar utgör en 

grundläggande förutsättning för exploateringen i området. Uddevalla kommun planerar för att skapa 

ett översvämningsskydd med tillhörande kajpromenad som skyddar befintlig stad, möjliggör 

utveckling av nya områden samt skapar nya stråk och mötesplatser i anslutning till Bäveån. I oktober 

2020 beslutade kommunfullmäktige att påbörja projekteringsfasen för projekt om 

översvämningsskydd med kajpromenad. 

För vidare läsning: Vision för stadsutveckling kring Bäveån 

Västvatten 

Verksamhetsutövaren för avloppsreningsverket Skansverket, Uddevalla Vatten AB, ska söka nytt 

tillstånd för miljöfarlig verksamhet som tillåter att man kan ta emot spillvatten från fler hushåll då 

staden växer. I tillståndsprocessen ingår bl.a. placering av utloppspunkt och i samband med det 

kommer möjligheten att syresätta Byfjorden i samband med en eventuell förlängning av 

utloppsledningen utredas. Samråd angående det nya tillståndet planeras ske hösten 2021. 

Uddevalla kommun har tidigare arbetat på en innovativ form att samla upp renat avloppsvatten och 

dagvatten och använda dessa vattenkällor för att återställa ett marint ekosystem. Denna lösning kräver 

också en djupgående utloppslösning. 

Åtgärden innebär att kväveläckage binds väsentligt mycket mer och syreökningen i Byfjorden leder 

till väsentligt ökad vattenkvalitet. Denna metod minskar också fosforbelastningen med 1,4 ton per år 

och kväve med 44 ton per år, vilket resulterar i mindre algproduktion i fjorden. Det kommer inte 

längre att läcka ut fosfor från anoxiska bottnar. Istället skapas ett friskt syresatt djupvatten, där cirka 3 

kvadratkilometer tidigare döda bottnar koloniseras av och kan upprätthålla en lokal fiskproduktion. 

En hållbar, ren och ekologiskt sund fjord ger en ökad livskvalitet i Uddevalla centralort genom 

möjligheter till fritidsfiske och bad i närheten av stadens centrum. 

Ovanstående beskrivningar var och är avsedda att fungera bäst i det utpekade inre riksintresset och 

kan med fördel vara en del av en ekologisk lösning, då hamnen flyttar västerut. 

https://www.uddevalla.se/download/18.5c6b3d1a17d1027b1e91275/1639130907903/Vision%20f%C3%B6r%20stadsutveckling%20kring%20B%C3%A4ve%C3%A5n%202021-10-19.pdf
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3.2.9 Försvar 

Uddevalla kommun berörs av riksintresset för totalförsvarets militära del i Skredsviks hamn och 

övningsfält med skjutbana samt Sågebackens skjutfält och Säterbro övningsfält. Uddevalla kommun 

berörs även av stoppområdet för riksintresse för Totalförsvarets militära del Såtenäs flottiljflygplats. 

Inom dessa riksintressen och influensområden är det viktigt att Försvarsmakten remitteras samtliga 

ärenden som kan ha en påverkan på riksintressen och influensområden. Skyddas enligt Miljöbalken 

kapitel 3. 

3.2.10 MSA – Flyghinder  

MSA (Minimum Sector Altitude) är den höjd som ett flygplan som är på väg ner för att landa, säkert 

kan sjunka till innan den slutliga inflygningen tar vid. Ett flyghinder kan exempelvis vara en mast 

eller ett vindkraftverk. Kommunen har att ta hänsyn till Trafikverkets föreskrifter om flyghinder. 

Detta kan avse byggnader eller anläggningar som planeras innanför ett MSA område. 

För den civila luftfarten gäller även följande: alla byggnadsobjekt oavsett typ som master, torn, 

pyloner, skyltar, konstverk, byggnader etc. som är högre än 20 meter över mark eller vattenytan ska 

remitteras till Luftfartsverket. Detta gäller oavsett position på svenskt territorium. Befinner sig 

objektet till havs eller i insjö ska även Kustbevakningen i Karlskrona remitteras. 

3.3 Areella näringar 
Jord- och skogsbruk samt fiskenäring är av nationell betydelse och har stor betydelse för natur- och 

kulturvärden, ekosystemtjänster, landskap och produktion. Det är värdefullt att behålla och utveckla 

det jord- och skogsbruk samt den fiskenäring som finns för att möjliggöra en viss lokal 

livsmedelsförsörjning, för att vårda skog, hav och hålla landskapet öppet. 

Enligt Miljöbalken ska byggande på brukningsvärd jordbruksmark ej ske annat än om det behövs för 

att tillgodose väsentliga samhällsintressen, och om detta behov inte kan tillgodoses, på ett ur allmän 

synpunkt tillfredsställande sätt genom att annan mark tas i anspråk. Om det övervägs att ta 

jordbruksmark i anspråk för annan användning, ska det göras en lokaliseringsprövning för att se om 

det finns godtagbar annan lokalisering. Lokaliseringsprövningen utförs innan detaljplaneskedet. 

I Uddevalla kommun ska… 

… odlingsbar och brukningsvärd jordbruksmark skyddas och fragmentering av jordbruksmark vid 

planering av bebyggelse och infrastruktur minimeras. 

… ny bebyggelse ej tillåtas på platser med brukningsvärd jordbruksmark om inte kravet enligt 3 kap. 

4 § Miljöbalken angående samhällsnytta är uppnått.  

…skogsbruksmark ska så långt som möjligt värnas.  

 

För vidare läsning: Livsmedelsförsörjningsstrategi   Jordbruksmarksinventering 

 

  

https://www.regeringen.se/regeringens-politik/en-livsmedelsstrategi-for-jobb-och-hallbar-tillvaxt-i-hela-landet/
https://www.uddevalla.se/download/18.368a95e71703c8f3fe286c/1582718402205/Jordbruksmarksinventering%20Uddevalla%20kommun.pdf
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3.4 Miljökvalitetsnormer 
Miljökvalitetsnorm (MKN) är ett juridiskt bindande styrmedel i Miljöbalken. Syftet med MKN är att 

nå miljökvalitetsmålen samt komma tillrätta med diffusa utsläppskällor.  

Luft 

Uddevalla kommun är medlem i luftvårdförbundet Luft i Väst som kontrollerar att 

medlemskommunerna uppfyller MKN och redovisar luftkvaliteten. Kontrollen sker genom 

kommunvisa mätningar och beräkningar. Mätningar har skett i gaturum vid Lagerbergsgatan, 

Fjällvägen och vid sjukhuset/riksväg 44. 

Luft i Väst redovisar att Uddevalla kommun uppfyller gällande miljökvalitetsnormer. Dessa är: 

kväveoxider, svaveldioxid, bensen, partiklar, bens(a)pyren, tungmetaller och kolmonoxid.  

Buller  

Förordning (2004:675) om omgivningsbuller innehåller en målsättningsnorm om att kommuner ska 

sträva efter att begränsa skadligt omgivningsbuller. Enligt förordningen ska kommuner med fler än 

100 000 invånare upprätta en kartläggning med åtgärdsprogram. Uddevalla kommun omfattas inte av 

detta krav men har ändå valt att ta fram en trafikbullerkartläggning (2007) med åtgärdsprogram 

(2011).  

Kommunen utför tillsyn av verksamheter och väghållare med syfte att begränsa omgivningsbullret.  

Vid planläggning och exploatering bör man alltid sträva efter så god ljudmiljö som möjligt. 

Vatten 

Miljökvalitetsnormer (MKN) för vatten anger vilken status som vattnet ska ha vid en viss tidpunkt. 

Att statusklassa vattnet beskriver vattnets kvalitet. Det övergripande målet med vattenförvaltningen är 

att samtliga vattenförekomster ska uppnå god status och att man inte ska göra något som försämrar. 

Kommunen har i dagsläget inte några beslut kring hur man ska arbeta med MKN för vatten i fysisk 

planering och vid prövning.  

För varje detaljplanearbete som innebär exploatering och förtätning av områden görs en 

dagvattenutredning där det säkerställs att miljökvalitetsnormerna inte försämras. Det kan t.ex. 

innebära lokala dagvattenåtgärder inom planområdet eller mer storskaliga dagvattenanläggningar för 

flera områden. Placering av sådana anläggningar utreds i detaljplanefasen. 

Aktuell status för kommunens vattenförekomster finns beskrivet i kartan där länk finns direkt till 

Länsstyrelsens karta. Sedan beskrivs de även under respektive utredningsområde. 

Kommunens ambition är att ta fram ett program för hur MKN ska hanteras i dessa frågor och hur 

kommunen ska säkerställa att man inte påverkar normen negativt. 

I Uddevalla kommun ska… 

...kommunen ta fram en handlingsplan med syfte att förbättra vattenstatus i kommunens 

vattenförekomster. 

… kommunen vara fortsatt aktiv i vattenråden för att främja det lokala engagemanget och arbeta med 

förbättringsåtgärder för kommunens vattenförekomster. 

… för varje detaljplanearbete som innebär exploatering och förtätning av områden göras en 

dagvattenutredning där det säkerställs att MKN inte påverkas negativt. 

… för varje förhandsbesked och bygglov som innebär exploatering och förtätning av områden göras 

en bedömning för att säkerställa så att inte MKN påverkas negativt. 

… ingen ändrad markanvändning genomföras om MKN påverkas negativt.  

… kommunen framhålla de i vattenförsörjningsplanen prioriterade vattenresurserna och förbjuda 

sådan expansion som kan påverka uttagsmöjligheten och vattenkvaliteten negativt. 

 

För vidare läsning: VISS (lansstyrelsen.se)  VA-planering för Uddevalla kommun 

  

https://viss.lansstyrelsen.se/
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.uddevalla.se%2Fbygga-bo-och-miljo%2Fvatten-och-avlopp%2Fva-planering-for-uddevalla-kommun.html%3Fvv_hit%3Dtrue&data=04%7C01%7Crobert.borjesson%40uddevalla.se%7C62dd3e8407284b9b7e7a08d9bfb1684b%7Cfd4cea2263f346f2958ed0d3aa13277c%7C0%7C0%7C637751590946904455%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=vrGVB%2FivnaYNHqbSKBQ3wmsLgR5Vhj6udk99RPLkhYA%3D&reserved=0
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Fisk- och musselvatten 

Miljökvalitetsnormer för fisk- och musselvatten har fastställts enligt Fisk- och musselvattendirektivet. 

Direktivet är implementerat i svensk lag genom förordningen om Fisk- och musselvatten. I Uddevalla 

omfattas utloppet av Örekilsälven av normen samt områdena Havstensfjorden, Ljungs Kile, 

Kalvöfjord, Borgilefjorden, Koljö fjord och Gullmarn centralbassäng. 

 

Påverkan på MKN för fisk- och musselvatten till följd av åtgärder i enlighet med planförslaget kan 

ske genom fysiska ingrepp i själva vattenförekomsten och i dess strandmiljöer, genom 

dagvattenpåverkan och genom ökad störning, vilka i sin tur kan ge försämrade livsvillkor för arter. 

Utbyggnader kan även medföra risk för att rikt- och gränsvärden överskrids för parametrarna 

temperatur, pH, syreinnehåll och halter av slam, nitriter, kolväten, olika metaller etc. Vid utvecklingen 

i enlighet med översiktsplanens intentioner ska därför varje åtgärd utföras på naturens villkor efter 

noggrann avvägning och utredning så att negativ påverkan undviks.  

 

Vid eventuella åtgärder i eller invid dessa områden, är det av stor vikt att inte påverka gällande 

miljökvalitetsnormer för fisk- och musselvatten.  

 

Här gäller samma ställningstaganden som för MKN vatten. 

 

3.5 Hälsa, säkerhet och risk  
Vid planering måste kommunen ta hänsyn till om det finns miljö- eller hälsorisker. Många aspekter är 

redan identifierade och utredda men en del måste utredas vidare när behovet uppstår. 

3.5.1 Förorenade områden och miljöfarlig verksamhet 

Ett förorenat område är en plats som är så förorenad att den kan medföra skada eller olägenhet för 

människors hälsa eller miljö. På ett sådant område överskrider halterna av en förorening den lokala 

bakgrundshalten, det vill säga halten av ett ämne som förekommer naturligt i omgivningen. Området 

kan utgöras av mark, vatten, sediment eller byggnader och anläggningar. Åtgärder är angelägna för att 

undvika spridning av miljögifter. 

Miljöfarliga ämnen har hamnat i miljön genom olika typer av mänsklig aktivitet som kan vara allt från 

större industriell verksamhet till läckande villaoljecisterner. De ämnen som hamnat i miljön blir ofta 

kvar där under lång tid om vi inte gör något. Vid för höga halter kan människor och/eller miljö ta 

skada. Sakta men säkert kan föroreningarna sippra ut i grundvattnet och nå brunnar och vattendrag. 

Det är en långsam spridning som påverkas av nederbörd, grundvattenrörelser och biologiska 

processer. Även mänskliga aktiviteter kan påverka spridningen av föroreningar som dittills legat 

relativt stilla. Förorenad mark kan också påverka vår möjlighet att bo och bruka marken. För att vi och 

kommande generationer ska kunna leva i en hälsosam miljö räcker det inte med att åtgärda dagens 

utsläpp, utan vi måste också ta hand om gamla miljöskador.  

 

Förorenade områden  

Inom Uddevalla kommun har det under lång tid bedrivits industriverksamhet. Verksamheterna har 

medfört att det finns föroreningar i mark, vatten och sediment som riskerar att medföra skada eller 

olägenhet för människors hälsa eller miljö. Det finns för närvarande 250 misstänkt förorenade 

områden i kommunen varav 8 innebär mycket stora risker för människors hälsa och för miljön och ett 

40-tal innebär stora risker. Då det finns många områden som behöver undersökas, riskklassas och vid 

behov efterbehandlas, behövs en prioritering mellan objekten både utifrån risk men även utifrån 

ekonomi, exploateringstryck med mera. 
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Uddevalla kommun ska… 

… utgå från kommunens förorenade och misstänkt förorenade områden som en 

planeringsförutsättning i fysisk planering. 

…arbeta för att förorenade områden åtgärdas i så stor utsträckning att de inte utgör något hot mot 

människors hälsa eller miljö. 

… prioritera insatser mellan kommunens förorenade områden både utifrån risk men även utifrån 

ekonomi, exploateringstryck med mera. 

… för kommunala exploateringsprojekt och övriga anläggningsarbeten ta fram en långsiktig strategi 

för hantering av såväl rena, förorenade som återanvändbara schaktmassor. 

 

Miljöfarlig verksamhet 

Miljöfarlig verksamhet är ett begrepp som används i Miljöbalken. Det berör i princip all 

industriverksamhet men ofta även verksamheter som jordbruk, sjukvård, hamnar, flygplatser, 

begravningsverksamhet, skjutbanor med flera. Utöver nämnda verksamheter finns i Uddevalla 

kommun för närvarande cirka 90 anmälningspliktiga miljöfarliga verksamheter och en stor mängd så 

kallade U-verksamheter, som inte är tillstånds- och anmälningspliktiga men klassas som miljöfarliga 

verksamheter. Exempel på sådana är mindre verksamheter och bilverkstäder. 

Inom kommunen finns cirka 20 verksamheter som är registrerade hos Länsstyrelsen som 

tillståndsgivna miljöfarliga verksamheter. Exempel på dessa är Uddevalla hamn, kommunens 

avloppsreningsverk, Havskurens avfallsanläggning, vindkraftverk och bergtäkter, i dessa ingår även 

verksamheter klassade enligt lagen om skydd mot olyckor (LSO) samt Sevesolagstiftningen. 

Uddevalla kommun ska…  

... vid planering inom influensområden för miljöfarlig verksamhet ta hänsyn till riskerna för hälsa, 

säkerhet och risk utifrån respektive typ av miljöfarlig verksamhet. 

3.5.2 Ras, skred och erosion  

Marken i kommunen består till stor del av berg. Inom och i anslutning till höjdområden förekommer 

mestadels tunna jordlager av sand, grus och morän. Grovkorniga jordar påträffas främst i 

israndbildningar (t.ex. stråket Backamo–Sund) och isälvsavsättningar, främst inom kommunens östra 

delar samt Backamo–Grinnerödsdeltat. 

Dalgångarna täcks oftast av lera och med mindre lokala anhopningar av sand och grus som har 

svallats samman av vågorna vid landhöjningen. Lera förekommer sparsamt inom kommunens östra 

del och saknas helt inom höjdområdena Bredfjället och Herrestadsfjället. Inom den kustnära regionen 

har betydande lermäktigheter noterats. Lerlager större än 50 meter har påträffats. På lågt belägna 

platser invid kusten och ute i fjordarna kan leran vara lös med mycket begränsad bärighet. Leran är på 

flera ställen skredbenägen, ”kvick”, med inlagrade skikt av mo och sand eller skalgrus. Längs 

dalsidorna samt intill bäck- och åraviner kan därför skredrisk föreligga. 

Fastare lera förekommer i regel på högre belägna platser med god dränering. Bärigheten är där i 

många fall tillräcklig för att lättare bebyggelse ska kunna grundläggas direkt på leran. Inom områden 

med friktionsmaterial är förutsättningarna för byggande i allmänhet goda. En inventering och grov 

riskbedömning av markens stabilitet inom vissa av kommunens bebyggda områden finns, delvis 

digitalt men även fysiskt.  

Statens geotekniska institut har tagit fram vägledningen Kartunderlag ras, skred och erosion med 

tillhörande rapporter, kartor och GIS-data, som stöd vid handläggning av plan- och bygglovsärenden. 
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De geotekniska förutsättningarna vid ny exploatering och ändrad markanvändning utreds vidare i 

efterföljande planering. MSB har även kartlagt stabilitetsförhållandena i en stabilitetskartering, denna 

har till syfte att översiktligt kartlägga stabilitetsförhållanden för mark som är bebyggd. Karteringarna 

är överlämnade till kommunerna och ska utgöra ett stöd i kommunens riskinventering och 

riskhantering. Karteringen finns med i kartmaterialet och denna kartläggning utgör ett underlag för 

fortsatta studier för att se var behov för detaljerade eller kompletterade stabilitetsutredningar finns.  

Uddevalla kommun ska… 

... beakta risk för skred, ras och erosion i detaljplanearbete genom att geoteknisk undersökning och 

stabilitetsutredning görs, samt genom att krav på detaljerad undersökning ställs vid bygglov eller 

bygganmälan. 

... beakta risk för bergras och blocknedfall i områden med höga bergformationer. 

3.5.3 Radon och geostrålning 

Berggrunden i kommunen består till stor del av gnejser och graniter med mycket låga uranhalter. 

Undantaget är ett 3 km brett pegmatitstråk som sträcker sig i riktning nordväst-sydväst genom hela 

kommunen. Inom detta område, liksom i vissa mindre granitstråk, kan uraninnehållet och därmed 

radoninnehållet ställvis vara högt. Inom område markerat med högriskradon kan det behövas 

byggtekniska åtgärder för att klara föreskrivna radonhalter inomhus. Risk för förhöjd radonhalt i 

dricksvattnet finns för vattentäkter i hela kommunen. I sådana fall måste vattentäkten förses med 

reningsanläggning. Mer detaljerad kartering finns och används vid rådgivning och planering. 

Uddevalla kommun ska… 

… alltid ta hänsyn till radonrisk i planering av markanvändning. 

3.5.4 Översvämning och skyfall 

Förekommande problem med översvämningar i kommunen är främst relaterade till högt vattenstånd i 

Byfjorden, Havstensfjorden och havshöjning vid extremväder. Återkommande problematik med 

översvämning drabbar de lägre delarna i Uddevalla centralort, Ljungskile tätort och bebyggelse i 

kustnära lägen. Åtgärder för Uddevalla och Ljungskile behandlas i respektive fördjupad översiktsplan.  

Uddevalla har 27 mil kust där vissa delar är särskilt utsatta för översvämning vid höjda havsnivåer. 

Rotviksbro och väg 675 längs Fräknestranden är två områden som påverkas av förändringarna. 

Mer intensiva regn är inte avsedda att ledas bort via dagvattensystemen utan vid dessa tillfällen får 

man räkna med att avrinning sker ovan markytan. Detta överskottsvatten kan orsaka översvämningar 

som innebär konsekvenser för samhället. Översvämningar kan till exempel medföra avbrott i service, 

elförsörjning, begränsningar i framkomlighet och inte minst stora skador på infrastruktur och 

byggnadsstrukturer. 

Uddevalla har låtit göra skyfallskarteringar för 100-årsregn i utvalda orter i kommunen inklusive 

centrala delar av Uddevalla tätort, Ljungskile tätort, alla områden klassade som ort av lokal betydelse 

samt sammanhållen bebyggelse på landsbygd.  

Om behov finns att undersöka ytterligare områden i kommunen kan det göras med hjälp av 

Länsstyrelsens tjänst för ytavrinnings- och lågpunktskartering. 

 

Skyfallskarteringar ger en indikation på riskområden i befintlig byggnadsstruktur och var ny 

bebyggelse kan planeras. De är värdefulla i samband med dagvattenutredningar för att till exempel 

bedöma vilka rinnvägar som behöver behållas för avledning och vilka platser som är lämpliga för 

ytlig fördröjning av skyfall.  

 

  



Uddevalla kommuns Översiktsplan 2022 – Granskning – Utdrag av samtliga texter 

74 

 

Kommuner är skyldiga att beakta översvämningsrisker både i bebyggd miljö och i planering av nya 

områden och ska i översiktsplanen bedöma och värdera risken för skador på den bebyggda miljön till 

följd av översvämning. Kommunen är också skyldig att arbeta strategiskt med hur riskerna kan 

minska eller upphöra. I centralorten Uddevalla och tätorten Ljungskile kommer underlag från denna 

kartering att beaktas i pågående planering och vid revidering av den fördjupade översiktsplanen för 

respektive tätort. 

 

Skyfallskarteringen utgör följande planeringsunderlag för kommunens framtida planering: 

1. Maximalt översvämningsdjup och översvämningsutbredning visar var vatten kan förväntas 

uppstå och till vilka djup. Resultatet anger det maximala vattendjup som beräknats i 

respektive beräkningscell under simuleringen. Det maximala vattendjupet kan inträffa vid 

olika tidpunkter i olika celler. Med det menas att redovisade maxdjup inte är en 

ögonblicksbild. 

2. Flödesvägar visar vilka vägar som vatten transporteras. Resultatet anger flödeskomposanten 

genom en beräkningscell i enheten m3/sekund/meter. Oftast vill man veta det totala flödet i en 

flödesväg. Det erhålls genom att summera flödet i varje cell som flödessektionen berör och 

multiplicera det med beräkningscellens storlek som är 4 meter. 

 

Framtagna skyfallskartor har tolkats och översvämningsrisk utvärderats enligt följande: 

• Framkomlighet på vägar och järnvägar 

• Skador på byggnader 

 

Riskområden har pekats ut i kartan och en sammanställning i tabeller för respektive 

avrinningsområde finns i rapporten. I tabellerna anges om väg, järnväg eller byggnader översvämmas 

och en kommentar om vad som bedöms orsaka risken. Vid bedömning om översvämningsrisk 

föreligger, har kriteriet varit att översvämningsdjupet ska överstiga 0,2 meter på väg, järnväg eller 

intill byggnader. Ingen prioritering av riskområdena har genomförts. 

I samband med framtagande av klimatanpassningsstrategi gällande skyfall för Uddevalla kommun 

kommer bl.a. planeringsnivåer arbetas fram. Kriteriet 0,2 m i rapporten ska inte ses som beslutad utan 

som ett förslag. 

 

Skyfallskarteringen är en översiktlig modell som ska användas för att identifiera områden med risk för 

översvämning vid skyfall. Eftersom beräkningarna är gjorda med vissa antaganden och förenklingar 

är det viktigt att resultaten inte tolkas som sanningen. 

 

Kommunens arbete med skyfall följer Länsstyrelsens rekommendationer. Detta innebär ett strategiskt 

arbete som tar hänsyn till ekonomiska, ekologiska och sociala aspekter för en hållbar stads-och 

samhällsutveckling. Planeringsnivåer, planeringshorisont, prioriterade värden och samhällsfunktioner, 

ansvar samt typer av åtgärder behöver tydliggöras i strategiska ställningstaganden som ska beaktas i 

samhällsplanering och infrastrukturprojekt. Klimatanpassningsarbetet gällande översvämning från 

skyfall innebär åtgärdsplaner inom avrinningsområden med hög översvämningsrisk orsakad av skyfall 

med skyfallskarteringen som strategi och underlag. 

 

I kapitlet Tematiska ställningstaganden har kommunen tagit fram ställningstaganden för 

klimatanpassning som vägleder för hur bebyggelse ska anpassas efter bland annat översvämningar 

och ökat skyfall.  

För vidare läsning: Uddevalla FÖP  Ljungskile FÖP  Skyfallskartering  Skyfallskartering Bilaga  

  

https://www.uddevalla.se/bygga-bo-och-miljo/samhallsplanering/oversiktsplan-/oversiktsplan-uddevalla-tatort.html
https://www.uddevalla.se/bygga-bo-och-miljo/samhallsplanering/oversiktsplan-/oversiktsplan-ljungskile.html
https://www.uddevalla.se/download/18.5c6b3d1a17d1027b1e91266/1639124574579/Reviderad_rapport_%C3%84TA2.pdf
https://www.uddevalla.se/download/18.5c6b3d1a17d1027b1e91265/1639124574523/PM_Till%C3%A4gg_%C3%84TA2.pdf
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 24 Dnr KS 2021/00726 

Översiktsplan 2022, granskning 

Sammanfattning 

Ett förslag till ny översiktsplan för Uddevalla kommun har tagits fram, Översiktsplan 

för Uddevalla kommun 2022 (ÖP2022).  

Granskningstiden är 31 januari- 31 mars 2022. 

Förslaget skickades ut på samråd till statliga myndigheter, kommunala bolag, 

förvaltningar och politiska partier som är representerade i kommunfullmäktige samt till 

grannkommuner, föreningar, näringsliv och medborgare. Samrådstiden var 3maj- 

15augusti 2021. Efter samrådet har alla inkomna synpunkter sammanställts i en 

samrådsredogörelse där kommunen kommenterat de inkomna synpunkterna. 

Samrådsversionen av översiktsplanen går att ta del av på följande länk: 

https://karta.uddevalla.se/opsamrad 

Nu har översiktsplanen omarbetats efter samrådet och skickas ut på granskning till 

statliga myndigheter, kommunala bolag, förvaltningar och politiska partier som är 

representerade i kommunfullmäktige samt till grannkommuner, föreningar, näringsliv 

och medborgare.  

Efter granskningsperioden sammanställs och bemöts de inkomna synpunkterna i ett 

granskningsutlåtande. Därefter omarbetas planförslaget en sista gång innan antagandet. 

Kommunen räknar med att anta planen under sommaren 2022. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, datum 2021-12-16 

Utdrag av samtliga texter-Uddevalla kommun ÖP 2022 Granskning, 2022-01-03 

Samrådsredogörelse, datum 2022-01-03 

Kartlager Uddevalla kommuns, 2022-01-04 

Kungörelse om granskning, 2021-12-14 

Sändlista Översiktsplan 2022, granskning, 2021-12-16 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

att godkänna samrådsredogörelsen, 

att skicka översiktsplan 2022 på granskning. 

Vid protokollet, Sebastian Johansson 

Justerat 2022-01-28, Ingemar Samuelsson (S), Jarmo Uusitalo (MP) 

Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2022-01-28, Sebastian Johansson 

Skickat 2022-01-31 enl sändlista 
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Handläggare 

Översiktsplanerare Amanda Windeman 

Telefon 0522- 69 61 41 
amanda.windeman@uddevalla.se 

 

Översiktsplan 2022, granskning 

Sammanfattning 

Ett förslag till ny översiktsplan för Uddevalla kommun har tagits fram, Översiktsplan 

för Uddevalla kommun 2022 (ÖP2022).  

 

Översiktsplanen hittas på följande länk: https://karta.uddevalla.se/opgranskning 

På grund av tekniska problem med Översiktsplanenen på länken ovan fungerar den 

tidigast 31 januari, till dess att länken fungerar finns kartorna bifogat i 

kartlagerdokument. 
 

Granskningstiden är 31 januari- 31 mars 2022. 
 

Förslaget skickades ut på samråd till statliga myndigheter, kommunala bolag, 

förvaltningar och politiska partier som är representerade i kommunfullmäktige samt till 

grannkommuner, föreningar, näringsliv och medborgare. Samråds tiden var 3maj- 

15augusti 2021. Efter samrådet har alla inkomna synpunkter sammanställts i en 

samrådsredogörelse där kommunen kommenterat de inkomna synpunkterna. 

Samrådsversionen av översiktsplanen går att ta del av på följande länk: 

https://karta.uddevalla.se/opsamrad 
 

Nu har översiktsplanen omarbetats efter samrådet och skickas ut på granskning till 

statliga myndigheter, kommunala bolag, förvaltningar och politiska partier som är 

representerade i kommunfullmäktige samt till grannkommuner, föreningar, näringsliv 

och medborgare.  
 

Efter granskningsperioden sammanställs och bemöts de inkomna synpunkterna i ett 

granskningsutlåtande. Därefter omarbetas planförslaget en sista gång innan antagandet. 

Kommunen räknar med att anta planen under sommaren 2022. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, datum 2021-12-16 

Utdrag av samtliga texter-Uddevalla kommun ÖP 2022 Granskning, datum 2022-01-03 

Samrådsredogörelse Uddevalla kommuns ÖP 2022, datum 2022-01-03 

Kartlager Uddevalla kommuns ÖP 2022 Granskning, datum 2022-01-04 

Kungörelse om granskning, datum 2021-12-14 

Sändlista Översiktsplan 2022, granskning, datum 2021-12-16 
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Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att godkänna samrådsredogörelsen 

 

att skicka översiktsplan 2022 på granskning 

 

Ärendebeskrivning 

Ett förslag till ny översiktsplan för Uddevalla kommun har tagits fram, Översiktsplan 

för Uddevalla kommun 2022 (ÖP2022). 

Förslaget skickas nu ut på granskning till statliga myndigheter, kommunala bolag, 

förvaltningar och politiska partier som är representerade i kommunfullmäktige samt till 

grannkommuner, föreningar, näringsliv och medborgare.  

 

Granskningen pågår under perioden 3 maj-15 augusti 2021. ÖP2022 är framtagen för att 

vara en digital och interaktiv plan och nås via en länk (se nedan) och består av två delar:  

1. Kartdelen, här finns karta och lagerhanterare med olika lager som kan tändas och 

släckas. Kartan har även en del funktioner som exempelvis: skriv ut, rita på kartan samt 

en sökfunktion. 

2. Textdelen, här finns text som innehåller introduktion till planen, kommunens 

ställningstaganden samt hur kommunen förhåller sig till exempelvis riksintressen.  

 

Vilka ställningstaganden som valts ut för att ingå i planen grundas på: 

 Plan- och Bygglagen (PBL), det som enligt lag måste redovisas i en översiktsplan. 

 Krav från Länsstyrelsen på vad som måste ingå för att de ska godkänna planen.  

 Kommunala initiativ, det är till exempel fastställt i färdplanen att vardagsliv ska vara 

ett fokusområde i planen (beslutat av Kommunstyrelsen).  

 

När det varit möjligt är ställningstaganden i planen baserade på kommunala 

styrdokument som är antagna och aktuella. Eftersom planen är digital, begränsas 

omfattningen av text och för att läsa vidare i relevanta styrdokument finns dessa länkade 

i texten där det står ”För vidare läsning: Länk ” 

 

Efter granskningsperioden sammanställs och bemöts de inkomna synpunkterna i ett 

granskningsutlåtande. Därefter omarbetas planförslaget en sista gång innan antagandet. 

Kommunen räknar med att anta planen under sommaren 2022. 
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Malin Krantz Anders Brunberg 

Kommundirektör Chef för avd. Hållbar Tillväxt 

Kungörelse om granskning skickas  

Enligt sändlista 



 
 

 
 

Protokollsförslag  
Barn och utbildningsnämnden 
 
2022-03-24 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Beställning av förstudie ny förskolelokal på fastighet Källdal 
4:7 
Sammanfattning 
Förskoleverksamhet i Källdals förskolelokal som är belägen på fastigheten Källdal 4:7 
bedrivs i lokaler som är i ett skede där de ur flera perspektiv borde bytas ut mot 
nybyggnation.  
 
Beslutsunderlag 
Barn och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2022-03-03 
Utlåtande fastighet Källdals förskola 2022 
Beslut 
Barn och utbildningsnämnden beslutar 
 
att beställa en förstudie gällande nybyggnation av förskolelokal åtta st avdelningar på 
fastighet Källdal 4:7, Uddevalla Kommun. 
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Barn och utbildning 
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Handläggare 

Lokalplanerare Tony Andersson 

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

 

Beställning av förstudie ny förskolelokal på fastighet Källdal 4:7 

Sammanfattning 

Förskoleverksamhet i Källdals förskolelokal som är belägen på fastigheten Källdal 4:7 

bedrivs i lokaler som är i ett skede där de ur flera perspektiv borde bytas ut mot 

nybyggnation.  

Beslutsunderlag 

Barn och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2022-03-03 

Utlåtande fastighet Källdals förskola 2022 

Förslag till beslut  

Barn och utbildningsnämnden beslutar 

 

att beställa en förstudie gällande nybyggnation av förskolelokal åtta st avdelningar på 

fastighet Källdal 4:7, Uddevalla Kommun. 

 

Ärendebeskrivning 

Förskoleverksamhet i Källdals förskolelokal som är belägen på fastigheten Källdal 4:7 

bedrivs i lokaler som är i ett skede där de ur flera perspektiv borde bytas ut mot 

nybyggnation. 

 

Verksamheten har indikationer på arbetsmiljöproblem som kan bero på lokalernas 

skick. Samhällsbyggnadsförvaltningen har under en längre tid aviserat att byggnaden är 

tekniskt uttjänt samt att lokalerna inte är anpassade utifrån dagens energikrav. 

 

Investeringsobjektet ny förskolebyggnad sex st avdelningar Källdal finns med sedan 

länge i antagen investeringsplan till en uppskattad kostnad på ca 45 miljoner. 

Kostnadsfördelningen är fördelad från 2023-2024 vilket ger en tidsförutsättning att 

frambringa en förstudie som beslutsunderlag för ev projektering, upphandling och 

byggnation inom denna tidsram. Pga ökade byggkostnader samt nytt förslag att 

optimera byggnadens storlek på fastigheten och därmed utöka verksamheten från 

tidigare förslag upp till åtta avdelningar kommer kostnaden sannolikt att behöva justeras 

uppåt. Kostnadsförändringen kan presenteras i en förstudiekalkyl. 

 

Behovet av förskoleplatser i området kommer enligt nuvarande prognos att vara 

gynnsamt stabil utifrån tillgång vilket gör att behovet av ersättningsplatser under 

byggnation ej behövs. 
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Staffan Lindroos Tony Andersson 

Förvaltningschef Lokalplanerare 

Skickas till 
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2022-01-21  

 

 

Handläggare 

Charlotte Larsson 

Telefon 0522-696485 

charlotte.larsson@uddevalla.se 

 

Tekniska kontoret 

Fastighetsavdelningen Postadress Besöksadress Telefon (vx)   

451 81 UDDEVALLA  Varvsvägen 1 0522-69 60 00   

    

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

 

Fastigheten Källdal 4:7, Källdals förskola,  

nuvarande status. 
 

 

- Fastigheten 4:7 har varit en ”problembyggnad” ända sedan den byggdes 1977. 

- Det finns en lukt i huset som kommer från syllen och trots att den ska vara helt ofarlig 

och trots att man byggt en ventilation som dra ut lukten, är det många som upplever den 

som obehaglig. 

- Ventilationen är inte godkänd och för att få den godkänd behövs stora och kostsamma 

insatser. 

- Det finns sättningar i huset. 

- Taket behöver renoveras. 

- Energibehovet sannolikt stort då vi med mekanisk ventilation drar ut uppvärmd 

inomhusluft. 

- Fasad och fönster i behov av åtgärder. Sannolikt även entrédörrar. 

- Kök med tillhörande kylutrymmen har stora behov av översyn/renovering. 

 

 

 

 

 

  

Med vänlig hälsning 

Charlotte Larsson 

Fastighetsförvaltare 

Tekniska kontoret 

 

 

 



 
 

 
 

Protokollsförslag  
Barn och utbildningsnämnden 
 
2022-03-24 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Funktionsprogram förskola 
Sammanfattning 
Behovet av byggnation av förskolor är stort i kommunen, framför allt för att ersätta 
äldre mindre funktionsdugliga lokaler. För att underlätta samarbetet mellan verksamhet 
och samhällsbyggnadsförvaltningen/entreprenörer behövs dokumentation som är 
förankrad både hos verksamheten och hos samhällsbyggnadsförvaltningen.  
 
2019 formulerade SKR (dåvarande SKL) ett Funktionsprogram som ett resultat av 
förstudien till SKLs Ramavtalsupphandling av förskolor. Eftersom detta syftade till 
upphandling är framför allt byggnad och inredning formulerat. Det som saknades i 
jämförelse med verksamhetens tidigare Ramprogram, handlade främst om belysning, 
barns säkerhet och utemiljön. Tjänstepersoner inom förskoleverksamheten har därför 
formulerat ett Tillägg. 
 
Eftersom planering pågår av flera nya objekt finns behov av beslut i Barn- och 
utbildningsnämnden om att ersätta nuvarande Ramprogram, så att pågående och 
kommande byggnation ska följa Funktionsprogrammet och tillägget. 
 
Beslutsunderlag 
Barn och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2022-02-21 
”Funktionsprogram för SKL Kommentus Inköpscentrals upphandling av 
förskolebyggnader Rev. 3 2019.11.28” 
Uddevalla kommuns tillägg till SKR Funktionsprogram Förskola 
 
Beslut 
Barn och utbildningsnämnden beslutar 
 
att ersätta nuvarande Ramprogram, så att pågående och kommande byggnation ska följa 
SKR Funktionsprogrammet med Uddevalla kommuns tillägg. 
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Handläggare 

Verksamhetschef förskola Lena-Maria Vinberg  

Telefon 0522-69 72 01 
lena-maria.vinberg@uddevalla.se 

 

Funktionsprogram förskola 

Sammanfattning 

Behovet av byggnation av förskolor är stort i kommunen, framför allt för att ersätta 

äldre mindre funktionsdugliga lokaler. För att underlätta samarbetet mellan verksamhet 

och samhällsbyggnadsförvaltningen/entreprenörer behövs dokumentation som är 

förankrad både hos verksamheten och hos samhällsbyggnadsförvaltningen.  

 

2019 formulerade SKR (dåvarande SKL) ett Funktionsprogram som ett resultat av 

förstudien till SKLs Ramavtalsupphandling av förskolor. Eftersom detta syftade till 

upphandling är framför allt byggnad och inredning formulerat. Det som saknades i 

jämförelse med verksamhetens tidigare Ramprogram, handlade främst om belysning, 

barns säkerhet och utemiljön. Tjänstepersoner inom förskoleverksamheten har därför 

formulerat ett Tillägg. 

 

Eftersom planering pågår av flera nya objekt finns behov av beslut i Barn- och 

utbildningsnämnden om att ersätta nuvarande Ramprogram, så att pågående och 

kommande byggnation ska följa Funktionsprogrammet och tillägget. 

 

Beslutsunderlag 

Barn och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2022-02-21 

”Funktionsprogram för SKL Kommentus Inköpscentrals upphandling av 

förskolebyggnader Rev. 3 2019.11.28” 

Uddevalla kommuns tillägg till SKR Funktionsprogram Förskola 

 

 

Förslag till beslut  

Barn och utbildningsnämnden beslutar 

 

att ersätta nuvarande Ramprogram, så att pågående och kommande byggnation ska följa 

SKR Funktionsprogrammet med Uddevalla kommuns tillägg. 

 

Ärendebeskrivning 

Behovet av byggnation av förskolor är stort i kommunen, framför allt för att ersätta 

äldre mindre funktionsdugliga lokaler. För att underlätta samarbetet mellan verksamhet 

och samhällsbyggnadsförvaltningen/entreprenörer behövs dokumentation som är 

förankrad både hos verksamheten och hos samhällsbyggnadsförvaltningen.  
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Den kommunala förskoleverksamheten har sedan 2016 haft ett Ramprogram för till- och 

nybyggnation av förskolor. Ramprogrammet har beskrivit behov och krav. Detta har 

varit förankrat och fungerat som vägledning i de olika lokalförändringar som 

genomförts.  

 

2019 formulerade SKR (dåvarande SKL) ett Funktionsprogram som ett resultat av 

förstudien till SKLs Ramavtalsupphandling av förskolor. Eftersom detta syftade till 

upphandling är framför allt byggnad och inredning formulerat.  

 

Behov uppstod av revidering av Uddevallas Ramprogram för till- och nybyggnation av 

förskolor, och arbetet som påbörjades landade i att SKR:s Funktionsprogram täckte väl 

det behov vi har, med några tillägg. Tjänstepersoner på Samhällsbyggnadsförvaltningen 

var delaktiga i arbetet. Det som saknades i jämförelse med verksamhetens tidigare 

Ramprogram, handlade främst om belysning, barns säkerhet och utemiljön.  

 

Med Funktionsprogrammet och Tillägget finns goda förutsättningar för bra, 

funktionsdugliga förskolor som väl fyller de behov verksamheten har. Detta kommer att 

borga för ökad likvärdighet, och gynna barnens utveckling och lärande.  

 

Eftersom planering pågår av flera nya objekt finns behov av beslut i Barn- och 

utbildningsnämnden om att ersätta nuvarande Ramprogram, så att pågående och 

kommande byggnation ska följa Funktionsprogrammet och tillägget. 

 

Funktionsprogrammet och Tillägget bifogas tjänsteskrivelsen. 

 

 

 

 

Staffan Lindroos Lena-Maria Vinberg  

Förvaltningschef Verksamhetschef förskola  

Skickas till 

Förskolekontoret  

Samhällsbyggnad  
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BAKGRUND

Funktionsprogrammet är framtaget i samverkan mellan SKL Kommentus Inköpscen-
tral, SKLs avdelning för Utbildning och arbetsmarknad, SKLs avdelning för Samhälls-
byggnad och tillväxt och Niras Arkitekter. Funktionsprogrammet och tillhörande kon-
cepttyper är ett resultat av SKLs Ramavtalsupphandling av förskolor - förstudie, direktiv 
från förskolans styrdokument och information från många av Sveriges kommuners egna 
funktionsprogram, workshops med referensgrupper och leverantörshearing.

SYFTE

Funktionsprogrammet är underlag till SKLs ramavtalsupphandlade förskolor. 
Handlingen beskriver upphandlade myndigheters behov och krav på förskolorna som 
lärmiljö och byggnad, med syfte att erbjuda varje barn en plats i en permanent och 
kvalitativ förskola. Funktionsprogrammet är ett underlag till så kallade konceptförsko-
lor, och beskriver konceptens förutsättningar att passa olika typer av tomter, närområ-
den och lokala föreskrifter. Funktionsprogrammets krav och val av koncepttyper är en 
sammanvägning av kommunernas olika behov av storlek på förskola, olika arbetssätt 
och olika stora barngrupper.

Funktionsprogrammet ska kvalitetssäkra och kravställa en bra förskola där barnen på 
lika villkor kan utvecklas, trivas, leka och lära och där personal kan verka i en god arbets-
miljö. Funktionsprogrammet ska även inspirera och ge insikt och kunskap om förskolan 
som verksamhet. Genom hela dokumentet finns kommentarer från referensgrupp, 
barnens referensgrupp och leverantörshearingen, för att ge en djupare och mer nyanse-
rad bild av förskolan.

För SKL Kommentus Inköpscentral räkning, är funktionsprogrammet författat av Elin 
Drougge och Jonatan Blomgren, Niras Arkitekter i samarbete med tillgänglighetssak-
kunnig Lina Olofsson, Niras Arkitekter, ljusdesigner Malin Alenius, White Arkitekter 
och akustiker Simon Edwinsson, Delta Akustik.
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I enlighet med funktionsprogrammets syfte att ”kvali-
tetssäkra och kravställa en bra förskola där barnen på lika 
villkor kan utvecklas, trivas, leka och lära” ska barnfokus 
tillsammans med en god arbetsmiljö för personal, priorite-
ras vid utformningen av angivna koncepttyper. 

Vid antagning av anbud kommer bedömningen baseras på 
hur väl anbudet motsvarar funktionsprogrammets syfte och 
målbild - detta utifrån funktionskraven ställda i Del 2 och 3 
tillsammans med vad som i funktionsprogrammet benämns 

FÖRKLARINGAR

FUNKTIONSPROGRAMMETS SAMMANSÄTTNING

under rubrikerna att tänka på  och mervärde, som beskriver 
behjälpliga aspekter och kvalitéer som inte är kravställda 
men ändå önskvärda.

Anbudets överensstämmelse med funktionskrav och önsk-
värda kvalitéer enligt ovan, kommer tillsammans med 
byggnadens ekonomiska värde (både investeringskostnad 
och livscykelperspektiv) vara grunden till antagningen och 
värderingen av anbud- se Förfrågningsunderlaget och Bilaga 
14 - Utvärderingskriterier.

Utifrån målbilden i Del 1 beskriver 
och kravställer vi i Del 2, alla funk-
tionsområden och rumssamband 
inom förskolan. 

Detta utvärderas i avsnitt 1, 2 och 3 - 
Bilaga 14 Utvärderingskriterier.

Krav och funktioner i Del 2 ska 
ses tillsammans med krav ställda i 
tillhörande bilagor:

Bilaga 9 Akustik
Bilaga 10 Energi
Bilaga 11 Storkök 
Bilaga 12 Teknik och Hållbarhet 
Bilaga 13 Ämnen med miljö- och 
hälsoskadliga egenskaper 
Bilaga 15 Ämnen i textilier
 

Förklarar funktionsprogrammets 
målbild och vision utifrån tidi-
gare arbete och utifrån direktiv i 
läroplanen för förskolan. Kapitlet 
beskriver övergripande krav och 
kvalitetsaspekter som är essentiella 
för en berikande lärmiljö och som 
konkretiseras som funktionskrav i 
Del 2 och 3. 
 
Detta utvärderas i avsnitt 1 och 2 - Bi-
laga 14 Utvärderingskriterier.

Utifrån målbild i Del 1 och funk-
tionskrav ställda i Del 2, beskrivs och 
kravställs förskolans exteriör och 
möjlighet till lokal anpassning.

Detta utvärderas i avsnitt 4 - Bilaga 14 
Utvärderingskriterier.

DEL 1 - 
VISION, MÅL OCH KVALITÉ

DEL 2 - FUNKTION 
OCH RUMSSAMBAND

DEL 3 - EXTERIÖR 
OCH LOKAL ANPASSNING

HUR FUNKTIONSPROGRAMMETS SKA ANVÄNDAS

UTSKRIFT
Bilagan är upplagd för att kunna skrivas ut som bokformat, 
genom användning av skrivarfunktion: Booklet/Häfte

BILDER
Alla referensbilder i funktionsprogrammet är avsedda som 
goda exempel i ett icke-kommersiellt syfte. Fotograf och /eller 
annan upphovsperson har angetts där dessa gått att finna. 
Bild framsida: Prestwood Infant School, Storbritannien, De Rosee Sa.
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BEGREPP

BARNGRUPP
Med barngrupp avser Skolverket den grupp som barnet 
ingår i under större delen av sin dag i förskolan.

FLEXIBILITET: 
Är en tanke kring rummens olika samband och möjlighet 
att öppna upp och samverka, eller stänga igen och fokusera 
- för att över dagen kunna dela upp barngruppen i mindre 
grupper för parallella aktiviteter.

MÅNGSIDIGHET: 
Ett begrepp som beskriver förskolans potential att erbjuda 
en variationsrik miljö samstämmigt med läroplanens äm-
nesområden (beskrivs i Del 2.3 - Pedagogiska funktioner). 
Mångsidigheten syftar till att rummens utrustning och ka-
raktär skapar en lärmiljö med funktioner som kompletterar 
varandra, och motverkar att alla rum är likartade.

HEMRUM, LEK OCH LÄS, VILA OCH REFLEK-
TION, VERKSTAD ATELJÉ, MUSIK SÅNG 

RÖRELSE, TEATER, MATSAL
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KÖK, WC

TEKNIK, 
UTR.

FÖRSKOLANS YTOR

BARNYTA

VERKSAMHETSYTA 
(LOA)

BRA (BRUKSYTA)

PEDAGOGISK 
YTA

PEDAGOGISK YTA:
Rum vars primära syfte är till för den pedagogiska verksamheten, så som 
enheter och rum enligt Del 2.2 - Pedagogiska Funktioner.

BARNYTA: 
Det totala antal rum och kommunikationsstråk inom förskolan som 
barnen kan nyttja. (Pedagogisk yta tillsammans med praktiska funktioner 
så som hygien samt på- och avklädning).

VERKSAMHETSYTA
Det totala antal rum och kommunikationsstråk som barn, pedagogisk 
personal och kökspersonal kan nyttja.

ÖVRIG YTA
Drift så som �äktrum, undercentral och elcentral.

FRIYTA: 
Den del av gården som barnen har tillgång till. (enl Boverkets de�nition)

HEMRUM, LEK OCH LÄS, VILA OCH REFLEK-
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FÖRSKOLANS YTOR

BARNYTA
Det totala antal rum och kommunikationsstråk inom 
förskolan som barnen kan nyttja. (Pedagogisk yta 
tillsammans med praktiska funktioner så som hygien 
samt på- och avklädning).

VERKSAMHETSYTA 
(LOA)
Det totala antal rum 
och kommunikations-
stråk som barn, 
pedagogisk personal 
och kökspersonal kan 
nyttja.

PEDAGOGISK YTA
Rum vars primära syfte är till för 
den pedagogiska verksamheten, 
så som enheter och rum enligt Del 
2.2 - Pedagogiska Funktioner.

BRA (BRUKSYTA)
Byggnadens hela yta 
inkl drift så som 
�äktrum, undercentral 
och elcentral.
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M

H
ET

SY
TA

 (L
O

A
)

 T
O

TA
L 

YT
A

 (B
RA

)

GROVENTRÉ, WC, 
KAPPRUM, HYGIENRUM 

KONTOR,OMKL, WC
PERSONALRUM, KÖK

TEKNIK, INVÄNDIG UTRYMNING

BAS, 
PEDAGISKA 

FUNKTIONER

YTOR

PEDAGOGISK YTA:
Rum vars primära syfte är till för den pedagogiska verksam-
heten, så som enheter och rum enligt Del 2.3 - Pedagogiska 
Funktioner.

BARNYTA: 
Det totala antal rum och kommunikationsstråk inom för-
skolan som barnen kan nyttja. (Pedagogisk yta tillsammans 
med praktiska funktioner såsom rum för hygien samt på- 
och avklädning).

MERVÄRDE och ATT TÄNKA PÅ:
Beskrivning av funktioner och kvalitetsaspekter som inte är 
kravställda, men önskvärda.

KAPACITET: 
Antal personer rummet klarar avseende storlek, möblerbar-
het och utrymning.

GENOMGÅNGSRUM: 
Ett rum som måste passeras för att komma åt en specifik 
funktion, det finns med andra ord inga alternativa vägar. 

BAS
Rum inom den pedagogiska ytan som kan vara en barn-
grupps permanenta bas - se Del 2.2.3 Bas.

ENHET
Del av den pedagogiska ytan som innehåller minst tre baser 
- se Del 2.2.2 Enhet.

VERKSAMHETSYTA (LOA)
Det totala antal rum och kommunikationsstråk som barn, 
pedagogisk personal och kökspersonal kan nyttja.

TOTAL YTA (BRA)
Förskolebyggnadens totala yta inklusive invändig utrym-
ningstrapphus och teknik, så som fläktrum, undercentral 
och elcentral. 

FRIYTA: 
Den del av gården som barnen har tillgång till. (enl. Bover-
kets definition)
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EFTERFRÅGADE KONCEPTTYPER 

Följande koncept är formulerade utefter skolverkets rekommendationer,  
SKLs Ramavtalsupphandling av förskolor - förstudie och workshops i 
samarbete med referensgrupp. 

FYRA KONCEPTBYGGNADER

Koncepten är indelade i fyra storlekar efter antalet våningar och barnplatser enligt koncept-
typ A, B, C och D.

YTA

Förskolebyggnaden ska ha en minsta pedagogisk yta samt största yta BTA enligt respektive 
koncepttyp. Förråd och förvaring (enligt kap. 2.4.5 och 2.4.6) räknas inte som pedagogisk yta, 
oavsett om det är illustrerat som förråd eller uppdelad fast förvaring.

BARNPLATSER OCH PERSONAL

Koncepten specificeras inte efter antal barnplatser och personal utan area. Dock kommer 
utvärdering att göras efter barn- och personalantal enligt respektive koncepttyp.

För definitioner av ytor - se Ytor sid. 5
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KONCEPT A  

• 1 våning 

• Utvärderas efter 72 barn och 14 personal

• Minst 340 m2 pedagogisk yta

• Max 950 m2 BTA

•  2 Enheter

• Mottagningskök

• Minst 2 arbetsplatser

• Minst ett sekretesskyddat samtalsrum för 
minst 4 personer

KONCEPT B

• 1 våning

• Utvärderas efter 108 barn och 21 personal

• Minst 510 m2 pedagogisk yta

• Max 1400 m2 BTA

•  3 Enheter

• Tillagningskök 

• Minst 3 arbetsplatser

• Minst ett sekretesskyddat samtalsrum för 
minst 4 personer

KONCEPT C

• 2 våningar

• Utvärderas efter 108 barn och 21 personal

• Minst 510 m2 pedagogisk yta

• Max 1400 m2 BTA

• 3 Enheter

• Minst 1 gårdsentré och groventré i mark-
plan 

• Tillagningskök

• Minst 3 arbetsplatser 

• Minst ett sekretesskyddat samtalsrum för 
minst 4 personer

KONCEPT D

• 2 våningar

• Utvärderas efter144 barn och 28 personal

• Minst 680 m2 pedagogisk yta

• Max  1870 m2 BTA

• 4  Enheter

• Minst 2 gårdsentréer och groventréer i 
markplan

• Tillagningskök

• Expedition 

• Minst 4 arbetsplatser 

• Minst ett sekretesskyddat samtalsrum för 
minst 6 personer

KONCEPTSPECIFIKA KRAV



   

DEL 1   VISION, MÅL OCH KVALITÉ 

 
Denna del förklarar funktionsprogrammets målbild och vision genom att beskriva 
övergripande krav och kvalitetsaspekter som är essentiella för en berikande lärmiljö.
 

“ Utbildningen präglas av omsorg om barnets välbefinnande och trygghet. 
Alla barn ska få uppleva den tillfredsställelse och glädje det ger att göra 
framsteg, övervinna svårigheter och vara en tillgång i gruppen. Förskolan 
ska ge barnen möjlighet att utveckla en positiv uppfattning om sig själva som 
lärande och skapande individer. Därför ska barnen få möjlighet att upptäcka 
och förundras, pröva och utforska samt tillägna sig och gestalta olika 
kunskaper och erfarenheter.”  

Läroplan för förskolan
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Childcare Centre Maria Enzersdorf, Österrike. MAGK illiz. Foto Hertha Hurnaus
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1.1   BARNET I FOKUS

“Förskolan ska stimulera barnens kreativitet, 
nyfikenhet och självkänsla. Barnen ska få 
möjlighet att förundras och utveckla sin 
förmåga att utforska, kommunicera och 
reflektera.”  - Läroplan för förskolan

UPPTÄCKA

Förskolan som byggnad ska fånga upp barnens upptäck-
arlust med färg och form, variation av rum, känslighet för 
material, ljud och ljus. Barnet utvecklas i relation till sin 
omgivning - de ser gruskornet och pinnen och de känner 
strukturen och temperaturen på golvet. De upplever och 
analyserar ljud och lär sig relatera till andra genom samspel. 
De flesta barn vill klara sig själva och de uppmärksammar 
och använder det som finns tillgängligt för dem. Självför-
troende och självkänsla skapas när barnet lär sig att klara 
sig själv. 

Att lära sig att vara människa är bland annat att förstå sina 
sinnen, och barnen närmar sig världen genom lek. De för-
håller sig ständigt till sin omgivning och byggnaden ska vara 
ett verktyg att bistå dem i sin utveckling. Genom olika ut-
trycksformer beskriver och tolkar de vad som sker omkring 
dem. Som en individ i en grupp lär de sig anpassa sig efter 
andra och samtidigt värna om sin integritet. 

UTVECKLING

För att utvecklas krävs en balans mellan trygghet och ut-
maning. Det är lättare att utmana sig själv om man känner 
trygghet i sammanhanget. Trygghet kan vara olika för olika 
personer, men ofta handlar det om kontroll. Som vuxna kan 
vi välja att lämna en oönskad situation eller kommunicera 
vårat missnöje. Ett barn kan inte alltid lämna ett rum eller 
har verktyg att förmedla känslan av rädsla, ilska eller sorg. 
I en förskolemiljö utformas rum och rumssamband för att 
underlätta för personalen att värna om barns fysiska säker-
het, ofta genom överblick i glasade dörrar och fönster eller 
“slussning” genom olika rum. Barnens säkerhet är en viktig 
del i det dagliga arbetet, men vi måste också lyfta fram bar-
nets uppfattning av trygghet i en situation.
 
Barnfokus utifrån barnets perspektiv är att ge dem möjlig-
heter att själva välja att delta eller inte delta, att kunna dra 
sig undan eller våga ta plats. Genom rummens gestaltning 
och samband, materialval, ljud och ljus och inredning, ska 
byggnaden ge barnen inflytande över sin lärmiljö - och 
tillåta dem att känna sig trygga och utvecklas efter egen 
förmåga.

REFERENSGRUPP

”Förskolan som en lugn och harmonisk grund”

” Barns läromiljöer ska inte vara en passage för andra”

”Andra aktörers arbetsmiljö ska inte styra över barnens 
läromiljöer”

”Vem har rummets skapats för? Vad sänder det för 
signaler?”

”Anpassning till barns behov för att utveckla  
självständighet”

BARNKONVENTIONEN

§12  Varje barn har rätt att uttrycka sin mening och höras i 
alla frågor som rör barnet. Barnets åsikt ska beaktas i 
förhållande till barnets ålder och mognad.

§13 Varje barn har rätt till yttrandefrihet, att tänka, tycka och 
uttrycka sina åsikter.

§23 Ett barn med funktionsnedsättning har rätt till ett   
fullvärdigt och anständigt liv och hjälp att delta i   
samhället på lika villkor.

§31 Varje barn har rätt till lek, vila och fritid.

Mama Smile Playground, Japan. Emmanuelle Moureaux Architecture + 
Design
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REFERENSGRUPP

”Vidga miljöerna så att de inte blir könsstyrda.”

”Barn ska kunna ha överblick och veta var de befinner sig i 
lokalen/byggnaden”

”Vissa barn med särskilda behov känner sig uttittade, hur kan 
byggnaden tillvarata deras integritet?”

BARNENS REFERENSGRUPP

”Bilder för de som inte kan läsa”

”Det ska vara så att alla kan nå” 

FÖRDJUPNING

• Olika är normen - Att skapa inkluderande lärmiljöer i skolan, 
SKL 2017

• Bygg i kapp, av Elisabet Svensson, 2015 

HÄNVISNING

• Se 1.9 Inredning och material 

ATT TÄNKA PÅ

• Kontrastmarkeringar i glaspartier, golv eller annat kan vara 
kreativa och spännande inslag

 EN FÖRSKOLA FÖR ALLA   1.2

“Alla barn ska ges möjlighet att delta i 
gemensamma lekar utifrån sina förutsättningar 
och sin förmåga.” - Läroplan för förskolan

FRÅN ETT ÅR TILL SEX ÅR

Förskolan ska vara tillgänglig för alla barn. Hela förskolan är 
ett pedagogiskt verktyg - allt är nytt för ett barn. Därför ska 
alla funktioner som barnen nyttjar ha ett pedagogiskt fokus. 
Utöver planerad aktivitet, krävs rum för av- och påklädning, 
måltider, skötsel och vila - alla med ett barnfokus och peda-
gogisk inramning så att barnen kan utvecklas självständigt.

TILLGÄNGLIG LÄRMILJÖ

Den fysiska miljön kan skapa förutsättningar men också 
ibland hinder för lek och lärande. Utformningen av den fy-
siska miljön speglar ofta hur verksamheten värderar olika 
aktiviteter, men också synen på de barn som vistas där.

Tillgänglighet handlar om att alla barn ska ges tillgång till 
och möjlighet att ta del av lärande och gemenskap i hela 
lärmiljön. Därför måste förskolan som byggnad kunna stöd-
ja olika behov av pedagogik. Tillgänglighet är ett begrepp 
som beskriver hur väl en organisation, verksamhet, lokal 
eller plats fungerar för barn oavsett funktionsförmåga. Om 
lärmiljön inte är tillgänglig är det svårt för barnet att vara 
delaktig fullt ut. Byggnaden ska ha en tillgänglig lärmiljö 
där varje barn utvecklas så långt som möjligt, utifrån målen 
för utbildningen. 

För barn och elever med funktionsvariationer som gör dem 
extra känsliga för yttre påverkan, så är det viktigt att miljön 
fungerar och är utformad utifrån de pedagogiska konse-
kvenser som kan uppstå. Verksamheten måste alltid ta hän-
syn till det i planering och utformning av miljön. Befintliga 
lokaler kan vara svåra att bygga om utifrån verksamhetens 
behov av praktiska, ekonomiska och organisatoriska skäl. 
Därför bör det i ett tidigt skede planeras för en god tillgäng-
lig lär- och arbetsmiljö.
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“ En positiv framtidstro ska prägla 
utbildningen. Utbildningen ska ge barnen 
möjlighet att tillägna sig ett ekologiskt och 
varsamt förhållningssätt till sin omgivande 
miljö och till natur och samhälle. Barnen ska 
också ges möjlighet att utveckla kunskaper om 
hur de olika val som människor gör kan bidra 
till en hållbar utveckling – såväl ekonomisk och 
social som miljömässig.”  - Läroplanen för förskolan 

ÄNDRADE FÖRUTSÄTTNINGAR

En framtidssäker förskola är anpassningsbar, inte enbart 
för omstrukturering inom verksamheten, utan också för ett 
förändrat klimat. Vi står inför påtagliga förändringar och 
måste både tänka om och utmana oss själva i hur vi bygger 
och utformar vårt samhälle.

Mot bakgrund av IPCCs senaste klimatrapport (SR15) 
medför detta längre vegetationsperioder och kortare snö-
säsonger. Framtidens byggnader måste klara kyla liksom 
värmeböljor, torka och häftiga skyfall. Byggnaden bör där-
för t.ex. ta hänsyn till vattenförbrukning och dagvattenhan-
tering för att undvika översvämning och vattenbrist. 
 

BYGGNADEN SOM LÄROMEDEL

Ett klimatsmart hus med synliga system samstämmer med 
läroplanens mål att ge barnen en förståelse för hållbar ut-
veckling.  Att få använda och se förskolan i samverkan med 
sin närmiljö är ett sätt att få en djupare förståelse av dess 
konsekvenser och möjligheter.
Hur tillagas maten och hur källsorteras den? Kan barnen 
odla själva? Låt tekniska system bli synliga för barnen. Visa 
t.ex. hur förskolan samlar energi genom solceller och sen 
brukar den. Det är ett synligt kretslopp genom en direkt 
omvandling av solenergi till elektricitet.

LIVSCYKEL

En byggnad har stor klimat- och miljöpåverkan under hela 
sin livstid. Den största påverkan kan göras i projekterings-
skedet med en byggnad som har låg energiförbrukning 
för material med lång livslängd. Vid en livscykelanalys av 
byggnadens totala klimatpåverkan bör alla steg från råvaru-
tillverkning till rivning av byggnaden tas med - se Förfråg-
ningsunderlag Förskolebyggnader samt Bilaga 12 - Teknik 
och hållbarhet

1.3   MILJÖ OCH KLIMAT

Hedlunda förskola, Umeå. SWECO Architects

REFERENSGRUPP

”Byggnaden måste tåla kommande väder”

”Cradle to Cradle - hållbara och giftfria material”

”Glasrutor i barnnivå in till teknikrum, kanske lampa med 
timer” 

LEVERANTÖRSHEARING

”Bygga efter långsiktiga behov”

”Kravställa annat än pris”

”Bra kvalitet på upphandlingen gör att vi vill vara med”

”Livscykelperspektiv”

”Solpaneler”

”Förankra utformningen med pedagoger och barn”

”Bra relevanta tekniklösningar som barnen kan använda”

FÖRDJUPNING

• FN:s klimatpanel IPCC (Intergovernmental Panel on Climate 
Change) - Special Report on Global Warming of 1.5 °C (SR15)

• Naturvårdsverket - Stöd i miljöarbetet

• SMHI - Lokala klimatrapporter och stödfunktioner 

• Boverket - Hållbart byggande och förvaltning

HÄNVISNING

• Bilaga 10  - Energi

• Bilaga 12 - Teknik och Hållbarhet
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Exempel på skjutparti och samband mellan rum.
Šmartno Timeshare Kindergarten, Slovenien. Arhitektura Jure Kotnik

REFERENSGRUPP

”Kan vi nyttja volymen i lokalen istället för att bara prata om 
yta”

”Möjlighet att dela upp barnen i mindre grupper.” 

   VARIATION OCH FLEXIBILITET   1.4

FLEXIBILITET OCH MÅNGSIDIGHET

Ordet flexibilitet tenderar att liknas vid, eller tolkas som, 
ett blankt papper, vilket inte alls är syftet. Förskolan måste 
kunna stödja en specifik lärmiljö, som t.ex. rörelse, vila eller 
måleri, och erbjuda alla barn förutsättning att utvecklas 
inom olika ämnesområden. 

Mångsidig pedagogisk yta betyder att byggnaden ska erbju-
da en mångfacetterad lärmiljö - det vill säga att alla rum inte 
är likvärdiga, utan olika på det sättet att de genom gestalt-
ning, dimensionering och inredning stödjer tänkt funktion. 
På det viset ska förskolans pedagogiska rum erbjuda en lär-
miljö med funktioner som kompletterar varandra.

Flexibilitet är en tanke kring rummens olika samband och 
möjlighet att öppna upp och samverka, eller stänga igen 
och fokusera. Genom gestaltning och flexibla rumssamband 
ska byggnaden stödja pedagogikens olika aktiviteter över 
dagen och underlätta för samarbete mellan personal och 
barngrupper.

FLEXIBILITET ÖVER TID

Ur ett hållbart perspektiv ska förskolan kunna nyttjas under 
lång tid och därför inte vara känslig för förändring. Det är 
en stor utmaning att optimera behoven idag och samtidigt 
kunna anpassa framtida krav och restriktioner  - så som en 
ny läroplan, förändrade barngrupper eller omställning av 
personalresurser. 

Ett sätt att hantera detta är genom en smart och föränderlig 
inredning tillsammans med en tolerant stomstruktur, så 
som samlade installationer och möjlig flytt av innerväggar. 
Även tillgång till vatten och avlopp i flera rum ökar valmöj-
ligheten av användningsområde.

Exempel på skjutparti och samband mellan rum.
SFU UniverCity Childcare, Canada. HCMA. Foto Martin Tessler

ATT TÄNKA PÅ

• Funktioner och rum som kompletterar varandra för en mång-
sidig lärmiljö

• Tolerant stomstruktur med smart placering av installationer 
som över tid klarar av viss förändring

• Rummens utformning och samband är i viss mån flexibel och 
kan ”öppnas upp” för samarbete mellan barngrupper, eller 
stängas igen och för fokuserat arbete.

“ Miljön i förskolan ska erbjuda alla barn 
varierade aktiviteter i olika sammanhang. Många 
valmöjligheter ger ökade förutsättningar för 
barnen att bredda sina lekmönster och val av 
aktiviteter.” – Läroplan för förskolan
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1.5   RUM OCH RYTM

“Förskolan ska erbjuda barnen en god miljö och 
en väl avvägd dygnsrytm med både vila och 
aktiviteter som är anpassade efter deras behov 
och vistelsetid. ” – Läroplanen för förskolan

MÖTE MED RUMMET

Den pedagogiska personalen och barnen utgör grunden för 
en social och trygg miljö, men ibland behöver tryggheten 
skapas inom barnet genom reflektion och återhämtning. 
Rum som överensstämmer med barnens känslomässiga be-
hov kan utöka känslan av kontroll - barnen måste ges möj-
lighet att dra sig undan - framförallt i större rum där barnen 
träffar barn och personal från andra grupper. 

Hur tillåts barnen att känna in en situation och närma sig 
mötet med andra i sin egen takt? Byggnaden ska utgå ifrån 
barnens fysiska nivå och situation och hjälpa dem i deras 
utveckling. Ibland behöver barnen iaktta innan de väljer att 
delta, för att känna sig trygga inför en främmande situation. 
Detta kräver en mjuk ingång till större ytor. Kanske genom 
dämpad belysning och lägre takhöjd. Barn upplever rum-
met med kroppen och ibland kan trygghet finnas i ett mjukt 
material eller ett litet krypin. 

Genom att ge mervärde till byggnadsdelar som naturligt 
tillkommer kan förskolan erbjuda spännande rumsligheter 
som barnen kan använda - så som varierande fönsterstor-
lekar,  låga fönsterbröstningar som tillåter både yngre som 
äldre barn att se ut, djupa fönsternischer att krypa upp i, 
en läshörna under en trappa eller en ”holk” i den fasta 
inredningen.

RYTM MELLAN RUM

Att ge personal möjlighet att skapa miljöer som passar bar-
nens olika behov och åldersgrupp ska vara möjligt. Ibland 
söker barnen lugn och ro, ibland vill de vara aktiva, och 
behovet ändras över dagen. Förskolan ska erbjuda rum för 
koncentration liksom fartfyllda lekar. För aktiva barn som 
söker kontakt och utmaning behövs större sammanhang: 
lek och rörelse, ljud och ljus, spännande färger och material. 
För andra kanske rutiner och tydlighet är en absolut förut-
sättning för att utvecklas. 

Kalorias Children’s Space, Portugal. Estúdio AMATAM 

FÖRDJUPNING

• Skolans nya rum (2017) producerad av Skolhusgruppen och 
Arkus. Suzanne de Laval et al.

• Barngruppers storlek i förskolan - en kartläggning av aktuell 
pedagogisk, utvecklingspsykologisk och socialpsykologisk forsk-
ning, Rapport 433, år 2016, Skolverket

REFERENSGRUPP

”Hur kan byggnaden tillvarata barnens integritet?”

”Kunna variera mellan olika aktiviteter och rum under 
dagen”

”Flexibilitet - möjlighet till stora och små rum för alla”

”Leka, lära och utforska i liten och större grupp”

BARNENS REFERENSGRUPP

”Många barn ska kunna sitta och arbeta tillsammans”

”Ibland vill man sitta själv, men ganska ofta tillsammans”

”Jag tycker om att klättra” 

ATT TÄNKA PÅ

• Gestaltning av rum som tar hänsyn till barnets skala, perspek-
tiv, individuella behov och behov över dagen

• Omsorgsfullt gestaltade byggnadsdelar som ger mervärde 
till barnen
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Intercultural Education Center, Germany. (Se)arch Architekten.  Foto 
Zooey Braun

FÖRDJUPNING

• Om crowding: Förskolans fysiska miljö - En kunskapsöversikt 
och förslag till utvärdering, SKL 2018, s. 11

ATT TÄNKA PÅ

• Samverkan mellan arbetslag

• Undvikande av genomgångsrum och väl avvägd placering av 
invändig glasning i dörrar och fönster

• God koppling mellan kök och matsal

• Kommunikationsstråk är effektiva och gynnar barnens och 
personalens flödesstruktur med hänsyn till dimensionering, 
möblering och dörrars öppningsriktning

• Baserna har bra tillgång och närhet till resten av förskolan

• Medvetna materialval och gestaltning av rum som ska 
handskas med många barn och vuxna - för att bidra till en 
rogivande atmosfär i en aktiv miljö.

REFERENSGRUPP

”Undvika ”orum” som alltid står tomma.

”Se till flöden. Vagnar ska inte gå genom barnens rum”

”Hur tar sig barnen till och från matsalen?”

”Var finns toaletter när barnen köar för att ta mat?”

”Barnen ska ha överblick och veta var de befinner sig i 
lokalen/byggnaden”

FLÖDEN OCH SAMVERKAN   1.6

“Barngruppen och samspelet mellan barnen 
är en viktig och aktiv del i barnens utveckling 
och lärande i förskolan. Undervisningen ska 
baseras på såväl att barnen lär tillsammans och 
av varandra som samspelet mellan vuxna och 
barn.” - Läroplanen för förskolan

SAMVERKAN

Byggnadsformen ska underlätta för samverkan mellan ar-
betslag och möjliggöra att förskolans gemensamma ytor 
nyttjas av alla i byggnaden. Det betyder att en alldeles 
för utbredd byggnad skapar stora avstånd och motverkar 
samarbete.

Funktionsprogrammet stödjer en miljö där pedagogisk 
personal tillsammans med barnen kan planera dagens ak-
tiviteter. Detta för att möjliggöra att alla barn får chansen 
att utvecklas i sin egen takt. Personalen måste kunna skapa 
samverkan mellan barn från olika grupper för olika typer av 
aktiviteter över dagen. Det här ställer höga krav på byggna-
dens kapacitet och utformning. 

ÖVERSIKT OCH SAMBAND

Storlek och samband av rum ska underlätta centrala be-
grepp som mötesplatser, samspel och fördjupade relationer. 
Samtidigt måste det vara en god miljö för barnen där de kan 
koncentrera och fokusera på en aktivitet. Det vill säga att 
genomgångsrum ska undvikas så långt det är möjligt och 
glasade dörrars och fönsters placeringar vara väl avväg-
da för att barnen ska känna sig trygga - genom att kunna 
se barn och vuxna i andra rum - men utan att det blir ett 
störningsmoment. 

Den invändiga glasning ska även underlätta för pedagogisk 
personal att ha översikt och stödja känslan av att ha kontroll 
över en situation. Personalen bör se barn i angränsande rum 
och ha visuell kontakt med annan personal. 

FLÖDEN

Byggnaden bör undvika vad den miljöpsykologiska forsk-
ningen kallar för ”crowding.” Crowding är trånga utrymmen 
som leder till stresspåslag och vidare framkallar känslor av 
ångest och aggressivitet. Genom att motverka trängsel och 
underlätta för verksamhetens flödesstruktur att flyta på, kan 
detta undvikas. Rum som måste handskas med många barn 
och vuxna, så som entréer, matsal och gemensamma hy-
gienrum, kräver extra planering för att undvika köbildning. 
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REFERENSGRUPP

”Enkla mörkläggningsmöjligheter”

”Arbeta med ljus och ljud i digital miljö. Utforskande 
arbete och möjlighet att projicera på väggar”

BARNENS REFERENSGRUPP

”Ett mörkt rum som man kan ta in ljus i”

”Fönster och lampor med olika färger och strålkastare”

1.7   LJUS

LJUSET I FÖRSKOLAN

Huvuddelen av förskolans belysning ska utgöras av dags-
ljus. Det naturliga ljuset ger oss energi och sparar samtidigt 
energi från elbelysningen. Utvalda utblickar och en ljuspla-
nering som tar tillvara det naturliga ljusets växlingar ska i 
byggnaden bidra till en levande interiör och ge en uppfatt-
ning av tid och plats. 

Högt sittande fönster ger ett mer spritt allmänljus som når 
långt in i rummet medan ett lågt sittande fönster skapar ett 
mer koncentrerat ljus nära golvet i barnens nivå. Varierade 
fönsterstorlekar, bröstningshöjder och fönster i olika vä-
derstreck ska i byggnaden ge barnen möjlighet till en rikare 
ljusmiljö som stärker upplevelsen av både rum, färg, ljus 
och form. 

Det direkta solljuset behöver kunna skärmas av för att 
undvika bländning och samtidigt släppas in när solljuset 
är välkommet. Tänk på att yngre barn befinner sig på låga 
nivåer och ofta tittar uppåt mot vuxna. Koncepten ska ha en 
varsam placering av fönster och av belysning för att undvi-
ka bländning och alltför starka kontraster i riktningar som 
barnen tittar.

ELBELYSNING

Elbelysningen bör planeras med utgångspunkt från dags-
ljuset. En bra ljusmiljö kan tillgodose behovet av både ljus 
och mörker och kan anpassas efter barnens behov och ak-
tiviteter. Att kunna påverka belysningen är ett enkelt och 
effektivt sätt att förändra stämningen i ett rum. Genom att 
dämpa allmänbelysningen och fokusera ljuset kring små 
omslutande ”ljusrum” kan olika koncentrerade aktiviteter 
samlas i ett större rum.

Exempel på ljusmiljö med variation av ljusinsläpp  
Råå Förskola, Helsingborg. Dorte Mandrup Arkitekter

FÖRDJUPNING

• Ljus och Rum - planeringsguide för belysning inomhus, 
Ljuskultur i samarbete med Arbetsmiljöverket och Statens 
Energimyndighet, 2013

HÄNVISNING

• Bilaga 12 - Teknik och Hållbarhet

ATT TÄNKA PÅ

• Barnens synsinne och färgseende utvecklas under försko-
leåldern vilket gör en rik och varierad ljusmiljö med god 
färgåtergivning extra viktig.

• Att högt sittande fönster ger mycket ljus, men ökar samtidigt 
risken för bländning

• Att en alltför jämn monoton belysning är tröttande och 
minskar upplevelse av rum, färg och form

• Att ljuset ska ha en god färgåtergivning, speciellt i situationer 
med en ljuskälla, som t.ex. pendlat ljus över bord.

MERVÄRDE

• Möjligheten att med ljus skapa mindre rum i rummet som 
hjälper barnen att koncentrera sig och samlas kring den egna 
gruppens aktivitet
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LJUD   1.8

LJUDET I FÖRSKOLAN

Barnen tillbringar en stor del av sina första levnadsår på 
förskolan. Den måste därför vara en plats som möjliggör 
bästa tänkbara förutsättningar för utveckling och trivsel. 
En viktig faktor för att uppnå detta är att förstå hur 
hörselsinnet fungerar och hur ljudmiljön påverkar barn 
och pedagoger. Hörseln är ett sinne som ofta underordnas 
visuella upplevelser vid planering av förskolemiljöer. Men 
på samma sätt som estetik och arkitektonisk gestaltning 
påverkar vårt välbefinnande gör också ljud och akustik 
det.

Ljudmiljön påverkar en rad viktiga faktorer i förskolan, 
såsom möjligheten till koncentration, taluppfattbarhet, 
språklig utveckling, stimulans och delaktighet. En bra 
planerad ljudmiljö förstärker allt detta medan en dålig 
ljudmiljö hämmar barnens utveckling och skapar ar-
betsmiljöproblem för både barn och pedagoger, såsom 
trötthet, huvudvärk, tinnitus, inlärningssvårigheter, 
sömnproblem, mm.

Det vanligaste ljudproblemet på förskolor är höga bul-
lernivåer från den egna verksamheten. När barn leker 
alstras mycket ljud. En prioriterad målsättning för bygg-
naden är därför att minimera egenljudalstringen och 
tillgodose behovet av en väl fungerande ljudmiljö. Syftet 
är att ge barnen en bra start i livet och pedagogerna en 
ändamålsenlig arbetsmiljö. 

REFERENSGRUPP

”BBR-kraven för ljudnivåer är inte tillräckliga.”

”Måste tillgodose buller från lågfrekventa ljud”

”Bra akustik från början - svårt att lösa i efterhand”

BARNENS REFERENSGRUPP

”Högtalare så att man kan göra röris”

FÖRDJUPNING

• Begränsa inte dina sinnen - ljudet och den lärande miljön,  
Ecophon, 2011

HÄNVISNING

• Bilaga 9 -  Akustik  

ATT TÄNKA PÅ

• När akustiklösningar adderas ett rum måste hänsyn tas till 
verksamhetens behov av upphängningsyta och möjlighet 
att använda projektor eller annat på väggarna. 

• Rum för vila och stillsam aktiviteter placeras inte allt för nära 
rum för aktiv verksamhet, eller andra installationer som låter 
mycket. T.ex. tvättrum, kök eller annat.

MERVÄRDE

• Akustik kan också formas och gestaltas så att det tillför 
rummet ett mervärde, antingen genom att smälta in och bli 
en del av rummets helhet eller utformas för att ge rummet 
karaktär.

Exempel på vägg med träribbor som tillåter bakomliggande akustika-
bsorbenter.  School complex in Rillieux-la-Pape, Frankrike. Tectoniques 
Architects. Foto Renaud Araud

Undertak i perforerad metall som tillåter bakomliggande akustikabsor-
benter. People’s Choice Credit Union headquarters office. Woods Bagot. 
Foto David Sievers
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ATMOSFÄR OCH MATERIAL

Ett rum är inte bara sin yttre begränsning, utan också rymd, 
färg, form, ljus och ljud. Alla medel är behjälpliga för att 
harmonisera med tilltänkt användning. Varma färger och 
mjuka material kan vara ett stöd för vila och reflektion med-
an en stor och upplyst yta kan inspirera till lek och rörelse. 

Det en utmaning att hitta en bra balans av estetiskt behag-
liga material som samtidigt är giftfria, slittåliga och lätta att 
underhålla. Med tanke på människans klimatavtryck och 
med hänsyn till barnens direkta kontakt med material, före-
språkas en giftfri förskola för att rikta fokus mot barnen och 
deras framtid. Barn använder sig inte av omgivningen på 
samma sätt som vuxna - t.ex. stoppar de saker i munnen som 
inte är tänkta att tuggas på - och den medvetenheten måste 
finnas vid val av både pedagogiskt material och inredning.

 
ORIENTERING

Färg och material kan förtydliga ett rums funktion, fram-
för allt för barn med funktionsvariation. Ett förtydligande 
av ett rums funktion genom gestaltning ska underlätta för 
barnen att orientera sig. Färg, struktur, ljud och ljus ska ge 
rummet en identitet som inte undermineras när den dagliga 
verksamheten möblerar om, skapar och dekorerar. Barnens 
alster ska få ta plats och synas, samtidigt som en medvetet 
vald interiör bibehåller känslan av lugn i en aktiv miljö. 

Skillnad mellan vägg, golv och tak, synliggörande av dörrar 
och inredning kan hjälpa barnen att förstå en byggnads 
logik och funktion. En miljö utan förtydligande moment 
kan upplevas rörig och stökig. Inredning och färgsättning 
i samverkan med ljusplanering ska underlätta för barnens 
undermedvetna sondering av omgivningen och ge känsla av 
överblick, harmoni och lugn.

ATT ÅLDRAS MED VÄRDIGHET

En bra förskola sliter miljön med hälsan. Få byggnader 
utsätts för sådan belastning på material som en förskola. 
Produkter som lätt repas, går sönder eller ser trasiga och 
slitna ut efter att barnen undersökt rummet in till minsta 
detalj, är inte en produkt för en förskola. Materialen ska tåla 
slitage utan att förlora sitt värde. En trivsam och inbjudande 
miljö har en positiv inverkan och uppmuntrar användaren 
till omsorgsfull förvaltning.

Exempel på inredning anpassad funktion. Ama’r CHildren’s Culture 
House, Köpenhamn. Dortre Mandrup Arkitekter. 

Exempel på färgsättning, enhetligt materialval och inredning anpassad 
för barn. Sticklinge Förskola, Lidingö. AIX Arkitekter. Foto Peder Lindbom
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REFERENSGRUPP

”Golvet är viktigt - akustik, miljövänligt, friktion och 
städbarhet”

”Naturmaterial och golvvärme är en kvalitet ”

”Medvetna ytmaterial i trappen är viktigt”

”Neutrala, men varma kulörer”

”Tänk på hur  materialen slits” 

LEVERANTÖRSHEARING

”Ftalatfria mattor”

FÖRDJUPNING

• Synguiden förskola - En vägledning för dig som möter barn med 
synskada i förskolan. (Olsson et al, 2008)

• Rapport Giftfri förskola - https://www.naturskyddsforeningen.
se/sites/default/files/dokument-media/rapporter/Rapport_
Giftfri_forskola_Kommuner.pdf

• Lagar och regler som styr hanteringen av innemiljöfrågor i 
skolor, SKL 2019

HÄNVISNING

• Bilaga 12 - Teknik och Hållbarhet

• Bilaga 13 - Ämnen med miljö- och hälsofarliga egenskaper

• Bilaga 15 -  Ämnen i Textilier

ATT TÄNKA PÅ

• Golvet är en viktigt del av förskolan. Barnen springer, kryper, 
sitter, ligger, sover, rullar och dansar på golvet. Därför bör 
golvet vara tilltalande, både i temperatur och struktur med 
behagliga material.

• Materialens inverkan på upplevelsen av rummet

• Giftfria och tåliga material

• Möjlighet att underlätta för barnen att orientera sig i 
rummet/förskolan genom medvetet vald inredning, material 
och kulör

Exempel på hållbara material som åldras väl. 
Kindergarten Wiesenbach, Österrike. Bernardo Bader Architekten

Exempel på variation av material för att stödja funktion. 
Gottsunda Bibliotek, Uppsala. Marge Arkitekter. Foto Johan Fowelin



  

DEL 2   FUNKTIONER OCH 
            RUMSSAMBAND

Utifrån mål och vision i Del 1 beskrivs och kravställs i Del 2, funk-
tionsområden och rumssamband inom förskolan. I förundersök-
ningsarbetet framgår att byggnaden måste tillåta olika arbetssätt 
och olika storlekar på barngrupper. Rumssamband och rumsfunk-
tion ska bistå verksamheten i alternativen att ge varje barngrupp en 
bas, eller att fritt använda lokalerna utefter behov. 

För att möjliggöra detta beskrivs barnytan i två olika delar, där 
del 2.2 säkerställer en viss typ av rum och ändamål genom krav på 
kapacitet och inredning, och där del 2.3 beskriver förskolans peda-
gogiska funktionsområden.
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   Entréer (del 2.1)

 Förskolan har många olika användare och behöver flera entréer för att verk-
samhet, logistik och flöden ska fungera och användare inte störa varandra. 

Barnyta    Rum med specifik funktion och kapacitet  (del 2.2)

 Detta avsnitt behandlar rum som kräver en viss möblering och kapacitet för 
att uppfylla en viss funktion. Här beskrivs även de pedagogiska rum som ingår 
i vad vi i funktionsprogrammet kallar för enhet, - en del av förskolan där varje 
barngrupp har möjlighet att skapa en permanent bas.

Rumsspecifika funktioner
• Entré: Groventré och kapprum

• Enheter:  bas och hygienrum

   Pedagogiska Funktioner (del 2.3)

Avsnittet behandlar funktioner och ämnesområden som förskolan bland annat 
måste uppfylla enligt läroplanen, men som inte är rumsspecifika. Funktionerna 
inom detta kapitel kan samsas med en eller flera funktioner inom ett och sam-
ma rum. 

Pedagogiska funktioner

• Lek och läs

• Vila 

• Verkstad och ateljé

• Musik, sång, rörelse och teater

• Matsal

Servande yta  Funktioner för personal (del 2.4)

Beskrivning av funktioner inom servande yta avsedd för 
pedagogisk personal och servicepersonal.

Övrigt   Allmänt (del 2.5)

   Förskolebyggnad i två plan, utrymning, byggdelar etc

ÖVERSIKT
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2.1 ENTRÉER OCH ANGÖRING
Entréer för förskolans olika användare och besökare

Porreres Medical Center, Spanien, MACA Estudio. foto Jaime Sicilia



s 23 / 72Bilaga 8 - Funktionsprogram rev.3      SKL Upphandling Förskolebyggnader       2019-11-28      Niras Arkitekter

   ENTRÉER OCH ANGÖRING   2.1

ENTRÉER

Förskolan har många olika användare och behöver flera 
entréer för att verksamhet, logistik och flöden ska fungera 
och användare inte störa varandra. Samtliga användare av 
förskolan ska ha möjlighet till tillgänglig och användbar en-
tré inom 25m från angöringsplats/handikapparkering. För 
förskolekoncepten behövs:

• Gårdsentréer för barn och föräldrar (groventréer)

• Entré för barn och föräldrar (tillgänglig)

• Entré för personal (tillgänglig)

• Entré för besökare (tillgänglig)

• Varumottag för kök och övriga leveranser

Barn, föräldrar, personal och besökare kan dela entré på 
angöringssidan förutsatt att samtliga funktionskrav upp-
fylls, se motstående sida.

PLACERING AV ENTRÉER

Placeringen av entréer är av avgörande betydelse för kon-
ceptbyggnadernas användbarhet på olika tomter. Generellt 
behöver en förskola entréer orienterade mot antingen ang-
öringsplats eller gård ( friyta), Dessa hamnar oftast på mot-
satta sidor av förskolebyggnaden. 

ANGÖRINGSSIDA OCH GÅRDSSIDA

För att klara krav på angöring och tillgänglighet behövs en 
princip för placering av entréer. Funktionsprogrammet gör 
det genom begreppen angöringssida och gårdssida.
- se exempel 1 och 2

Angöringssida är den sida av byggnaden som placeras mot 
angöring/väg och där samtliga entréer placeras som har 
krav på angöring, dvs varumottag, köksentré och samtliga 
entréer med tillgänglighetskrav.

Gårdssida är den sida av byggnaden som är vänd mot går-
den/friytan och där entréer för barn och föräldrar (groven-
tréer) placeras med direkt anslutning till gården/friytan.

Med ”sida” (Gårdssida respektive Angöringssida) menas en 
sträcka längs byggnaden där resp entréer placeras och som 
kan löpa över flera fasader eller hörn. 

Exakt längd eller placering av dessa ”sidor” är svår att defi-
niera eller kravställa då konceptbyggnaderna kan ha valfri 
form. Dock får ej Angöringssida och Gårdssida överlappa 
varandra. 

GROVENTRÉ

BARNYTA
Alla ytor barnen använder 
och har tillgång till

KAPPRUM

VERKSAMHETSYTA

SERVANDE YTA
Funktioner som servar 
verksamheten TEKNIK OCH 

UTRYMMNING

TOTAL YTA

FÖRSKOLA

GÅRD

HKP LASTZON

SOPRUM

GATA

Denna del 
avskild från barnen

ANGÖRINGSSIDA

GÅRDSSIDA

FÖRSKOLA

Samtliga entréer med krav 
på angöring/tillgänglighet 

samtliga gårdsentréer

GATA

ANGÖRINGSSIDA

GÅRDSSIDA

FÖRSKOLA

Samtliga entréer med krav 
på angöring/tillgänglighet 

samtliga gårdsentréer

GATA

ANGÖRINGSSIDA

GÅRDSSIDA

FÖRSKOLA

Samtliga entréer med 
krav på angöring/till-
gänglighet 

(samtliga) groventréer

GATA

Max 25 m till 
tillgängliga 
entréer

FÖRSKOLA

GÅRD

LASTZON

SOPRUM

GATA

denna del 
avskild 
från gården

SPEGELVÄNDS

HKP
max 25 m
till TIL entré

Hämtning / 
lämning för 
föräldrar 
och barn

MÖJLIG SPEGELVÄNDNING

GÅRDS-
ENTRÉER

EXEMPEL 1

GROVENTRÉ

BARNYTA
Alla ytor barnen använder 
och har tillgång till

KAPPRUM

VERKSAMHETSYTA

SERVANDE YTA
Funktioner som servar 
verksamheten TEKNIK OCH 

UTRYMMNING

TOTAL YTA

FÖRSKOLA

GÅRD

HKP LASTZON

SOPRUM

GATA

Denna del 
avskild från barnen

ANGÖRINGSSIDA

GÅRDSSIDA

FÖRSKOLA

Samtliga entréer med krav 
på angöring/tillgänglighet 

samtliga gårdsentréer

GATA

ANGÖRINGSSIDA

GÅRDSSIDA

FÖRSKOLA

Samtliga entréer med krav 
på angöring/tillgänglighet 

samtliga gårdsentréer

GATA

ANGÖRINGSSIDA

GÅRDSSIDA

FÖRSKOLA

Samtliga entréer med 
krav på angöring/till-
gänglighet 

(samtliga) groventréer

GATA

Max 25 m till 
tillgängliga 
entréer

FÖRSKOLA

GÅRD

LASTZON

SOPRUM

GATA

denna del 
avskild 
från gården

SPEGELVÄNDS

HKP
max 25 m
till TIL entré

Hämtning / 
lämning för 
föräldrar 
och barn

MÖJLIG SPEGELVÄNDNING

GÅRDS-
ENTRÉER

EXEMPEL 2

BBR 

3:122  Tillgängliga och användbara gångvägar, 
angörings- och parkeringsplatser m.m.

En angöringsplats för bilar ska finnas och parkerings-
platser för rörelsehindrade ska kunna ordnas efter behov 
inom 25 meters gångavstånd från en tillgänglig och 
användbar entré till publika lokaler, arbetslokaler och 
bostadshus. Markbeläggningen på sådana angörings-
platser och parkeringsplatser ska vara fast, jämn och 
halkfri. (BFS 2014:3).
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Exempel på ljus, skyddad och välkomnande entré. Solrosen Kindergar-
ten, Norge, Stein Halvorsen Arkitekter. Foto Jonas Aarre Sommarset

Exempel på entréer via balkong med plats för utevila. Lustigkulla För-
skola, Knivsta. Arkitema Arkitekter. Foto Philipp Gallon

Exempel på tydlig och öppen entré. Pensthorpe Playbarn, England. 
Adam Kahn Architects

GÅRDSENTRÉER 

Via gårdsentréer lämnar och hämtar föräldrar sina barn och 
det är de entréer som används under dagen när barn och 
pedagoger går in och ut till gården, på utflykt eller liknande. 

Gårdsentréer  ska vara vända mot barnens gård (friytan) och 
vara avskilda andra entréer så som personalentré och varu-
mottag. Gårdsentréer ska i första hand finnas i markplan, 
men kan fördelas på båda plan om det anses lämpligt. 

Antal gårdsentréer och fördelning per plan enligt respektive 
koncepttyp, se sid. 7  Efterfrågade koncepttyper.

ENTRÉ FÖR BARN OCH FÖRÄLDRAR (TILLGÄNGLIG)

Då gårdsentréer för barn och föräldrar sällan klarar tillgäng-
lighetskrav på 25m till angöringspunkt/handikapparkering 
behövs ytterligare en kompletterande entré för barn och 
föräldrar, som kan användas vid behov, där tillgänglighets-
krav kan säkerställas.

För samtliga tillgängliga entréer gäller enligt lag om diskri-
minering att denna entré ej ska var diskriminerande utan 
likvärdig andras entré. Huruvida detta uppfylls är bedöm-
ningsfråga av tillgänglighetssakkunnig i respektive försko-
las byggärende. 

Dock behöver stor hänsyn tas till detta i utformningen. 
Tillgänglig entré för barn och föräldrar ska, för att betraktas 
som likvärdig, t.ex. inte ha för lång väg till kapprum och en-
het, och vägen ska vara via neutral ytor. Det är även viktigt 
med närhet till RWC och hiss.

Entrén för barn och föräldrar kan delas med besöksentré 
och/eller personalentré förutsatt att funktionskrav och 
ovan nämnda likvärdighetsprincip.

2.1   ENTRÉER OCH ANGÖRING
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ENTRÉER OCH ANGÖRING   2.1   

FUNKTIONSKRAV

  Samtliga användare av förskolan ska ha möjlighet till till-
gänglig och användbar entré som uppfyller Tillgänglighets-
krav om att ej vara diskriminerande.

  Tillgängliga entréer ska ligga inom minst 25 meter till en 
möjlig angöringspunkt vid gata utanför förskoletomt. Se 
punkt Situationsplan under Bilaga 16, Funktionsprogram

  Varumottag ska ligga inom minst 25 meter till en möjlig 
lastzon vid väg utanför förskoletomt. Se punkt Situationsplan 
under Bilaga 16, Funktionsprogram

  För förskolebyggnaden ska det anges en angöringssida och 
gårdssida

  Angöringssida och Gårdssida ska ej överlappa varandra. 

• På angöringssidan ska finnas:

  Entré för föräldrar och barn (tillgänglig)

  Entré för personal (tillgänglig)

• Entré för besökare (tillgänglig)

  Varumottag för kök

  Varumottag för övriga leveranser

  Barn, föräldrar, personal och besökare kan dela entré på ang-
öringssidan förutsatt funktionskrav för samtliga uppfylls.

• På gårdssidan ska finnas:

  Gårdsentréer för barn och föräldrar 

GÅRDSENTRÉER 

  En gårdsentré per enhet. Fördelning per plan enligt respekti-
ve koncepttyp, se sid. 7  Efterfrågade koncepttyper. 

  Direkt anslutning till gård/friyta

  Avskilda andra entréer  och varumottag

• Se även 2.2.2 Entréer för föräldrar och barn, 2.2.3 Groventré och 
kapprum.

ENTRÉ FÖR BARN OCH FÖRÄLDRAR

Se 2.2.1 Groventré och Kapprum

ENTRÉ FÖR PERSONAL

Se 2.4.2 Personalyta- Arbetsutrymmen och 2.4.3 Personalyta- Övriga 
utrymmen 

ENTRÉ FÖR BESÖKARE

Se 2.4.2 Personalyta- Arbetsutrymmen och 2.4.3 Personalyta- Övriga 
utrymmen

VARUMOTTAG FÖR KÖK

  Avskild övriga entréer

  Möjligt att avskilja från barn på väg till och från förskolan

  Möjligt att placera soprum/miljöbyggnad nära

Se även 2.4.1 Storkök

VARUMOTTAG ÖVRIGA LEVERANSER

  Varumottag av förbrukningsmaterial för förskoleverksam-
heten kan ske genom någon av övriga entréer på angörings-
sidan eller varumottag för kök. Delas varumottag med kök 
måste  leveranser till verksamheten kunna tas dit utan att 
passera genom köket.

ATT TÄNKA PÅ

• Vissa kommuner tillämpar strängare krav än BBRs 25m

• Viktigt är att varumottag placeras så att ett soprum/miljöhus 
kan placeras in om rimligt avstånd för kökspersonal att lämna 
avfall

GROVENTRÉ

BARNYTA
Alla ytor barnen använder 
och har tillgång till

KAPPRUM

VERKSAMHETSYTA

SERVANDE YTA
Funktioner som servar 
verksamheten TEKNIK OCH 

UTRYMMNING

TOTAL YTA

FÖRSKOLA

GÅRD

HKP LASTZON

SOPRUM

GATA

Denna del 
avskild från barnen

ANGÖRINGSSIDA

GÅRDSSIDA

FÖRSKOLA

Samtliga entréer med krav 
på angöring/tillgänglighet 

samtliga gårdsentréer

GATA

ANGÖRINGSSIDA

GÅRDSSIDA

FÖRSKOLA

Samtliga entréer med krav 
på angöring/tillgänglighet 

samtliga gårdsentréer

GATA

ANGÖRINGSSIDA

GÅRDSSIDA

FÖRSKOLA

Samtliga entréer med 
krav på angöring/till-
gänglighet 

(samtliga) groventréer

GATA

Max 25 m till 
tillgängliga 
entréer

FÖRSKOLA

GÅRD

LASTZON

SOPRUM

GATA

denna del 
avskild 
från gården

SPEGELVÄNDS

HKP
max 25 m
till TIL entré

Hämtning / 
lämning för 
föräldrar 
och barn

MÖJLIG SPEGELVÄNDNING

GÅRDS-
ENTRÉER



Ecole maternelle javelot, Frankrike. Eva samuel architecte et associes. Foto Gaston Bergeret

“Utbildningen i förskolan ska lägga 
grunden för att barnen ska förstå vad 
demokrati är. Barnens sociala utveckling 
förutsätter att de alltefter förmåga får 
ta ansvar för sina handlingar och för 
miljön i förskolan. Barn har rätt till 
delaktighet och inflytande. De behov och 
intressen som barnen själva på olika sätt 
ger uttryck för ska ligga till grund för 
utformning av miljön och planering av 
utbildningen.” - Läroplan för förskolan

2.2 RUM MED SPECIFIK FUNKTION OCH KAPACITET
Rum för barn som ska finnas för att uppfylla en specifik funktion

Förskolan ska kunna erbjuda möjligheten att skapa en trygg och be-
kant miljö för barn som har behov av tydliga strukturer och rutiner. 
Här är flöde, struktur, organisation och kommunikation centrala be-
grepp. Inom entrén, basen och hygienrummet får barnen möjlighet 
att känna sig hemma - här hittar de själva till sin plats för kläder och 
privata ägodelar. 

Inom basen ges barnen förutsättningar att skapa egna rutiner och 
utvecklas i nära relationer till personal och andra barn inom gruppen. 
Inom basen hittar barnet bland material och leksaker, barnet kan ta 
initiativ, påbörja och fortsätta lekar eller projekt. Ändamålet är att 
erbjuda barnen en bekant miljö, som för vissa kan vara är en absolut 
nödvändighet för att utvecklas självständigt.
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REFERENSGRUPP

”Uppdelade entréer ”

”Säkerhet och barnens självständighet”

”Möjlighet till föräldrasamverkan”

”Här är det hårt slitage och mycket folk”

”Vinkfönster”

”Barn kan hjälpa barn”

”Genomtänkta flöden”

”En viktig mötesplats. Är det här förälder och barn möter 
pedagoger?”

BARNENS REFERENSGRUPP

”Ett långt fönster där det får plats många barn som kan 
se ut”

”Städat och fint”

”Pinnar till stövlar så att barnen kan hitta själva och så att 
fröknar slipper leta”

”Namn och bilder så att man vet var man har sin plats”

”Krokar och fack”

”Glasdörrar är fint, men man får akta för tjuvar”

Exempel på visuell koppling mellan gård (friyta) och entré.
Ugglan Förskola, Botkyrka. 3dO arkitekter 

MÖTESPLATS

Gårdsentrén leder in till groventré och kapprum. Det är här 
barnen är tillsammans med sina föräldrar, och kanske är det 
här de tar farväl för att sen återses igen efter en dag ifrån 
varandra. Det är ofta många barn som lämnas och hämtas 
samtidigt och därför krävs utrymme, organisation och ge-
nomtänkt flödesstruktur.

SKO- OCH SKOFRI ZON

Groventré och kapprum kan vara inom samma rum eller 
uppdelade. Men generellt kan groventrén ses som skozo-
nen, den smutsiga ytan där man tar av och på samt förvarar 
skor och tex regnkläder. Kapprum kan ses som den skofria 
zonen av entrén där barn kan sitta på golvet och klä sig, 
samt med klädförvaring för barn och pedagoger.
Viktigt är att tydliga gränser mellan dessa zoner, i material 
eller annat samt att de ej  bör korsa varandra.

BARNEN

Här lär sig barnen att klä sig, placera och särskilja sina egna 
kläder från andras. Det är viktigt att tänka på tydlighet och 
plats för inredning för att undvika oreda där kläder och skor 
förväxlas och kommer bort. Barnens inredningen bör även 
vara sådan att både äldre och yngre når och klarar sig själva 
efter förmåga. 

Det behövs belysning av vertikala ytor för sko- och klädför-
varing, så att barnen lätt kommer åt och hittar. 

PERSONALEN

Hänsyn ska tas till den pedagogiska personalens arbets-
belastning, speciellt gällande organisation och praktisk 
utrustning med utrymme och närhet mellan torkrum och 
barnens avhängningsytor. Det behöver finnas utrymme för 
föräldrar och personal att placera tillhörigheter som inte 
nås av barnet eller andra barn. 

Pedagogisk personal ska ha utrymme för av- och påklädning 
och behöver förvaring av arbetskläder. Både regn- och vin-
terkläder tar mycket plats och ska vara lätta att komma åt då 
personalen samtidigt ska ha uppsikt över barnen. Personal 
ska kunna ha överblick på vad som händer utanför entrén 
och på gården samt ha utrymme på vägg där de kan infor-
mera föräldrar och barn om viktiga händelser och pågående 
arbete.

Väggar och golv ska vara lätta att städa och utrymmet bör 
inredas på ett sätt som undviker att det upplevs lortigt eller 
stökig.

2.2.1   GROVENTRÉ OCH KAPPRUM
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GROVENTRÉ

För barnens behov av mindre sammanhang och begräns-
ning av intryck ska gårdsentré och groventréer vara uppde-
lade om minst en vardera per enhet. Det underlättar även 
att hålla ordning på barnens tillhörigheter. Gårdsentréer 
och groventréer utformas så att det förhindras att onödig 
smuts dras in i förskolan 

KAPACITET GROVENTRÉ

Antal barn och personal enligt uppdelning av groventréer 
för respektive koncept - se sid. 7 Efterfrågade koncepttyper

KAPPRUM

Kapprummet ska vara uppdelat  och organiserat så att barn 
och föräldrar lätt förstår var de har sin avhängningsyta. Gol-
vet används  för påklädning och det är viktigt för barnen att 
kunna lägga ut ytterkläder, sätta sig ner på golvet och själva 
klä på sig. 

Kapprummet kan vara uppdelat i mindre sektioner, tex ett 
per groventré, men kan också vara en sammanhängande yta 
för hela förskolan. I det senare fallet är det viktigt med orga-
nisation och det bör av inredning, eller annat, tydligt framgå 
de olika barngruppernas tillhörighet.

KAPACITET KAPPRUM

Enligt antalet barnplatser för respektive koncept - se sid. 7 
Efterfrågade koncepttyper.

CROWDING

Både groventré och kapprum ska kännas välkomnande både 
för barn och föräldrar. Därför är det viktigt att de  inte bi-
drar till stressrelaterade faktorer så som crowding - se 1.6 
Flöden och Samverkan. Det ska finnas plats att sitta ner, ta 
det lugnt och samtala med sitt barn. 

TORKRUM OCH TOALETTER

Varje groventré ska ha tillgång till torkrum och bör nås via 
skozonen. För barn som är ute på gården behövs tillgång till 
en toalett utan att behöva ta sig skor, en utetoalett. Den kan 
antingen placeras så att den nås direkt från gården eller via 
skozonen i någon av groventréerna. 

Även kapprummet behöver ha en toalett i närheten, det kan 
vara tex ett hygienrums toaletter eller den neutralt placera-
de RWC som ska finnas på varje plan -se 2.2.5 toaletter och 
dusch

Exempel på mervärde i form av kojor och krypin
Kapprum Råå Förskola, Helsingborg. Dorte Mandrup Arkitekter

Ljus och öppen groventré. Sticklinge Förskola, Lidingö.  AIX Arkitekter. 
Foto Peder Lindbom

 GROVENTRÉ OCH KAPPRUM   2.2.1
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FUNKTIONSKRAV

GROVENTRÉ OCH KAPPRUM

  Tydlig gräns mellan skozon och skofri zon (smutsig och ren 
yta)

  Yta för dokumentation och information för föräldrar i groven-
tré eller kapprum.

  Plats för personalens kläder i groventré eller kapprum.

  Plats för hyllor som ej är tillgängliga för  barnen -i groventré 
och/eller kapprum.

GROVENTRÉ

  Minst en gårdsentré och groventré per enhet

  Utsikt till gården för både barn och personal

  Varje groventré ska ha tillgång till torkrum. Torkrummet bör 
nås via skozonen

  Minst en Utetoalett, - Antingen i anslutning till någon av 
groventréernas skozon eller direkt utifrån från gården -se 
2.2.7 Toaletter och Dusch. 

  Tillgång till vatten för tvättmöjlighet och dricksvatten

  Stänkskydd eller kakel på vägg (min. 1800 mm över golv.) vid 
tvättmöjligheter 

  Stänkskydd eller kakel vid upphängningsyta för smutsiga och 
våta kläder

  Plats för förvaring av barnens skor och stövlar. I så stor 
utsträckning som möjligt i barnens höjd.

  Plats för förvaring av personalens skor

• För övriga krav - se 2.5. Allmänt

KAPPRUM

  Kapprum ska ha nära till toalett, tex ett hygienrums toaletter 
eller den neutralt placerade RWC

  Minsta upphängningsyta per barn är bredd: 250 mm, med 
plats att förvara barnens privata kläder och ägodelar. Inred-
ning kan vara fast eller rörlig beroende på val av planlösning.

  Tillräcklig golvyta som möjliggör för barnen att sitta på en 
matta eller annat, samt yta för bänkar som även vuxna kan 
använda.

• För övriga krav  se 2.5. Allmänt

TORKRUM

  Torkrum ska vara tillgängliga med möjlighet för en utomhus-
rullstol att svänga runt inom torkrummet (svängradie  1500 
mm).  Alternativt att en utomhusrullstol kan svänga runt i 
dörröppningen.

  Tillräckligt med utrymme för upphängningsyta och system 
för organisation av kläder för den/de groventréer och kapp-
rum som respektive torkrum servar

  Plats för torkvagnar

ATT TÄNKA PÅ

GROVENTRÉ OCH KAPPRUM

Tillräckligt med yta för barn och vuxna att både obehindrat röra 
sig och sitta ner

• Inredning som underlättar städning av golv och inte samlar 
damm

• Förråd/förvaring för pedagogers säsongskläder

• Skoyta och skofri yta bör ej korsa varandra

GROVENTRÉ

• Ljus, öppen och tydlig entré. Tänk på att groventrén länkar till 
utemiljön och behöver ha god tillgång till dagsljus för att inte 
skillnaden i ljusnivån mellan inne och ute ska bli för stor.

• Utrymme för orienterings och utrymningstavlor vid entréer

• Närhet mellan torkrum och barnens avhängningsyta

KAPPRUM

• Barn ska själva ha möjlighet att hänga upp sina kläder

• Placering av inredning, materialval eller färgsättning ska 
signalera tillhörighet och kommunicera till både barn och 
föräldrar var de har sin plats

• Möjlighet att dela av med grindar eller dörrar mellan kapp-
rum och övriga ytor, framför allt inom yta för yngre barn.

TORKRUM

Kläder behöver hänga med ca. en decimeters mellanrum för 
effektiv torkning.

• Kläder kan behöva torkas flera gånger under en dag

• Löpmeteryta för klädupphängning bör inte vara mindre än 
200 mm per barn och kan anordnas i flera nivåer

• Bra städbarhet och extra god ventilation i torkrum

• Väggar ska vara lätta att rengöra

MERVÄRDE

Entrén används flera gånger under dagen och en stor del av året 
är av- och påklädning en tidskrävande procedur. Vad gör barnen 
när de väntar på sina kompisar? Kan de hjälpa till, eller finns det 
kanske en liten läshörna eller kritvägg vid ett vinkfönster? Finns 
det yta att presentera barnens alster och pågående projekt? 

2.2.1   GROVENTRÉ OCH KAPPRUM
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Enheten är en sammansättning av rum och 
funktioner för två större eller tre mindre 
barngrupper. Antalet enheter beror på 
konceptets storlek.

SYFTE 

Målet är en användbar förskola där varje verksamhet har 
möjlighet att välja arbetssätt och uppdelning av barngrup-
per efter behov och önskemål. Förskolans barnyta ska kun-
na användas både fritt efter behov, eller utgå från stationära 
baser (avdelningar) för respektive barngrupp. 

Enheten som helhet bör ha en fördelaktig, flexibel planlös-
ning med möjlighet att öppna upp och dela av rum för att 
pedagogiken ska kunna formas utefter barnens behov och 
pedagogernas val av arbetssätt.

BEGREPP

För att beskriva hur detta kan uppnås använder funktions-
programmet begreppen Enhet och Bas. Där bas är de pe-
dagogiska rum för en barngrupps dagliga behov och enhet 
är grupperingen av dessa baser tillsammans med servande 
funktioner såsom hygienrum och toaletter. 

PRINCIP

Grundprincipen är att det i varje enhet ska var valbart att be-
driva verksamhet med antingen två eller tre barngrupper/
baser.

Förskolekoncepten ska i grundutförande ha enheter som 
består av tre baser och minst ett hygienrum, lämpliga för tre 
mindre barngrupper. 

Dessa tre baser ska kunna ställas om och serva två större 
barngrupper genom att den tredje basen blir gemensam-
ma rum eller att rummen delas upp mellan de två andra 
baserna, om det behövs med t.ex. en lättvägg, vikvägg eller 
skjutparti. (Enbart möblering som rumsavskiljare är inte 
godtagbart).

Enheten behöver alltså ha sådan utformning och rumssam-
band att den uppfyller funktionskraven både som tre små 
baser och två stora baser.

Med denna struktur blir förskolan mindre känslig för för-
ändringar över tid, så som ändrade barngruppsstorlekar 
eller skiftningar i personalresurser.

2.2.2   ENHET 

FÖRSKOLA

KAPPRUM 
GEMENSAMMA YTOR

KOMMUNIKATION

HKP LASTZON

SOPRUM

GATA

HEMRUM HEMRUM HEMRUM

HYGIENRUM

EXTRA 
(HEM)RUM

HYGIENRUM

EXTRA 
(HEM)RUM

ÖVRIGA VERKSAMHETEN

ALLRUM

HYGIENRUM

EV. ANNAT 
ALLRUM

EXTRA   RUM

KAPPRUM 
GEMENSAMMA YTOR

KOMMUNIKATION

HEMRUM HEMRUM HEMRUM

HYGIENRUM HYGIENRUM

BAS 1 BAS 2BAS 3

HYGIEN HYGIEN

ÖVRIGA VERKSAMHETEN
NEUTRAL YTA

BAS 1 BAS 2

HYGIEN HYGIEN

ÖVRIGA VERKSAMHETEN
NEUTRAL YTA

ÖVRIGA VERKSAMHETEN
NEUTRAL YTA

HYGIEN

BAS 1

BAS 2

BAS 3

HYGIEN

BAS 1 BAS 2

BAS 2

BAS 3
HYGIEN

ÖVRIGA VERKSAMHETEN
NEUTRAL YTA

BAS 1

ÖVRIGA VERKSAMHETEN
NEUTRAL YTA

Exempel 1. Minst antal rum per enhet med efterfrågade  
rumssamband

FÖRSKOLA

KAPPRUM 
GEMENSAMMA YTOR

KOMMUNIKATION

HKP LASTZON

SOPRUM

GATA

HEMRUM HEMRUM HEMRUM

HYGIENRUM

EXTRA 
(HEM)RUM

HYGIENRUM

EXTRA 
(HEM)RUM

ÖVRIGA VERKSAMHETEN

ALLRUM

HYGIENRUM

EV. ANNAT 
ALLRUM

EXTRA   RUM

KAPPRUM 
GEMENSAMMA YTOR

KOMMUNIKATION

HEMRUM HEMRUM HEMRUM

HYGIENRUM HYGIENRUM

BAS 1 BAS 2BAS 3

HYGIEN HYGIEN

ÖVRIGA VERKSAMHETEN
NEUTRAL YTA

BAS 1 BAS 2

HYGIEN HYGIEN

ÖVRIGA VERKSAMHETEN
NEUTRAL YTA

ÖVRIGA VERKSAMHETEN
NEUTRAL YTA

HYGIEN

BAS 1

BAS 2

BAS 3

HYGIEN

BAS 1 BAS 2

BAS 2

BAS 3
HYGIEN

ÖVRIGA VERKSAMHETEN
NEUTRAL YTA

BAS 1

ÖVRIGA VERKSAMHETEN
NEUTRAL YTA

FÖRSKOLA

KAPPRUM 
GEMENSAMMA YTOR

KOMMUNIKATION

HKP LASTZON

SOPRUM

GATA

HEMRUM HEMRUM HEMRUM

HYGIENRUM

EXTRA 
(HEM)RUM

HYGIENRUM

EXTRA 
(HEM)RUM

ÖVRIGA VERKSAMHETEN

ALLRUM

HYGIENRUM

EV. ANNAT 
ALLRUM

EXTRA   RUM

KAPPRUM 
GEMENSAMMA YTOR

KOMMUNIKATION

HEMRUM HEMRUM HEMRUM

HYGIENRUM HYGIENRUM

BAS 1 BAS 2BAS 3

HYGIEN HYGIEN

ÖVRIGA VERKSAMHETEN
NEUTRAL YTA

BAS 1 BAS 2

HYGIEN HYGIEN

ÖVRIGA VERKSAMHETEN
NEUTRAL YTA

ÖVRIGA VERKSAMHETEN
NEUTRAL YTA

HYGIEN

BAS 1

BAS 2

BAS 3

HYGIEN

BAS 1 BAS 2

BAS 2

BAS 3
HYGIEN

ÖVRIGA VERKSAMHETEN
NEUTRAL YTA

BAS 1

ÖVRIGA VERKSAMHETEN
NEUTRAL YTA

Exempel 2. Minst antal rum per enhet med efterfrågade  
rumssamband

FÖRSKOLA

KAPPRUM 
GEMENSAMMA YTOR

KOMMUNIKATION

HKP LASTZON

SOPRUM

GATA

HEMRUM HEMRUM HEMRUM

HYGIENRUM

EXTRA 
(HEM)RUM

HYGIENRUM

EXTRA 
(HEM)RUM

ÖVRIGA VERKSAMHETEN

ALLRUM

HYGIENRUM

EV. ANNAT 
ALLRUM

EXTRA   RUM

KAPPRUM 
GEMENSAMMA YTOR

KOMMUNIKATION

HEMRUM HEMRUM HEMRUM

HYGIENRUM HYGIENRUM

BAS 1 BAS 2BAS 3

HYGIEN HYGIEN

ÖVRIGA VERKSAMHETEN
NEUTRAL YTA

BAS 1 BAS 2

HYGIEN HYGIEN
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Šmartno Timeshare Kindergarten, Slovenien. Arhitektura Jure Kotnik

FUNKTIONSKRAV

  Varje enhet ska  ha tre i tre baser för tre mindre barngrupper.

  Varje enhet ska  kunna ställas om till två baser för två större 
barngrupper.

  Varje enhet ska ha ett eller flera hygienrum. Kapacitet - se 
2.2.4 Hygienrum

  Varje enhet ska ha nära till lekförråd och centralförråd eller 
annan förrådslösning.

  Inom enheten ska det finnas möjlighet till sovplats på golv 
inkl. förvaring av madrasser. - se 2.3.3 Vila

  Redovisade lösningar för hur enheten kan användas som 
både två och tre baser. Se punkt Planer under Bilaga 16, 
Funktionsprogram

ATT TÄNKA PÅ
  

• Basernas placering inom förskolan  möjliggör interaktion, 
samarbete och samnyttjande av pedagogiska funktioner 
mellan barngrupper och pedagoger - se del 2.3 Pedagogiska 
funktioner

MERVÄRDE

• Flexibilitet i planlösningen med skjutdörrar, för att kunna 
öppna upp eller dela av förespråkas -där det av akustiska och 
användbara skäl anses lämpligt.

Daycare centre Bilby Garden, Tyskland. Baukind

KAPACITET ENHET

36 barn och 7 pedagoger per enhet (dvs samma oavsett två 
eller tre baser). Antal enheter enligt respektive koncept, - se 
sid. 7 Efterfrågade koncepttyper

ENHET   2.2.2    
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2.2.3   BAS 

Här får barnen möjlighet att utveckla sin 
identitet, våga ta risker och bygga upp 
förtroendet för personalen och de andra barnen 
i gruppen. 

FUNKTION

Basen är de pedagogiska rum inom enheten som erbjuder 
en barngrupp sin ordinarie plats inom förskolan. Här kan 
den största delen av dagen tillbringas om så önskas. Basen 
innehar vissa funktioner som tillgodoser en barngrupps 
dagliga behov. 

Inom basen ska barngruppen kunna ha samling, bedriva 
kreativ verksamhet, inta måltid, leka och återhämta sig. Här 
kan respektive barngrupp inreda efter egna rutiner, initiativ 
och önskemål. För ytterligare beskrivning av nämnda funk-
tioner - se del 2.3 Pedagogiska funktioner.

RUM

Basen består av minst två pedagogiska rum per barngrupp. 
Rummen är kopplade till vissa funktioner, för både barn och 
pedagoger, för effektiv och kvalitativ pedagogik - se exempel 
s.30
Basen som del av en enhet, kan utöver sitt minimum av två 
rum, dela ytterligare rum med andra baser. Detta för att 
varje barngrupp ska kunna delas upp i mindre grupper över 
dagen. 

BARNFOKUS

Kanske är basen det viktigaste rummet för vissa barn. 
Barnen ska fullt ut kunna nyttja rummen - det är deras sfär. 
Fast inredning, så som handfat, speglar, bröstningshöjder 
på fönster för utblick och möjlighet till krypin, är anpassat 
både äldre som yngre barn. Troligt är att de yngsta barnen 
äter lunch och mellanmål inom basen, vilket bör beaktas vid 
placering av pentry, uppställningsyta och bordsplaceringar. 

INREDNING OCH UTRUSTNING

Basen ska ha plats för samling, både som sittplatser vid bord 
och yta på golvet. Rummen ska kunna fungera för kreativt 
skapande, så som måleri eller andra skapande aktiviteter. 
Det ska finnas förvaring för material, tillgång till vatten och 
upphängningsytor på väggen samt möjlighet att använda 
projektor. Här ska också lek och umgänge i mindre grupp 
vara möjligt. 

Exempel på skjutdörr och inredning som skapar mervärde för barnen. 
Hedlunda Förskola, Umeå. SWECO Architects

Exempel på spännande ljusmiljö, genomtänkta kulör- och materialval 
och inredning anpassad för barn. Råå Förskola, Helsingborg. Dorte 
Mandrup Arkitekter

REFERENSGRUPP

”Bygga för barnens rätt till sitt eget lärande”

”Att barnen kan välja och röra sig fritt mellan rummen” 
”Att det finns mindre infällda golv av trä eller textil känns 
mysigt”

”Tydlig tillhörighet till de olika hemvisterna”

”Äta och gå på toaletten på ett för barnen anständigt sätt” 

BARNENS REFERENSGRUPP

”Jag vill ha en mysig matta som är rund”

”Ibland vill man sitta själv men ganska ofta tillsammans.”

”Det är bra med plats på golvet”

”Det ska vara så att alla kan nå” 
 
”Vita väggar så man kan titta på bilder” 
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FUNKTIONSKRAV

  Varje bas ska ha minst två egna pedagogiska rum. Ytterligare 
rum kan delas med annan bas.

  Basens rum ska ha direkt koppling till varandra

  Basens rum får ej vara genomgångsrum för annan barn-
grupp

  Minst ett av rummen i varje bas ska ha visuell kontakt för 
personal till minst ett av hygienrummen

  Visuell kontakt för pedagogisk personal mellan rum inom 
bas även om dörrar är stängda. Och om möjligt, även till 
entrésituation.

  En våtbänk per bas-  se 2.5.3 Byggdelar

  Plats för mat/arbetsplatser med bord och stolar för hela 
barngruppen samt pedagoger (vid barnens bord) och plats 
för samling på golvet (tex på matta)

  Det ska vara möjligt för personal att utföra enkla adminis-
trativa uppgifter, så som dokumentation och viss planering 
med plats för låsbart skåp för digitala verktyg, pärmar m.m. 

• Plats för 

  Gipsavskiljare under ho i vuxenhöjd.

  Förvaring av material så som färg, papper, klister med 
mera tillgängligt för barn. 

  Förvaring ej tillgängligt för barn. 

  Hyllor, som t.ex. uppställningsyta för alster

  Källsortering

• För övriga krav se 2.5. Allmänt

ATT TÄNKA PÅ

• Om möjligt har basen direkt anslutning till hygienrummet. 

• Flexibiliteten inom basen med möjlighet att öppna upp, dela 
av, samnyttja och samarbeta.

• Värmelaster - fönsterplacering i flera än ett väderstreck är 
att föredra för undvikande av att stora fönster hamnar i 
söderläge

MERVÄRDE

• Eftersom basen kanske är de viktigaste rummen för vissa 
barn, kan de med fördel vara utformade med väl avvägda 
materialval och fönsterplaceringar för spännande rumslighet 
och god ljusmiljö. Bra är om barnen kan hitta krypin, eller 
annan plats för reflektion och vila. 

Exempel på fönster i flera väderstreck som ger bättre förutsättningar för 
ett behagligt inomhusklimat. Monthey Kindergarden, Schweiz. Bonnard 
Woeffray Architectes. Foto Hannes Henz

Sticklinge Förskola, Lidingö. AIX Arkitekter. Foto Peder Lindbom

   BAS   2.2.3    
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JAG KAN SJÄLV

Inom enheten behöver det finnas hygienrum - ett eller flera 
nav som kan nyttjas av en eller flera barngrupper med för 
toalett- och pottbesök, blöjbyte och tvätt. Hygienrummet 
ska utformas efter barnens integritet och möjlighet att själ-
va utföra sina behov. Barnen ska kunna använda både toalett 
och potta på egen hand, själva kunna tvätta sina händer och 
ta sig upp på skötbord. Rummet ska utformas med inred-
ning i barnens nivå med tydlig gestaltning för alla barn att 
hitta, se och tolka rummets funktioner. Belysning för god 
synbarhet är viktigt, men ska vara möjlig att dimra och får 
inte vara bländande.

INTEGRITET

Enhetens toaletter behöver ligga inne i hygienrummet för 
personalens möjlighet till överblick och att hjälpa när de 
tex står vid skötbordet. För att ge lugn och ro och ej störa  
barnen vid toalettbesök är det dock viktigt att tvättrännor 
inte placeras precis inpå toaletterna.

SMITTSPRIDNING

Barn utsätts lätt för smittor i en förskolemiljö och hygien-
rummet ska vara utformat så att barnen lätt kan komma 
åt och tvätta händer och mun. Både vid toalettbesök, men 
också före och efter maten, med genomtänkt placering av 
pappershanddukar och hantering av förbrukat material.

SKÖTBORDEN

Både yngre och lite äldre barn byter blöjor. Tänk på plats 
för skötbord med tillgång till vatten och handfat och place-
ring av vägguttag för höj- och sänkbara alternativ. Tänk på 
att barnen inte ska bländas av takbelysning eller känna sig 
uttittade.

KAPACITET

Varje enhet ska ha ett eller flera hygienrum som tillsam-
mans har kapacitet för 36 barn.

2.2.4   HYGIENRUM 

REFERENSGRUPP

”Kan barnen se hur avloppet fungerar?”

”Inte ett allmänt utrymme, barnen ska kunna stänga dörren - 
men personalen ha uppsyn”

BARNENS REFERENSGRUPP

”Brunn på golvet så att man kan skvätta  vatten.”

Exempel på tydlig och urskiljbar inredning anpassad för både yngre och 
äldre barn. Daycare, Tyskland, Baukind Architekten

Skälby skola. Järfälla, Max Arkitekter
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ATT TÄNKA PÅ

• Från plats för skötbord bör det finnas fönster in till bas med 
bröstningshöjd minst 1,4 m för överblick, med hänsyn till 
barnens integritet

• Tydligt och användarvänligt även för barn med funktionsvari-
ation att orientera sig

• Vid glasning i dörrar ska hänsyn tas till barnens integritet, 
men möjliggöra överblick för personal

• Generös yta för att undvika trängsel, köbildning etc.

• Belysning som inte bländar barn som ligger på skötbord

• Utrymme för stegpall så barn själva kan klättra upp på 
skötbordet

• Bra att separera skötbord och toaletter från tvättrännor

• Bra städbarhet och extra god ventilation

Preeschool, Japan, Hisae Igarashi  Igarashi Design Studio. Foto Nacasa 
& Partners

FUNKTIONSKRAV

  Ej genomgångsrum 

  Minst ett av rummen i varje bas ska ha visuell kontakt för 
personal till minst ett av hygienrummen. 

• Om enheten endast har ett hygienrum:

  Minst två barntoaletter

  En standardtoalett

  Utrymme för minst ett dubbelskötbord med mellanlig-
gande handfat.

  Minst 2,4m tvättränna/tvättrännor med minst 4 blandare

• Om enheten har två hygienrum:

  En barntoalett och en standardtoalett i ett av hygienrum-
men

  Två barntoaletter i ett av hygienrummen

  Utrymme för minst ett skötbord med handfat i vardera 
hygienrum.

  Minst 1,2m tvättränna/tvättrännor med minst 2 blandare 
per hygienrum

  Golvbrunn under tvättränna

• För funktionskrav för respektive toaletter se 2.2.5 Toaletter och 
dusch

• För övriga krav se 2.5. Allmänt

FAST INREDNING SOM INGÅR:

  Tvättränna: 

  Tvättrännor ska vara barnanpassade. 

  Höjd: 600mm över färdigt golv

  Stänkskydd 

  Bakomliggande vägg ska vara kaklad, mint 1800 mm över 
färdigt golv och ha i kontrasterande kulör/nyans mot 
tvättrännan för tillgänglighet

  Ska ej placeras inne på toaletterna

  Vägghängda tvålpumpar, hållare för pappershanddukar och 
papperskorg i barnens nivå vid tvättrännor. Ska vara urskilj-
bara mot bakomliggande vägg

  Spegel, anpassad barn

PLATS FÖR:

  Höj- och sänkbara skötbord och förberett med el, vatten och 
avlopp. 

  Förvaring av förbrukningsvaror (tvättlappar, blöjor, tvål, 
engångsunderlägg, handskar, handsprit, desinfektionsmedel, 
handkräm, plastpåsar mm) nära skötbord. 

  Pottor, pallar samt större pedalhink för blöjor

   HYGIENRUM   2.2.4 
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FUNKTIONSKRAV

Sammanställning av Funktionsprogrammets krav och råd 
gällande toaletter och dusch.

GENERELLT

  Toalett ska inte stå i direkt förbindelse med matplats (matsal 
eller personalens lunchrum)

  Barn och personal ska ej dela toalett men kan vid behov dela 
neutralt placerad RWC/ Dusch

  Samtliga toaletter avsedda att användas av barn ska vara 
stora nog att rymma vuxen och barn samtidigt.

• För toaletter och dusch accepteras lägre fri rumshöjd än det 
generella kravet om 2,70 m

TOALETTER OCH DUSCH SOM SKA FINNAS

  Minst 1 neutralt placerad RWC/Dusch per plan. RWC/dusch 
inom skozon räknas ej som neutralt placerad enligt tillgäng-
lighetskrav.

  Minst 1 utetoalett, dvs standardtoalett med åtkomst utifrån 
eller via skozon. Stor nog för vuxen och barn samtidigt. Ska 
ha plats för väggmonterat skötbord. 

• Om en enhet endast har ett hygienrum:

  Minst två barntoaletter

  En standardtoalett

• Om en enhet har två hygienrum:

  En barntoalett och en standardtoalett i ett av hygienrum-
men

  Två barntoaletter i ett av hygienrummen

  RWC/Dusch inom samma personalyta som personalens 
omklädningsrum. Önskvärt med direkt anslutning.

  Egen toalett för kökspersonal i direkt anslutning till kök via 
förrum. 

YTTERLIGARE TOALETTER OCH DUSCH: 

Krav på nedan angivna toaletter och dusch kan uppfyllas med 
toaletter och dusch ovan, men inte nödvändigtvis. Om de inte gör 
det krävs ytterligare toaletter och dusch för att uppfylla kraven:

  Toalett nära matsal. 

  Toalett nära kapprum

  Toalett inom samma personalyta som personalens Lunch/
pausrum om RWC/Dusch inte finns där.

  Dusch för kökspersonal om de ej delar dusch med övrig 
personal.

2.2.5   TOALETTER OCH DUSCH   

Barntoalett med liten WC-stol, Humlan förskola, Niras Arkitekter

Barntoalett insyn för personal men ej barn. Sjöängens förskola, Visby Ark

New Weiach Kindergarten, Schweiz. L3P Architekten, foto Sabrina 
Scheja
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REFERENSGRUPP

”Var finns toaletter när barnen köar för att ta mat?”

”Äta och gå på toaletten på ett för barnen anständigt sätt”

BARNENS REFERENSGRUPP

”Man vill vara ifred om man går på toaletten, så det ska vara 
ett annat rum.”

   TOALETTER OCH DUSCH   2.2.5

KRAV STANDARDTOALETT 

  Ska uppfylla AFS krav om toalettrum (102§, 103§)

  Golvstående toalettstol med kontrastmarkering på bakomlig-
gande vägg

  Handfat med spegel. Kaklad kontrastmarkering bakom 
handfat

  Vägghängd tvålpump, hållare för pappershanddukar, 
papperskorg och toalettpappershållare urskiljbara mot 
bakomliggande vägg

• Ej krav på tillgänglighet

KRAV RWC / DUSCH

  Samtliga krav för standardtoalett

  Samtliga RWC ska utföras med tillgänglig dusch

  Ska vara tillgängliga och följa BBRs allmänna råd 3:1452

  Kaklade väggar

KRAV BARNTOALETT

  Golvstående WC-stol i barnutförande men med plats att byta 
till normalstor

  Dörrar till toaletter i barnmodell ska vara låsbara från insidan 
med utskärning för personal att se över och nå lås. Det ska 
vara möjligt att byta ut dörr med utskärning till hel dörr.

  Toaletter ska ha toalettpappershållare anpassad höjd  urskilj-
bar mot bakomliggande vägg

• Ej krav på tillgänglighet

KRAV TOALETT OCH DUSCH FÖR KÖKSPERSONAL

• Enligt bilaga 11 Storkök 

För  toalett och dusch ingår fast inredning och utrustning i anbudet

Kindergarten Terenten, Italien , feld72.  Fotograf Hertha Hurnaus

Exempel standardtoalett, Kämpetorpsskolan, Stockholm. Niras Arkitek-
ter



Exempel på flexibilitet för verkstad och ateljé där både stora och mindre rum kan skapas. Akustiken smälter in i rummets gestaltning och tillför rummet 
en ljus och varm känsla med träribbor och bakomliggande akustikabsorbenter. Hedlunda förskola, Umeå, SWECO Architects

2.3 PEDAGOGISKA FUNKTIONER
Funktioner som ej är rumsspecifika utan kan vara inom eller utom enheten och dela yta med annan 

funktion
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MÅL OCH SYFTE
Barnen ska ges möjlighet att leka, lära, inspireras och interagera i den 
lilla som den stora gruppen. Detta kräver en byggnad som kopplar 
samman funktioner så att verksamheten på ett naturligt sätt kan mötas 
och samverka.

Genom att röra sig ut från basen kan barnet utmana sig självt och få möjlighet att träffa 
personal och barn från andra grupper. Inom rum för de pedagogiska funktionerna kan 
yngre och äldre barn mötas och leka tillsammans, ha samling eller andra gemensamma 
projekt. Det är viktigt att bas och pedagogiska funktioner är nära varandra så att hela för-
skolans yta nyttjas väl och gynnar möten och samarbete.

Den här delen av funktionsprogrammet är till för alla barn i förskolan och ska uppfylla 
målen i enlighet med läroplanen. De är en väsentlig del av förskolans mångsidiga pedago-
giska yta. Det ska vara lätt för både personal och barn att nyttja rum och funktion. Genom 
omsorgsfullt valda material, hänsyn till ljud- och ljus med spännande och funktionella 
fönsterplaceringar och nödvändig utrustning och förvaring, lever förskolan upp till läro-
planen. Verksamheten ska kunna skapa vad de behöver och önskar i en behjälplig miljö. 

FÖRDELNING AV PEDAGOGISK YTA

Denna del beskriver funktioner som ej är rumsspecifika, utan kan vara 
inom eller utom enhet och dela yta med annan funktion. 

Rum för pedagogiska funktioner kan helt ingå i enheterna (förutom matsal) eller i oli-
ka grad ligga utanför som gemensamma rum och funktioner. De viktiga är att kvalitet 
och funktion uppfylls inom respektive koncepts krav på pedagogisk yta. Varje funk-
tion bör kunna bedrivas ostört - vilket vill säga att genomgångsrum bör undvikas. 

För att kunna möta ändrade situationer över tid, är det en fördel om ytorna är flexibla. De 
kan med fördel öppnas upp, delas av och ha andra föreslagna lösningar.

INNEHÅLL

• Lek och läs
• Vila
• Verkstad och ateljé
• Musik, sång, rörelse och teater
• Matsal
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“Lek ska ha en central plats i utbildningen. Ett 
förhållningssätt hos alla som ingår i arbetslaget 
och en miljö som uppmuntrar till lek bekräftar 
lekens betydelse för barnens utveckling, lärande 
och välbefinnande.” 

“Barnens ska erbjudas en stimulerande miljö 
där de får förutsättningar att utveckla sitt språk 
genom att lyssna till högläsning och samtala om 
litteratur och andra texter”- Läroplan för förskolan

DEN NÄRA RELATIONEN

Förskolan behöver ytor för koncentrerad lek och aktivitet. 
Ytor som möjliggör samspel mellan ett färre antal barn, 
eller kanske ett tätt samarbete mellan barn och pedagog. 
Kanske genom att lära sig lyssna och ta del av berättande 
och upptäcka böckernas värld. 

Den gemensamma nämnaren för den här funktionen är den 
lilla gruppen. Det betyder inte att utrymmet måste vara 
litet, men det bör finnas möjlighet för verksamheten att 
skapa en mysig och rogivande atmosfär utefter behov för ett 
färre antal barn. 

LUGN OCH RO

Kanske är det en yta för barn som har behov av att inte 
störas av den övriga verksamheten genom ljud och visuell 
koppling. Kanske några barn behöver tydliga rutiner och 
rum för lärande i nära relation till sina pedagoger.

LEKEN

Barn tar sig an världen genom lek, och det finns inget rum 
inom förskolan där leken inte är central. Detta avsnitt 
syftar också till möjlighet för barnen att själva ta initiativ 
till lekar och skapa nära relationer. Här kan vänskapsband 
knytas och utvecklas i en annan takt än när barnet är del av 
en större grupp.

2.3.1   LEK OCH LÄS

Exempel på ett byggt ”rum i rummet” Gottsunda bibliotek, Marge 
Arkitekter

Gottsunda bibliotek, Marge Arkitekter
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REFERENSGRUPP

”Bibliotek, vi behöver miljöer som stärker dessa processer”

”Barn vill vara en del av ett sammanhang, men hitta en privat 
sfär”

”Möjlighet att arbeta i små grupper”

BARNENS REFERENSGRUPP

”Det ska finnas böcker i en hylla som i ett bibliotek”

”En lugn vrå där man kan vila”

”Jag tycker det ska finnas mjuka saker att sitta och ligga på”

”Jag vill ha en soffa när jag läser”

Exempel på fönsternisch som blir ett rum för barnen. 
St Mary’s Infant School, Storbritannien, Jessop and Cook Architects. 
Foto Nikhilesh Haval

FUNKTIONSKRAV

  Ej genomgångsrum för annan barngrupp eller annan barn-
grupps personal

  Funktionen ska finnas inom basen, kan även finnas inom 
andra delar av barnytan

• För övriga krav se  2.5. Allmänt

ATT TÄNKA PÅ

• Möjlighet att bygga lekvrår och rum i rum

• Möjlighet att skapa en lugn och avskärmad miljö för den lilla 
gruppen

• Plats för förvaring av leksaker, utklädningskläder med mera

• Möjlig läshörna och plats för böcker

MERVÄRDEN

• Materialval och färgsättning som passar aktiviteten

• Placering och gestaltning av fönster kan vara extra lekfulla 
fören spännande upplevelse av rummet, och kanske vara en 
del av leken

   LEK OCH LÄS   2.3.1

An Kindergarten, Japan, Hibino Sekkei and Youji no Shiro , foto Studio 
Bauhaus
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“Barnen ska ges tid, rum och ro till eget 
skapande. De ska få möjlighet att utforska, 
reflektera kring och beskriva sin omvärld. 
Utbildningen ska ge barnen möjlighet att 
uppleva, gestalta och kommunicera genom 
olika estetiska uttrycksformer som bild, form, 
drama, rörelse, sång, musik och dans.” - Läroplan 
för förskolan 

ATELJÉ

I en ateljé ska det finnas möjlighet för kreativt skapande, 
men också utforskande av ljus och bilder med hjälp av pro-
jektor. Arbetsbänkar eller bord ska finnas med förvaring 
och våtbänk för torkning av material och penslar med mera 
i barnens höjd, liksom upphängningsyta för alster, doku-
mentation och förkläden. 

Material på väggar, golv och inredning ska klara av att ut-
sättas för aktiviteter som målning och byggande med olika 
material - det kommer målas på golvet och hängas upp 
alster på väggarna. Finns det plats för stafflier? Finns det 
väggyta för projektor? Hur förvaras material som behöver 
torka, eller byggas vidare på vid ett senare tillfälle? Finns 
det plats för ljusbord?

VERKSTAD

Kanske lera, jord, grus och sand är byggmaterialen. Verk-
stadsutrymmet måste vara tåligt och lätt att göra rent. Detta 
inkluderar en yta som kan handskas med vatten och smuts, 
med ett tåligt golvmaterial. Kanske en arbetsbänk för snick-
eri? Eller utrymme för att utforska vatten?

SAMBAND

Verkstad och ateljé kan vara i samma rum eller olika och de 
behöver inte ligga i direkt anslutning till enheten. Ateljén 
kanske också fungerar som matsal, men då måste båda 
funktionerna vara möjliga - det måste finnas bra förvaring 
och struktur inför måltid. 

Är ateljé och/eller verkstad en gemensam yta för förskolan 
ska det vara ett rum som hela förskolan har tillgång till och 
underlättar samarbete mellan flera barngrupper, har god 
översikt och tåla ett kreativt och produktivt skapande.

Planeras Verkstads- och/eller  ateljéverksamhet att bedri-
vas inom baserna är det viktigt att rummen inom basen är 
dimensionerade och gestaltade för att uppfylla övriga funk-
tioner som ingår under 2.2.3 Bas

2.3.2   VERKSTAD OCH ATELJÉ

Moderna Museets bildverkstad, Stockholm. foto Isabelle McAllister

Ateljé Förskolan Ugglan, Botkyrka. 3DO Arkitekter



s 43 / 72Bilaga 8 - Funktionsprogram rev.3      SKL Upphandling Förskolebyggnader       2019-11-28      Niras Arkitekter

FUNKTIONSKRAV

• Gemensam yta eller fördelat på baserna

  Är Ateljé och/eller Verkstad avsedd att användas gemensamt 
av förskolan ska våtbänk och övrig utrustning samt rumsge-
staltning dimensioners därefter.

  Våtbänk. För utförande  se 2.5.3 Byggdelar

  Arbetsbänk. För utförande se Bilaga 12 Teknik

  Ugn

  Plats för kyl och frys för naturorienterade experiment

  Tåliga och lättstädade material på väggar och golv

• Plats för: 

  Spegel

  Plats för gipsavskiljare under våtbänkens ho i vuxenhöjd

  Uppställnings- och upphängningsyta i barnens nivå för 
producerat material

  Förvaring av material så som färg, papper, klister, gips, 
kartonger, träbitar, kottar, stenar med mera, tillgängligt 
för barnen

  Förvaring som ej är tillgängligt för barn

  Arbetsbord eller arbetsbänkar samt frigjord yta på golvet

• För övriga funktionskrav se 2.5. Allmänt

ATT TÄNKA PÅ 

• Bör ej vara genomgångsrum

• Hur når barnen verktyg och skyddskläder?

• Värmelaster - fönsterplacering i flera än ett väderstreck är 
att föredra för undvikande av att stora fönster hamnar i 
söderläge

• Stora rum bör ha högre i takhöjd än övrig rum

 

MERVÄRDE

• Generöst med dagsljus

• Möjlighet till uteverkstad med extra tåliga materialval. Kan-
ske med koppling till gård 

REFERENSGRUPP

”Arbeta med ljud och ljus i digital miljö”

”Utforskande och laborativ miljö”

”Stora rum behöver inte vara kompakta, de kan t.ex. vara 
vinklade” 

BARNENS REFERENSGRUPP

Det är bra om man kan spara saker och fortsätta senare”

”Många ska kunna måla tillsammans”

”Ljusbord är bra”

”Speglar är roligt”

”Skrivare är bra så att man kan skriva ut”

”Om vi har vatten kan vi göra vågor”

Palisades Preschool, Santa Monica, USA

   VERKSTAD OCH ATELJÉ   2.3.2
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2.3.3   VILA   

YNGRE OCH ÄLDRE BARN

De yngre barnen sover oftast, medan de äldre kanske läser 
en bok eller bara vilar. Antalet barn som sover varierar över 
tid, och yta för sovplats på golvet måste kunna ställas om 
efter behov. 

ÖVERBLICK OCH MÖBLERING

Det ska finnas god uppsikt över vilrummet och utrymme för 
tillbehör som stapelbara sängar och/eller madrasser, filtar, 
kuddar eller annat. Det är bra om det finns en uttänkt struk-
tur kring förvaringen så att barnen själva hittar sina saker 
och kan hjälpa till att ställa i ordning. Rummet ska kunna 
användas till annan verksamhet under resten av dagen, fast 
utan större ommöblering som innebär arbetsbelastning för 
personalen. 

SAMBAND

Rum för vila och reflektion kan se lite olika ut beroende på 
barnets ålder och ska finnas inom varje enhet. Delar Vila 
rum med annan funktion, måste rummet vara tillräckligt 
stort för att kunna placera madrasser på golvet utan större 
ommöblering.

REFERENSGRUPP

”När barnen inte vilar, kan det vara rörelserum”

”Olika för äldre och yngre barn”

”Lugna aktiviteter (sagor och musik)”

”Variation, kunna  variera mellan aktiviteter under dagen” 

ATT TÄNKA PÅ

• Förskolan är ej avsedd att bedriva verksamhet nattetid och 
behöver ej anpassas för detta

• Bra med placering av madrasskåp så att barnen själva hittar 
sina saker och själva kan ställa i ordning. 

• Bra städbarhet

MERVÄRDEN

• Materialval och belysning som ger en rogivande miljö.

• Både tak och golv kan ha ett rogivande, estetiskt uttryck

• Även om inte direkt dagsljus och utblick är ett krav höjer det 
kvaliteten och användbarheten av utrymmet

FUNKTIONSKRAV

  18 barn ska kunna sova samtidigt som 18 barn ska kunna 
vila.

  Det ska på enheten finnas andra rum där de barn som ej 
sover/vilar kan vistas utan att störa.

  Ej genomgångsrum

  God uppsikt för personal

  Plats för förvaringslösning av täcken eller filtar, madrasser 
och/eller stapelbara sängar och kuddar. Förvaring av varje 
barns madrass, kudde och filt, ska vara i separata fack. 

  Plats att lägga ut madrasser eller sängar (ca 500*1200 per 
barn) med möjlighet att gå ut ur rummet utan att kliva över 
en annan vilplats

• Indirekt dagsljus tillåts

• För övriga krav se 2.5. Allmänt

Exempel på indirekt dagsljus i vilrum. Jerry House, Thailand. Onion + 
Arisara Chaktranon & Siriyot Chaiamnuay. Foto Wison Tungthunya

Exempel madrassförvaring. Daycare centre Hisa, Tyskland. Baukind
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REFERENSGRUPP

”Signalera att det är byggt för barnen”

”Gradänger och avskiljare”

”Yta för att kunna mötas och arbeta i ett större 
sammanhang”

BARNENS REFERENSGRUPP

”Utklädningskläder, kuddar och en scen”

”Man ska kunna bygga miljöer så att man är på olika 
platser”

”Liksom, liksom så stort att det får plats tjugo barn ”

”Hinderbana”

”Högtalare så man kan lyssna på musik”

”Discolampa så att man kan dansa”

”Bygga saker som man kan gå in i”

”Fönster och lampor med olika färger och strålkastare” 

FUNKTIONSKRAV

  Mycket god akustik och ljuddämpning både gällande rum-
mets utformning, material och inredning. Se Bilaga 9 Akustik.

  Anslutning till förråd för musikinstrument, utklädning, 
rörelsematerial och annat för att bygga upp olika miljöer och 
rum i rum 

  Yta anpassat för dans, rörelse och samling

  Plats för scen eller plats för uppträdande

• För övriga krav se 2.5. Allmänt 

ATT TÄNKA PÅ

• Bör ej vara genomgångsrum

• Överblick för personal och möjlighet att dela av om rummet 
är stort

• Värmelaster - fönsterplacering i flera än ett väderstreck är 
att föredra för undvikande av att stora fönster hamnar i 
söderläge

• Stora rum bör ha högre i takhöjd än övrig rum

 
MERVÄRDE

• Om det är ett stort rum, kan rummets gestaltning ha en mjuk 
ingång för barn att iaktta aktivitet innan de väljer att delta. Se 
Trygghet  under 1.5 Rum och Rytm

• Golvet är betydelsefullt och kan gestaltas med det i åtanke

• Hur utformas rum och inredning så barnen själva kan nyttja 
och använda rummet?

• Rummet kan gärna genom färg, form och material uppmunt-
ra till  rörelse

    MUSIK, SÅNG, RÖRELSE OCH TEATER   2.3.4   

RYMD

Här kan barnen vara kreativa med hjälp av sina känslor. 
Rummet bör uppmuntra till rörelse och lek och ge barnen 
möjlighet att kommunicera med kroppen. Genom dans, 
teater, musik och sång  lär sig barnet att ta plats och synas 
och samtidigt lyssna och ta del av andras uttryck. Genom 
inlevelse och engagemang inspirerar och inspireras barnen 
av varandra och får möjlighet att uppleva dynamiken i att 
skapa och utforska ljud tillsammans.

Barnen har behov av rörelse för att lägga grunden till en 
bra motorik. Därför kan rummet med fördel uppmuntra till 
fysisk aktivitet. Rummet bör ha generöst med fri golvyta för 
spring och lek och en naturlig plats för samling. Det ska fin-
nas möjlighet att skapa egna, tillfälliga iscensättningar för 
berättande, framträdande och aktiva lekar.

SAMBAND

Här kanske det sker större samlingar för musik och sång 
eller uppträdande. En mötesplats mellan arbetslag och 
mellan äldre och yngre barn. Därför bör ytan ha en central 
placering inom förskolan. Rummet bör vara öppet och in-
bjudande och ha en god akustisk utformning.

Funktionen kan också delas upp på andra rum, men alla barn 
inom förskolan ska ha tillgång till ovan nämnda funktioner. 

Exempel på barnanpassad och multifunktionell fast inredning med 
omsorgsfullt gestaltad akustiklösning. Kindergarten and Family Center, 
Italien. MoDus Architects. Foto Hannes Meraner
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VAD SKA VI ÄTA IDAG?

Här finns olika behov beroende på hur verksamheten vill 
arbeta. Det ska finnas möjlighet att inta lunch, frukost och 
mellanmål i en gemensam matsal, men det ska också vara 
möjligt att äta inom basen om så önskas.

Matsalen ska kunna användas över hela dagen och passar 
kanske bäst med en annan funktion som också behöver bord 
och stolar. Det är positivt om matsalen finns nära köket, och 
gärna med en visuell koppling. Kanske ett kikfönster? Möj-
lighet att tvätta sig ska finnas i anslutning till matsalen utan 
att det blir köbildning. 

LUGN OCH RO

Matsalen kan planeras med sittningar vid olika tider, men 
kommer ofta att inrymma flera barngrupper och pedagoger 
samtidigt. Det ställer höga krav på ljus och ljud. Tänk på 
ljud från tallrikar och bestick, surr från samtal och stolar 
som skrapas mot golv. Matsalen ska inge lugn och möjlighet 
för barnen att äta i sin egen takt. Lunchen ska vara en triv-
sam aktivitet och en möjlighet för hela förskolan att träffas. 
Möbleringen ska därför inte kännas trång och skrymmande. 

JAG KAN SJÄLV

Att äta är ännu ett i steg  barnens utveckling att klara sig 
själva och lära sig att interagera med andra. Därför ska det 
finnas möjlighet till självservering, antingen från serve-
ringsvagnar eller från en fast uppställningsyta.

KAPACITET

Matsal ska dimensioneras så att två tredjedelar av barnen 
kan äta där uppdelar på två matlag. Alltså ska matsal ha 
plats för 1/3 av barnen och deras pedagoger att äta samti-
digt.

Förskolan Paletten, Stockholm. Tham Videgård Arkitekter

Vendelsö Hage Förskola, Haninge. Link Arkitektur

2.3.5   MATSAL   
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 MATSAL   2.3.5

FUNKTIONSKRAV

  Matsal ska dimensioneras så att minst två tredjedelar av 
barnen kan äta där fördelat på två matlag. Dvs ska matsal ha 
plats för minst 1/3 av barnen och deras pedagoger att äta 
samtidigt.

  Yta att ställa upp mat och en bra organisation för barnen att 
själva ta mat och lämna disk

  Våtbänk för att tvätta händer, dricksvatten, torka bord etc. 
För utförande se 2.5.3 Byggdelar:  Våtbänk

  Plats för generös möblering av barnanpassade möbler och 
minst ett bord och stolar anpassade för pedagoger

  Närhet till toalett för både barn och personal

• För övriga krav se 2.5. Allmänt

ATT TÄNKA PÅ

• Bör ej vara genomgångsrum

• Yta minst ca. 1,3 m2 per person inkl uppställningsyta

• Fungerande logistik för hur porslin och disk ska hanteras

• Värmelaster - fönsterplacering i flera än ett väderstreck är 
att föredra för undvikande av att stora fönster hamnar i 
söderläge

• Stora rum bör ha högre i takhöjd än övrig rum

• Inom matsal eller i närheten av, bör det finnas plats för 
förvaring av mötesutrustning för föräldramöten, så som extra 
stolar etc.

• Lunch på skola och förskola ska enligt livsmedelsverket 
serveras mellan kl 11 och 13, och antalet matlag planeras 
därefter.

• Bra städbarhet

MERVÄRDE

• Barnen är ofta nyfikna på vad som försiggår inne i köket och 
vill gärna vara delaktiga. En köksateljé i anslutning till kök 
och matsal är ett sätt att låta barnen komma i kontakt med 
både livsmedel och tillagning. Kanske lagar de soppa på mo-
rötter de själva odlat? Matsalen kan därför med fördel vara 
utrustat med ett pedagogiskt och barnanpassat kök

• En koppling till utsidan med möjlighet att öppna upp till 
terrass under tak ökar kopplingen till matsalen under den 
varma årstiden

• Rogivande miljö med mycket god akustik

Matlagning på Herrestorpskolan i Vellinge

REFERENSGRUPP

”Barnen ska kunna själva, växande, självständighet”

”Matsal ger möjlighet till uppträdanden, föreläsare och 
grupparbeten”

”Flexibla lösningar”

”Extern användning - egen entré”

”Måltid på avdelningen stör pedagogisk aktivitet, 
genomfart med vagn”

BARNENS REFERENSGRUPP

”Ett runt bord där alla får plats är trevligt”

”Att man kan ta själv och hälla själv”

”Det ska vara fina glas och tallrikar”

”Bra stolar med fotstöd”

”Stora rum med många barn och kanske ett litet rum med 
färre barn där det är lugnt”

”Jag älskar stora rum”
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Pop Vriend Seeds, Mark Fuller Architects. Foto Katja Effting

2.4 FUNKTIONER FÖR PERSONAL
Funktioner avsedda att serva förskola och personal i det dagliga arbetet
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REFERENSGRUPP

”Kort transport för matvagnar - flöde”

”Påverkar byggnadens fotavtryck i djupled”

”Behov av dagsljus”

”Behov av yta för leveranser av livsmedel”

”Kontorsutrymme”

BARNENS REFERENSGRUPP

”Maten ska vara god”

”Att maten ser fin ut och luktar gott så man blir sugen”

”Man kan ha en födelsedagstallrik”

   STORKÖK   2.4.1

ALLMÄNT

Storkök beskrivs detaljerat i Bilaga 11 Storkök. I detta avsnitt 
nämns en sammanfattning med aspekter som påverkar eller 
hänger samman med planeringen av förskolan som helhet.

Vid planering av tillagningskök ska hänsyn tas till ett linjärt 
flöde så långt det är möjligt. Varor kommer in, packas upp 
och placeras i förråd, för att sedan gå genom köket, rensas, 
sköljas och tillagas, för att ställas upp på vagnar i vagnshall 
och vidare ut till matsal eller enhet. (Se flödesdiagram 
nedan)

Det linjära flödet förhindrar korskontamination mellan 
personer, utrustning, luftflöden och livsmedel. På grund av 
detta måste kökspersonal ha tillgång till omklädningsrum 
innan de går in i köket, samt att övrig verksamhet inte behö-
ver ta sig in i köket på daglig basis. 

KAPACITET 

Yta och antal portioner enligt respektive koncept i Bilaga 11 
Storkök

FUNKTIONSKRAV

  Omklädning för kökspersonal ska ligga så nära kök som 
möjligt. 

  Kökspersonal ska inte behöva passera genom köket för att nå 
plats för omklädning

  Toalett med förrum i direkt anslutning till köket, endast av-
sedd för kökspersonal. Dusch kan anordnas tillsammans med 
kökets toalett eller delas med övriga personalens dusch.

  Omklädning i toalettens förrum eller i övrig personals om-
klädningsrum 

  Ska kökets varumottag användas för att ta emot varor som 
inte ska till köket (förbrukningsvaror etc.) behöver trans-
portväg finnas till övrig verksamhet utan att passera genom 
köket.

• Pausrum och vilplats ordnas tillsammans med förskolans 
övriga personal. 

• Avfallshantering och miljöhus/soprum ingår ej i koncepten 
utan förutsätts vara separat byggnad

• Se även Bilaga 11 Storkök.

MERVÄRDE

• En visuell koppling mellan verksamhet och kök uppskattas 
ofta av barnen, som av säkerhetsskäl och risk för smittsprid-
ning, oftast inte får tillträde.

Tillagningskök, Skälby förskola, Järfälla, Max Arkitekter

FÖRVARING TILLAGNINGSKÖK

Ren yta - arbetsyta för kökspersonal 
behöver en fri yta i valfri riktning på ca. 6 
meter med dagsljus

UPPSTÄLLNINGSYTA 
VAGNSHALL, DISK
ARBETSPLATS

Här läggs färdiglagad mat 
upp innan den transpor-
teras in till verksamheten 
- en yta där köket möter 
resten av förskolan. Här 
kan pedagoger hämta 
mat och lämna disk.

VARUMOTTAG
OMKLÄDNING

Smutsig yta som 
kan delas med 
andra delar av 
verksamheten

MATSAL/
ENHET

LASTZON
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2.4.2   PERSONALYTA - ARBETSUTRYMMEN

ARBETSPLATS OCH ARBETSRUM  

Den pedagogiska personalen behöver arbetsplatser för 
möjlighet att planera, dokumentera och utvärdera. Vardera 
arbetsplats ska ha plats för skrivbord, dator och förvaring. 
Antal arbetsplatser för personal enl. respektive koncepttyp, 
se,s.7 Konceptspecifika krav.

Personalens möjlighet till samarbete är viktigt vid planering 
av arbetsplatser. Arbetsplatser kan de med fördel dela ett 
stort arbetsrum. Delas arbetsplatserna upp på flera arbets-
rum ska dessa rum ligga samlade.

Det ska för varje förskola finnas minst en arbetsrum, med 
arbetsplats för samnyttjande mellan pedagoger, förskole-
chef eller rektor, som uppfyller AFS krav för stadigvarande 
arbetsplats.

PÅ BASEN

Inom basen ska finnas utrymme och möjlighet att utföra 
enklare administrativa uppgifter och förvara digitala verk-
tyg. Detta beskrivs under 2.2.3 Bas

EXPEDITION

Med expedition menas rum för förskolechef eller rektor. 
För expeditionen behövs utöver arbetsplatsen krav finnas 
plats för minst en besöksstol och ytterligare förvaring.

SAMTALSRUM OCH SEKRETESS

Det behöver finnas minst ett samtalsrum för mindre perso-
nalmöten och sekretessamtal med barn och föräldrar. Detta 
rum kräver särskild ljudklassning som beskrivs i Akustik-
bilaga. Rummet kan kombineras med vilrum eller andra 
funktioner förutsatt att respektives funktionskrav uppfylls. 

Samtalsrum måste placeras med hänsyn till besökaren inte-
gritet. Om möjligt placeras det i anslutning till besöks- eller 
personalentré  utan att behöva passera barnens verksamhet. 
Måste åtkomst lösas genom barnens verksamhet ska det ut-
formas så att det stör så lite som möjligt, dock aldrig genom 
barnens groventré, kapprum eller enhet. 

SKRIVARE OCH INFORMATION

Inom personalytan och nära arbetsrum och expedition ska 
det finnas plats för skrivare med scanner och kopiering, in-
formationstavla/anslagstavla och förvaring. 

Mötes- och samtalsrum, Blomsterkungens förskola, Stockholm

Arbetsrum, Bokkammarens Förskola, Stockholm
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FUNKTIONSKRAV

• Expedition och antal arbetsplatser enl. respektive koncept-
typ, se s.7 Koncepttyper

  Minst ett arbetsrum per förskola. Arbetsrum ska uppfylla AFS 
krav för stadigvarande arbetsplats.

  Arbetsplatser ska vara samlade, antingen i ett stort arbets-
rum, eller flera närliggande arbetsrum.

  Arbetsplats ska ha plats för skrivbord, dator och förvaring

  Expedition ska ha minst 1 arbetsplats samt plats för extra 
förvaring och besöksstol

  Minst ett samtalsrum, sekretesskyddat med högre ljudkrav 
på väggar och dörrar. Storlek enl. respektive koncepttyp -se s.7 
Koncepttyper. För ljudkrav -se Bilaga 9 Akustik

  Om möjligt placeras samtalsrum i anslutning till besöks- eller 
personalentré  utan att behöva passera barnens verksamhet. 
Måste åtkomst lösas genom barnens verksamhet ska det ut-
formas så att det stör så lite som möjligt, dock aldrig genom 
barnens groventré, kapprum eller enhet. 

• Inom personalytan och nära arbetsrum och expedition ska 
finnas plats för:

  Skrivare

  Informationstavla/anslagstavla

  Förvaring

ATT TÄNKA PÅ

• Samtalsrum kan samnyttjas med andra funktioner, t.ex. 
vilrum, förutsatt att samtliga funktionskrav uppfylls

• Skrivare används ofta i den dagliga verksamheten, även 
av barnen, och bör därför finnas tillgängligt utan att störa 
personal som tar rast i lunchrum eller vilrum.

• Placering av belysning som inte bländar vid arbetsplats 

• Placering av skrivbord med dagsljus från sidan

REFERENSGRUPP

”Samtalsrum - barnen kanske inte vill att kompisar ser 
möten med specialpedagog eller elevhälsa”

BARNENS REFERENSGRUPP

”En skrivare är bra så att man kan skriva ut”

”Projektorn kan vara i chefens arbetsrum när den inte 
används”

 

PERSONALYTA - ARBETSUTRYMMEN   2.4.2

Samtalsrum, Förskolan Ugglan, Botkyrka, 3DO Arkitekter

Expedition, Grönmossen Förskola, Stockholm



s 52 / 72 Bilaga 8 - Funktionsprogram rev.3      SKL Upphandling Förskolebyggnader       2019-11-28     Niras Arkitekter

ENTRÉSITUATION

Personal ska ha möjlighet att komma till förskola ostört av 
föräldrar och barn förbereda sig för arbete. Därför bör entré, 
omklädning, toalett och dusch för personal finns samlade 
inom samma personalyta utan att behöva passera genom 
barnens verksamhet. Omvänt är det även viktigt att barnen 
inte störs i sin verksamhet. 

LUNCH / PAUSRUM

Pedagoger måste vara ständigt aktiva och uppmärksamma, 
vilket kräver återhämtning. Ett pausrum med bord, soff-
grupp och pentry ska finnas frånskilt övrig verksamhetsyta, 
både visuellt och ljudmässigt för personalen att kunna kopp-
la av och fokusera på annat. Här är valet av inredning, ljus 
och ljud viktigt för att skapa en lugn och rogivande miljö. 
Vid pentryt ska det finnas kyl, frys samt plats för mikro för 
att äta medhavd lunch och för att kunna fika tillsammans. 

Pausrummet kan också användas för interna möten och 
det ska vara möjlighet att använda projektor. Pausrummets 
primära funktion är dock avkoppling, och arbetsrelaterade 
moment ska vara diskreta inslag och användas vid behov. 
Vid större samlingar, så som föräldramöten eller liknande, 
kan matsal eller annat större rum användas.

VILA

I anslutning till pausrummet ska i enlighet med AFS (Ar-
betsmiljöverkets författningssamling) finnas plats för vila 
där man kan lägga sig ner och ostört återhämta sig vid 
tillfällig smärta och trötthet. Vila kan finnas inom samtals-
rum. För funktionskrav samtalsrum se 2.4.2 Personalyta 
-arbetsutrymmen

SÄSONGSKLÄDER

Förskolepersonal har arbetskläder beroende av säsong, och 
måste kunna förvaras någonstans inom byggnaden.

PERSONALYTA - ÖVRIGA UTRYMMEN   2.4.3

FUNKTIONSKRAV

ALLMÄNT

  Kraven på en god arbetsmiljö tillgodoses enligt AFS 2009:2

  Entré för personal tillgänglig enligt BBR 

  Entré för personal på angöringssida och avskild gårdsentréer 

  Om möjligt placeras personalen omklädning, toalett och 
dusch inom samma personalyta som personalentré. Måste 
samband lösas via barnens verksamhet ska det utformas så 
att det stör så lite som möjligt, dock aldrig genom barnens 
groventré, kapprum eller enhet. 

  Lämplig plats för vila med möjlighet  för en person att lägga 
sig ner. Kan ordnas inom t.ex. samtalsrum

• För övriga krav se 2.5 Allmänt 

OMKLÄDNINGSRUM OCH RWC/DUSCH

  Omklädningsrum med plats för personalens privata kläder 
och tillhörigheter, antingen genom klädhängare och värde-
skåp, eller omklädningsskåp.

  Omklädningsrum ska ha plats för sittbänk och spegel

  RWC/dusch för personal ska finnas inom samma personalyta 
som omklädningsrum. Direkt koppling är önskvärt. 

  På RWC/Dusch ska finnas möjlighet att byta om. För utföran-
de se 2.2.5- Toaletter och dusch

LUNCH/PAUSRUM

  Avskilt från barnyta

  Pentry med arbetsbänk med överskåp och bänkskåp, diskho, 
infälld häll med en eller två induktionszoner, kyl/ frys, disk-
maskin, skafferi samt förvaring för porslin och köksredskap

  Pentry ska ha plats för mikro, vattenkokare och kaffebryg-
gare

  Plats för soffa och matbord

Lunchrum Blomsterkungen Förskola, Stockholm

REFERENSGRUPP

”Placering mitt i byggnaden”

”Egen personalingång”

”Personal, administration, konferens, olika yrkesgrupper, 
planering och samtalsrum”
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STÄD

Städutrymmen ska vara sitt eget rum och utrustade med 
utslagsvask och golvbrunn. Det behöver finnas plats för hyl-
lor avsedd tung förvaring av städmaterial samt ha plats för 
säkra skåp för kemiska medel.

För ett städutrymme per förskola ska även finnas plats för 
städvagn och skurmaskin.

SAMBAND

Bör vara centralt placerat i byggnaden. I en förskola i två 
plan ska det finnas minst ett städutrymme på varje plan. 

TVÄTT

Tvättrummet ska vara sitt eget rum. Tvättrummet ska ha ut-
rymme för tvättmaskin och torktumlare. Det ska finnas hyl-
lor och säkra skåp för tvättmedel och andra kemiska medel, 
samt övriga hyllor. Det ska finns plats för torkställning.
 

SAMBAND

Tvättrum ska placeras i en del av förskolan som inte stör öv-
rig verksamhet med eventuella ljud och vibrationer. Det ska 
vara lättillgängligt för personal och kan ligga i anslutning 
till personalutrymmen eller entréer. 

STÄD OCH TVÄTT   2.4.4

TVÄTTUTRYMME

  Ej tillgängligt för barn

  Ej samma rum som städutrymme

  Tillgängligt för personal enligt BBR

  Diskbänk

  Golvbrunn

• Plats för: 

  Hyllor avsedda för tung förvaring 

  Låsbara skåp för kemiska medel

  Tvättmaskin och torktumlare, ej som tvättpelare 

  Torkställning

Bokkammaren förskola, Stockholm

FUNKTIONSKRAV

STÄDUTRYMME

  Minst 1 städutrymme per plan

  Ej tillgängligt för barn

  Utslagsvask

  Golvbrunn

• Plats för i samtliga städutrymmen:

  Hyllor avsedda för tung förvaring 

  Plats för låsbara skåp för kemiska medel

  Torkställning

• Plats för i minst 1 städutrymme:

  Städvagn

  Skurmaskin
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FLEXIBILITET OCH MÅNGSIDIGHET

En förutsättning att skapa en mångsidig och flexibel försko-
la är att kunna nyttja rummen till fullo. Verksamheten mås-
te ha möjlighet till förändring och anpassning av lokalerna. 
Vilka material och möbler ska vara framme? Vilka används 
bara ibland?

MATERIAL FÖR KREATIVT ARBETE

Vissa rum måste ha tillgång till material, så som färger, pap-
per, klister, pennor, byggmaterial av återvunna kartonger, 
glasburkar eller liknande. Åtkomst till skapande material 
ska finnas inom de pedagogiska rummen eller i ett förråds-
utrymme i direkt anslutning. Materialet ska kunna nås och 
användas av barnen i sällskap av en vuxen.

Är förvaringsutrymmet inte inom ett förråd, ska det illus-
treras som hyllor, skåp eller väggskåp. 

LEKFÖRRÅD

De flesta rum bör ha förvaring som barnen når och kan 
nyttja. Kanske arbetar barnen för tillfället med sagor och 
berättande? Kanske de bygger något tillsammans? 

Det kräver förvaring av mer ytkrävande material, så som 
möbler, kuddar, rekvisita, redskap för rörelselekar eller lik-
nande. Detta måste finnas nära den funktion det är tänkt att 
serva. 

Är förvaringsutrymmet inte inom ett förråd, ska det illus-
treras som hyllor, skåp eller väggskåp.

REFERENSGRUPP

”Väggskåp för material som inte alltid ligger framme”

”Väggskåp ända upp till tak för att inte samla damm”

”Material ska cirkulera mellan avdelningar” 

BARNENS REFERENSGRUPP

”Det är bra med hyllor som man kan bygga på”

”Man ska kunna bygga så man kan fantisera att man bor 
någonstans”

”Jag tycker om tyger som är gröna så att man kan göra 
gräs”

”Man kan bygga sagor”

FUNKTIONSKRAV

  Plats förvaring av pedagogiskt material -i pedagogiska rum 
och/eller i förrådsutrymme i direkt anslutning

  Större lekförråd ska vara tillgängligt

• Förvaring (väggskåp, förråd eller annat) räknas ej som peda-
gogisk yta. För krav på pedagogisk yta se sid. 7  Efterfrågade 
koncepttyper

ATT TÄNKA PÅ

• Plats för öppen förvaring för säkra material för alla barn att 
nå - yngre som äldre

• Plats för förvaring ska ha en lämplig placering för äldre barn 
att nå, men förvaras i hyllor med dörrar eller skåp ur säker-
hetssynpunkt för yngre barn

• Vid öppen förvaring, tänk på material som kan ramla ner från 
höga hyllor. Förvaring på hög höjd kan vara skåp.

• Förvaring för barn ska vara pedagogiskt utformade och 
tydligt signalera hur det ska användas 

MERVÄRDE

• Förvaringen tillgänglig för barnen kan med fördel ha ett 
uttänkt material- eller färgval för att bli en del av rummet 

• Förvaring kan utöver funktion bli en del av rummets gestalt-
ning och akustikbehandling -se Bilaga 9  Akustik

Exempel på barnanpassad förvaring med genomtänkta kulör- och 
materialval. Funktionell visuell koppling mellan rum. Råå förskola, 
Helsingborg, Dorte Mandrup Arkitekter

2.4.5   FÖRVARING - PEDAGOGISKT MATERIAL
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BARNSÄKER FÖRVARING

Den här typen av förvaring är av säkerhetsskäl inte tillgäng-
lig för barn. Förvaringen avser förbrukningsvaror så som 
toalettpapper, handdukar, blöjor och tvättlappar samt säker 
förvaring av kemiska medel med mera. Tänk på god belys-
ning och hyllsystem som klarar tung förvaring. 

SAMBAND - UPPDELAD FÖRVARING

Förvaringen kan delas upp i mindre förråd med närhet 
till bas. I denna typ av lösning krävs större yta vid entréer, 
hygienrum, städ, tvätt och personalyta, med plats för säker 
förvaring i form av låsbara högskåp eller liknande.

SAMBAND - CENTRALFÖRRÅD

Förvaring kan koncentreras till ett eller två förråd, så kallat 
centralförråd. Centralförrådet måste vara tillräckligt stort 
för att kunna förvara all förbrukningsvara. Centralförrådets 
placering bör vara centralt inom byggnaden och tillgängligt 
för alla arbetslag. I en tvåvåningsförskola ska det finnas ett 
centralförråd per plan och gärna nära hiss.

LOGISTIK

Det ska finnas plats att packa upp och på ett smidigt sätt för-
dela varor i byggnaden utan att det stör verksamheten ge-
nom att bli stående i korridorer etc. Framför allt centralför-
råd bör placeras nära varumottag för att undvika att varor 
blir stående. Är varumottag samma som en utrymningsväg, 
är detta extra viktigt att beakta.

AVFALLSHANTERING

Avfall planeras i separat komplementbyggnad.

FUNKTIONSKRAV

  Centralförråd ska vara tillgängligt

  Minst 1 centralförråd eller motsvarande per plan

  Plats för hyllor för tung förvaring och låsbara skåp för kemis-
ka medel som ej är åtkomligt för barn.

• Förvaring (väggskåp, förråd eller annat) räknas ej som peda-
gogisk yta. För krav på pedagogisk yta se sid. 7 - Efterfrågade 
koncepttyper 

ATT TÄNKA PÅ

• Tillräckligt med förrådsutrymme som är placerat utefter 
behov, funktion och inlast, oberoende val av förrådslösning

• Förråd, eller möjlighet att skapa förrådsutrymme, nära entré-
er och enheter för hjälpmedel och utrustning för barn med 
funktionsvariation.

Blomsterkungen förskola, Stockholm

FÖRVARING - FÖRBRUKNINGSMATERIAL   2.4.6



New Weiach Kindergarten, Schweiz. L3P Architekten, foto Sabrina Scheja

2.5 ALLMÄNT
Generella krav, förskolebyggnad i två plan, byggdelar
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   FÖRSKOLEBYGGNAD I TVÅ PLAN   2.5.1

För de koncepttyper som är i två plan 
tillkommer  ytterligare möjligheter och 
utmaningar som behöver beaktas

ALLMÄN BESKRIVNING

En tvåvåningsbyggnad kan ha en fördel med att ytor och 
funktioner kommer närmre varandra. En kompakt byggnad 
är även mer klimatsmart ur material- och energisynpunkt. 
Däremot krävs en hel del logistik och planering kring place-
ring av trapp, hiss, förråd och varumottag. Hur transporters 
maten från köket ut till enheter och matsal? Vilka rum ska 
vara på övre respektive undre plan?

TRAPPOR

Trappor är både en del av pedagogiken en viktig del i för-
skolans flödesstruktur. Hur bred är den? Vad händer på 
vilplanen? Hur är den tillåtande för både yngre och äldre 
barn? Det ska finnas plats för flera att röra sig i trappan och 
möjlighet för de yngre barnen att gå säkert i sin egen takt. 

UTRYMNING 
Utrymning från övre plan kan vara invändig eller utvändig 
och ska tas fram i samråd med brandkonsult. Att tänka på 
vid placering av utvändiga utrymningstrappor, är att inn-
anförliggande rum får tillräckligt dagsljus och att utrym-
ningstrapp (i den mån det är möjligt) inte skymmer utsikt 
för barnen. 
 
I de fall då utrymning från övre plan sker utvändigt måste 
placering av utrymningstrappor vara flexibel för att kunna 
placera trapporna utefter platsens förutsättningar, och för 
att t.ex. inte utrymma mot gata. Barnen ska kunna utrym-
ma på ett säkert sätt. 

ENTRÉ FRÅN ÖVRE PLAN

Om konceptet har entréer från våning två, bör utformning 
och placering ta hänsyn till samnyttjande av utrymning och 
möjlighet till utevila. Tänk på att krav för utrymning ska 
uppfyllas trots utevila. Även skydd mot sol, vind och vatten 
ska beaktas i det här fallet för en klimatskydd.

Vid entréer på övre plan och möjlig terrass för utevila ska 
dimensionering för säkerhet i trappor och räcken beaktas. 
Se Räcken och Trappa, sid. 58

Exempel på mervärde i form av material,  omsorg i gestaltning och 
lekvrå under trapp. Lustigkulla förskola, Knivsta, Arkitema Arkitekter. 
Foto Philipp Gallon
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FUNKTIONSKRAV

SKA FINNAS PÅ MARKPLAN

  Minst en Enhet

  Storkök

  Förrådsyta enligt avsnitt: 2.4.6

  RWC/dusch (utöver RWC inom personalens  
omklädningsrum)

  Städ enligt avsnitt: 2.4.4

• Gårdsentré och groventré enl. respektive koncepttyp, se s. 7

SKA FINNAS PÅ ÖVRE PLAN

  Förrådsyta enligt avsnitt: 2.4.6

  RWC med dusch (utöver RWC inom personalens  
omklädningsrum)

  Städ enligt avsnitt 2.4.4

HISS

• Se Bilaga 12  Teknik

TRAPPOR, RÄCKEN OCH LEDSTÄNGER (FÖR BARN)

  Allmänna råd i BBR 8:232 gäller som krav

  Trappa mellan våningsplan ska ha vilplan, även utvändiga 
trappor, undantaget utrymningstrappor

  Max steghöjd 170 mm

  Trappsteg ska vara av halksäkert material

  Räcken bör ha tillräcklig höjd så att barn på en stol inte kan 
ramla ner eller slänga ner saker och skada någon på våning-
en under (ca. 1400 mm över golv..)

  Trappor ska ha kontinuerliga ledstänger i vuxenhöjd och 
barnhöjd 

  Plats för grind ska finnas på övre plan. Bör även finnas på 
nedre plan beroende på placering och utformning av trapp

UTRYMNINGSTRAPP

  Trappor endast avsedda att användas för utrymning utformas 
enligt BBR

  Utvändiga utrymningstrappor ska vara stängda nerifrån så 
att barn på gården inte kan klättra upp, samt hindra olovligt 
intrång när förskolan är stängd.

FÖRDJUPNING

• Bygg ikapp, av Elisabet Svensson, 2015

Exempel på mervärde i form av barnanpassad trapp med sittmöjlighet. 
Sjötorget Förskola, Stockholm, Rotstein Arkitekter. Fotograf Åke Eson 
Lindman

ATT TÄNKA PÅ

• God placering av utrymningstrapp för att inte hindra utblick 
och dagsljus för innanförliggande rum

• Alternativ placering av utrymningstrappor för lättare inplace-
ring på okänd tomt

• Bra utformning av inomhustrappa för barn, och om ytan 
tillåter - gärna med sättsteg och plansteg mer lättgången än 
standardutförande

MERVÄRDE

• Invändiga trappor för barn får gärna vara bredare än 1200 
mm

• Den invändiga trappans materialval, färg och utformning kan 
bli ett spännande ”rum” för barnen. Kanske kan trappans läge 
kombineras med ett överljus för intag av dagsljus?

• Utvändiga utrymningstrappor kan genom material och färg-
val smälta in i övrig fasad eller ge karaktär till förskolan

2.5.1   FÖRSKOLEBYGGNAD I TVÅ PLAN  
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   ÖVERGRIPANDE   2.5.2

TILLGÄNGLIGHET

FUNKTIONSKRAV

  Förskolan ska vara tillgänglig och användbar enligt BBR 
och arbetsmiljölagen. Detta inkluderar tillgänglig entré till 
förskolan för samtliga som besöker, brukar eller arbetar på 
förskolan. (BBR 3:122)

  Delar som ges undantag på full tillgänglighet är storkök, 
teknikutrymmen, städutrymmen, mindre wc och sekundära 
förråd.  (PBF 3 kap 19 §)

  Större glaspartier ska ha en kontrastmarkering i en ljus och 
en mörk färg som gör glaspartier urskiljbara mot bakgrund

• Trösklar ska av tillgänglighetsskäl undvikas i den mån det är 
möjligt

• För tillgänglighetskrav toaletter och dusch se 2.2.5 Toaletter och 
dusch

ATT TÄNKA PÅ

• Lös inredning och förvaring tillgänglighetsanpassas vid 
behov. För fast inredning finns goda råd på tillgänglig och 
användbar placering i boken Bygg Ikapp

PEDAGOGISK YTA

FUNKTIONSKRAV

  Alla pedagogiska ytor ska ha dagsljus, det kan vara genom 
fönster i fasad och/eller tak. Undantaget är rum för vila som 
där indirekt dagsljus är tillräckligt även om dagsljus och 
utblick är önskvärt.

  Plats på vägg att projicera bild med projektor i samtliga 
pedagogiskt rum. Förberett för projektor i tak.

  Merparten av fönstren i ett rum avsett för barn ska ha låg 
bröstningshöjd så barnen kan se ut

  Möjligt att installera utrustning för att mörklägga rum.

ATT TÄNKA PÅ

• Pedagogiska rum kommer behöva mörkläggas, inkl takföns-
ter som ska kunna mörkläggas nedifrån, utan stege eller 
liknande

• Rummens möbleringsmöjligheter gällande dörröppningar, 
utrymning med mera

• Kombinera gärna högt sittande fönster för att få in ljus långt 
in i byggnaden, tillsammans med lågt sittande fönster för en 
dynamisk ljusatmosfär

Kontrastmarkering, Royal Children’s Hospital, Australien.  Buro North

Möjlighet att projicera på vägg, www.playathomemomllc.com
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2.5.2   ÖVERGRIPANDE

DRIFTSUTRYMMEN
Driftsutrymmen beskrivs och kravställs framförallt i Bilaga 12 - Teknik 
och Hållbarhet.

FUNKTIONSKRAV

  Elcentral, elnischer och servicenisch för hiss ska placeras neu-
tralt i t.ex. korridor där verksamheten störs så lite som möjligt 
och risken att barn skadas minimeras. Även för driftspersonal 
är det viktigt att kunna arbeta ostört.

ATT TÄNKA PÅ

• Fläktrum och undercentral bör nås utan att passera genom 
barnytan. 

• Fläktrum kan placeras på vind förutsatt att krav i Bilaga 12 
Teknik uppfylls samt att vinden utformas på så sätt at den enl 
Plan och byggförordningen kap 1 § 4 ej räknas som våning.

RUMSHÖJD

FUNKTIONSKRAV

  Fri rumshöjd minst 2,70 m i samtliga rum undantaget mindre 
utrymmen där man vistas under mycket kort tid så som, 
toaletter, städ och förråd.

ATT TÄNKA PÅ

• Större rum har med fördel högre rumshöjd än 2,70 meter

ÖVERBLICK

Det är av stor vikt för personal, som ofta har svårt att räcka 
till, att ha överblick över barnen även mellan olika rum. In-
vändiga fönster och glasning i dörrar gör att personalen kan 
se vad som händer även när dörrar är stängda. 

Dock måste hänsyn tas till barnens integritet i tex hygien-
rum och på toaletter och fönster för överblick behöver där 
placeras så att endast personal kan se igenom. I vissa fall 
kan utblick mellan rum vara spännande för barn och ett 
mervärde. Ibland behöver det begränsas för att inte distra-
hera eller överstimulera.

FUNKTIONSKRAV

  Groventréer med utsikt till gården för både barn och perso-
nal

  Visuell kontakt för pedagogisk personal mellan rum inom 
bas även om dörrar är stängda. Och om möjligt, även till 
entrésituation.

  Minst ett av rummen i varje bas ska ha visuell kontakt för 
personal till minst ett av hygienrummen. 

  Dörrar till toaletter i barnmodell ska vara låsbara från insidan 
med utskärning för personal att se över och nå lås.

Överblick inom barnyta för personal. Skälbyskolan, Järfälla. Max Arki-
tekter, foto Mattias Hamrén

Hedlunda förskola, Umeå. SWECO Architects

Torg med tak öppet mot nock. Grönmossens förskola, Stockholm 
Liljewall Arkitekter
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DÖRRAR

FUNKTIONSKRAV

  Innerdörrar placeras med tanke på öppningsriktning, möb-
lerbarhet och rumsfunktion. Dörrar ska inte öppnas mot ytor 
där barnen rör sig fort, (om det inte är en utrymningsväg, 
men då bör alternativ placering beaktas)

• För material och utförande se Bilaga 12 Teknik

• För akustik se Bilaga 9 Akustik

ATT TÄNKA PÅ

• Gärna skjutdörrar, skjutpartier eller vikdörrar mellan rum 
som har nära samband för ökad flexibilitet, där det av brand 
och akustik anses lämpligt.

FÖNSTER

FUNKTIONSKRAV

  Rum ska i den mån det är möjligt, ges fönster i fler än ett 
väderstreck för att kunna reglera dagsljus och värmelast

ATT TÄNKA PÅ

• Fönster och fönsterdörrar ska vara säkra för barn

• Inåtgående vädringsfönster bör inte vara i en höjd att barnen 
riskerar att göra sig illa

• Utåtgående vädringsfönster ska ej krocka med eventuellt 
fasta solskydd

VÅTBÄNK

FUNKTIONSKRAV

  Våtbänk ska minst ha en ho och blandare i barnhöjd (h ca 
600mm) och en ho och blandare i vuxenhöjd.

  Bänkskåp under våtbänk

  Förutom att ge barnen tillgång till vatten är våtbänkar en del 
av personalens arbetsmiljö och ska därmed enl lagkrav vara 
tillgänglig, alternativt möjlig att iordningställa för tillgäng-
lighet. Det innebär att det ska finnas eller vara möjligt att 
iordningställa ett 800 mm fritt utrymme under den höga 
delen av våtbänken, tex genom att ta bort ett bänkskåp.

  Överskåp om möjligt, dvs om det inte hindras av tex fönster

YTSKIKT, MATERIAL OCH INREDNING

FUNKTIONSKRAV

  Material och inredning ska vara tilltalande och slittåliga med 
lång livslängd. 

  Material och ytbehandlingar ska inte lätt repas, spricka vid 
fukt eller gå sönder vid kantstötning. 

  Ljuddämpning, så som absorbenter och textilier, lampor och 
annan inredning ska vara lätta att städa. 

  Överskåp ska gå upp till tak/undertak för att inte samla 
damm

• Utförande pentry och arbetsbänk se Bilaga 12 Teknik

ATT TÄNKA PÅ

• Produkter så som spånskivor, folie och täckande färg på lister 
eller liknande bör undvikas. 

• Väggar som kommer användas för att sätta upp verksamhet-
ens alster och ska kunna rengöras utan att lätt repas.

   BYGGDELAR   2.5.3

För byggnadstekniska krav och utformning , gällande t.ex. 
energi, golv, väggar och inredning, se respektive bilagor: 

Bilaga 9    Akustik
Bilaga 10   Energi
Bilaga 11  Storkök 
Bilaga 12  Teknik och Hållbarhet 
Bilaga 13  Miljö- och hälsoskadliga ämnen 
Bilaga 15  Ämnen i textilier

Myndighetskrav och branschkrav ska tillämpas.
Exempel på våtbänk med möjlighet att tillgänglighetsanpassa. Stick-
linge Förskola, Lidingö. AIX Arkitekter. Foto Peder Lindbom



DEL 3   EXTERIÖR OCH LOKAL 

            ANPASSNING 

Förskolan är en självklar byggnad och funktion i stadsrummet och måste kunna 
förhålla sig till omkringliggande bebyggelse - både avseende proportioner och ut-
tryck - samtidigt som den har ett tydligt barnfokus med tilltalande, funktionell och 
spännande arkitektur.



Råå förskola, Helsingborg, Dorte Mandrup Arkitekter
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Exteriören utgör förskolans identitet mot 
omgivningen. Byggnaden ska bidra till 
stadsbilden och kommer att utgöra en 
representativ, offentlig byggnad och plats.

HELHET

En förskola ställer höga krav på gestaltning, funktion och 
hållbarhet. Byggnadens helhetsintryck och sammansättning 
vad gäller volym, proportioner och material, är av stor vikt. 
Fasadmaterial, taklandskap, fönsterplaceringar och entréer 
bör gestaltas med omsorg och fokus på verksamheten för 
representativa förskolebyggnader som står sig över tiden.

SKALA

Framförallt vad gäller de större koncepttyperna kommer 
byggnadens volym och storlek att behöva omhändertas för 
att möta barnets skala och perspektiv samt att kunna passa 
in i småskalig bebyggelse. Hur upplevs byggnaden på nära 
och långt avstånd - från barnens höjd på marken och från en 
granne eller en extern besökares perspektiv?
Verktyg för att bearbeta byggnadsvolymen kan t.ex. vara 
fönstersättning, indelningar eller förskjutningar i fasad, 
varierad byggnadshöjd och taklandskap.

SPEGLA FUNKTION

Byggnadens gestaltning bör reflektera förskolans funktion 
och barnfokus genom att förhålla sig till både den dagliga 
verksamheten mot gården (friytan) och det offentliga rum-
met och gatan.  Orienterbarhet och tilltalande arkitektur för 
såväl barn, föräldrar och externa besökare med välkomnan-
de entréer och genomtänkta fönstersättningar. 

Kvalitet och hållbarhet eftersträvas i såväl form, funktion 
och hållbara tekniska lösningar. 

ENTRÉER

Förskolans entréer  ska vara tydliga, ljusa, överblickbara, 
och välkomnande. Alla entréer behöver även skydd från 
väder och vind.

UTFORMNING

Fasadmaterial, tak, entréer, trappor och detaljer är medel 
att förstärka förskolans helhetsintryck och ska därför väl-
jas och utformas noggrant med beständighet och helhet i 
åtanke.

3.1   EXTERIÖR GESTALTNING

Exempel på hantering av skala för en stor volym.  Frederiksvej Kinder-
garten, Köpenhamn. COBE. Foto Rasmus Hjortshõj, Adam Mørk

Exempel på sammanhållen volym med fönstersättning anpassad barn. 
Förskolan Paletten, Stockholm. Tham Videgård Arkitekter

Exempel på speglad funktion. KIndergarten in Zaldibar, Spanien. Hiri-
barren-Gonzalez, Estudio Urgari . Foto Egoin
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Exempel på omsorgsfull gestaltning 
av utrymningstrappa.  
Humlan Förskola, Stockholm, Niras 
Arkitekter

FUNKTIONSKRAV

  Entréer och varumottag ska vara klimatskyddade med 
skärmtak eller motsvarande. För utförande se Bilaga 12 Teknik

• För utformning av entréer -se 2.1 Entréer och Angöring

• Se även krav i Bilaga 12 Teknik, gällande tex material och 
utförande

ATT TÄNKA PÅ

• En förskola har ofta två framsidor - en mot gaturummet och 
en mot gården och barnen, och behöver gestaltas därefter. 

• Säkerhetsaspekter vid fasadgestaltning så som vassa hörn 
och klätterrisk bör beaktas

• Byggnadsvolym som tar hänsyn till barnens perspektiv och 
omkringliggande bebyggelse

• Utvändig utrymning komma att kräva både snöskydd och 
grindar/dörrar vid marken

• Byggnad och utrymningstrappor bör ges omsorgsfull 
gestaltning

• Vissa kommuner kan ha ytterligare krav på brandklassning

• Komplementsbyggnader och gård ingår ej i funktionspro-
gram och anbud men beskrivs i Appendix för hjälp i framtida 
skeden

Speciellt utformning av socklar och takfot är viktig både 
för det arkitektoniska uttrycket och för byggnadens bestän-
dighet. Vid val av utvändig utrymning (balkonger, trappor, 
räcken mm) bör de ges stor omsorg vid gestaltning eftersom 
de tar en stor del av exteriören i anspråk. 

TÅLIGHET

Förskolan ställer höga krav på exteriörens tålighet och utgör 
en stor del av gestaltningen. Fasadlösningar bör vara säkra 
för barn, kunna stå emot skadegörelse, ha en lång livslängd 
och sparsamt behov av underhåll, samtidigt som materialet 
åldras väl och är estetiskt tilltalande. 

KONSTNÄRLIG UTSMYCKNING

Vissa kommuner använder sig av En-procentsregeln som 
innebär att en procent av byggkostnaden avsätts för konst-
närlig gestaltning. Detta tas fram i samråd med kommunen. 
För ett förskoleprojekt kan denna procent användas till t.ex. 
exteriör, interiör eller utsmyckning av gård.

Exempel på konstnärlig utsmyckning. Konstnär Rebecka Bebben 
Andersson. Långbrodalskolan, Stockholm, Niras arkitekter. Foto Anders 
Fredriksen

Exempel på fasad med fiber-
cement. Yardhouse, London. 
Assemble Architects. Foto David 
Grandorge

HÄNVISNING

• Sisabs Projekteringsanvisning för Gestaltning och funktion

• www.kro.se/enprocentsregeln

EXTERIÖR GESTALTNING   3.1   
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Att rita en byggnad som ska kunna fungera på 
många olika platser och i samspråk med olika 
scenarion. 

BYGGNADENS FORM OCH HÖJD

I vissa fall är tomtens yta inte tillräcklig, men kanske ändå 
anses vara ett bra alternativ p.g.a. närhet till bostad, skola, 
kommunikationer eller annat. Med det i åtanke efterfrågas 
smarta och yteffektiva konceptlösningar - utan att för den 
skull skära ner på kvalitet. Samnyttjande av ytor där det är 
befogat och minimering av kommunikationsytor värdesätts. 

Byggnadshöjden kan vara en kritisk faktor beroende på 
bestämmelser i detaljplan, och detta bör beaktas i den mån 
det är rimligt och möjligt för en konceptbyggnad - för att 
undvika tids- och kostnadskrävande detaljplaneprocesser. 

FLEXIBEL FASAD

Den utvändiga gestaltningen behöver kunna varieras be-
roende av byggnadens sammanhang - fasadmaterial och 
färgval måste i viss utsträckning vara anpassningsbart. 
Fönstersättning ska beaktas för varje tomt efter dagsljusbe-
räkningar och värmelaster och entrépartier, utrymning och 
takutformning kan komma att påverkas av detaljplanen. 

MÖJLIGHET ATT SPEGELVÄNDA

Entréerna kommer att vara låsta i planlösningen för res-
pektive byggnad, men beroende på hur de placeras finns 
möjligt att spegelvända byggnaden och utöka möjligheten 
att anpassa entréer utefter tomt och angöringsmöjligheter.
Därför bör entréer med krav på angöring samlas kring en 
sida/ände av byggnaden - se exempel.

På det viset blir det också lättare att hantera nivåskillnader 
på tomten då en mindre del av marken runt byggnaden be-
höver höjdanpassas.

3.2   LOKAL ANPASSNING

FUNKTIONSKRAV

  Det måste finnas minst ett annat val av fasadmaterial utöver 
grundutförande-se Bilaga 12 Teknik

GROVENTRÉ

BARNYTA
Alla ytor barnen använder 
och har tillgång till

KAPPRUM

VERKSAMHETSYTA

SERVANDE YTA
Funktioner som servar 
verksamheten TEKNIK OCH 

UTRYMMNING

TOTAL YTA

FÖRSKOLA

GÅRD

HKP LASTZON

SOPRUM

GATA

Denna del 
avskild från barnen

ANGÖRINGSSIDA

GÅRDSSIDA

FÖRSKOLA

Samtliga entréer med krav 
på angöring/tillgänglighet 

samtliga gårdsentréer

GATA

ANGÖRINGSSIDA

GÅRDSSIDA

FÖRSKOLA

Samtliga entréer med krav 
på angöring/tillgänglighet 

samtliga gårdsentréer

GATA

ANGÖRINGSSIDA

GÅRDSSIDA

FÖRSKOLA

Samtliga entréer med 
krav på angöring/till-
gänglighet 

(samtliga) groventréer

GATA

Max 25 m till 
tillgängliga 
entréer

FÖRSKOLA

GÅRD

LASTZON

SOPRUM

GATA

denna del 
avskild 
från gården

SPEGELVÄNDS

HKP
max 25 m
till TIL entré

Hämtning / 
lämning för 
föräldrar 
och barn

MÖJLIG SPEGELVÄNDNING

GÅRDS-
ENTRÉER

ATT TÄNKA PÅ

• Takutformning är ett sätt att hantera byggnadsvolym och 
anpassa byggnaden till omkringliggande bebyggelse

• Att kunna anpassa fönsters placering och storlek är viktigt för 
att få tillräckligt med dagsljus, undvika värmelaster och kun-
na skapa behagliga utblickar från de pedagogiska rummen

• Att byggnaden är yteffektiv och båda plan utnyttjas effektivt 
vid tvåplansbyggnaderna

• Entréer med krav på angöring bör ligga samlade kring en 
sida/ände av byggnaden för möjlighet att spegelvända 
byggnaden för bättre angöringsmöjligheter
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I de anbud som tas fram inom upphandlingen av ramavtal, ingår inte 
gården och komplementbyggnader. De omnämns i följande avsnitt 
för att förstå byggnaden och förskoleverksamheten i relation till 
tomten och omgivningen, samt vara till hjälp vid framtida planering 
och projektering.

APPENDIX  INGÅR EJ I ANBUD
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NATUREN

Naturen är en utmärkt lekplats samtidigt som den har en 
läkande inverkan på det mänskliga psyket. Ett slutet rum 
med riktad funktion kan vara användbart och rogivande i 
sig – men inte en hel dag. De flesta av oss, barn som vuxna, 
behöver få komma i kontakt med en miljö lika vid och nyan-
serad som oss själva. En medveten placering av byggnaden 
i relation till gården kan tillåta naturen att sträcka sig in ge-
nom entréer och fönstersättningar. Ljusinsläpp och utblick 
är viktiga dimensioner av ett rum.

EKOSYSTEM

Genom att studera gårdens ekosystem kan barnen få en för-
ståelse om hur världen fungerar. I en klimatsmart förskola 
kan dagvattenhantering vara en lek och samtidigt vara en 
erfarenhet av naturens krafter. 

Att rena dagvatten genom växtbäddar och dagvattenparker 
kan vattnet återanvändas till bevattning av grönska och 
odling under varma och torra perioder. Det är en förståelse 
av vår matkultur och främjar både ansvarstagande, tålamod 
och omsorg om vårt klimat.

DAGSLJUS OCH VÄRMELASTER

Behovet av dagsljus krockar ibland med inomhusklimatets 
energikrav. Förskolor riskerar  höga inomhustemperaturer 
under sommarhalvåret och bländning och kallras under 
vinterhalvåret. Att bevara och nyttja tomtens befintliga 
värden bör beaktas, så som uppvuxna träds möjlighet att 
skugga.

En fönstersättning anpassad till den specifika platsens för-
utsättningar vad gäller direkt solljus och himmelsljus kan 
ge energisnåla byggnader med ett gott och varierat dagsljus. 
Det direkta solljuset behöver planeras in med försiktighet 
för att undvika höga solvärmelaster, ändå har direkt solljus 
en kvalité som i ett slag kan lysa upp och förändra stäm-
ningen i ett rum. Dagsljus kan med interiöra och exteriöra 
material bidra till både skuggning eller ökad ljusreflektans 
i önskade lägen.

TOMTEN OCH BYGGNADEN

“Barn och unga tar plats. De behöver utrymme 
att pröva sina kroppar, sitt mod och sina 
sociala förmågor. Barn och unga söker sig till 
utemiljöer som erbjuder fysiska utmaningar 
och kompiskontakter, som väcker deras 
engagemang och nyfikenhet. 

-Boverket, Gör plats för barn och unga

Ur och Skur Miklagård, Bro

ATT TÄNKA PÅ

• Väl planerad och dimensionerad dagvattenhantering som 
kan hantera häftiga skyfall och bli ett spännande inslag på 
gården för barnen

• Att ta tillvara på tomtens växtlighet, så som träd för skugga

• Belysning när förskolan är stängd för att minska risken av 
skadegörelse

• Tänk på säker utrymningsplats och återsamling anpassad för 
förskoleverksamhet

• Skydd mot avgaser och buller om det finns närliggande, tung 
trafikerad väg - byggnaden är ett ypperligt bullerskydd.
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GENERELLT

Det kommer krävas komplementbyggnader i relation till 
gård och varumottag. Utformning och placering av dessa 
bör tas fram i samråd med ansvarig landskapsarkitekt, 
liksom planering av gården. Byggnaderna kan fungera väl 
som buller- och insynsskydd, erbjuda både skugga och lä till 
gården samt skapa spännande rumsligheter

UTOMHUSFÖRRÅD

Utomhusförråd där barnen själva kan hämta, och vid dagens 
slut, städa undan material. Utomhusförråden fungerar bra 
för att skapa rumsligheter på gården, kanske med skärmtak 
för skydd mot sol och regn. Placeringen bör dock undvika 
att det försvårar för personal att ha översikt, och då framför 
allt vid staket och entréer. 

BARNVAGNSFÖRRÅD OCH CYKELPARKERING

Barns och föräldrars entré ska placeras säkert ur trafiksyn-
punkt och på säkert avstånd från varumottag och lastzon. 
En ”sluss” är att föredra med grind in till barnvagnsförrådet 
och ytterligare en grind in till gården. Detta för att föräldrar 
ska ha uppsikt över sina barn medan de hämtar vagn eller 
annat färdmedel, och för att barnen av säkerhetsskäl inte 
ska kunna komma åt barnvagnar under dagen. Barnvagns-
förråd kan vara öppna, men ska vara under tak och kunna 
låsas fast.

PARKERING OCH LASTZON

Barnen spenderar stor del av sin dag utomhus och hämtning 
och lämning sker ibland under den mörka delen av dagen. 
Barn är nyfikna och dras till det som låter och särskiljer sig, 
som till exempel lastbilar och annat som kan innebära en 
risk för deras säkerhet. Detta bör beaktas vid planering och 
placering av entréer i relation till övrig trafik.

En tillgänglig parkering ska inte finnas längre bort än 25 
meter från tillgänglig entré. Övrig parkering för personal 
ska vara enligt AFS. Parkering bör även förberedas så ladd-
ning av elbil och elcykel är möjligt.

MILJÖSTATION

Får enligt fackliga rekommendationer inte befinnas längre 
bort än 10 m från väg där sopbil kan stanna och ska utformas 
i enlighet med kommunala regler. 

ATT TÄNKA PÅ 

• Sluss (utrymme mellan två säkra zoner/grindar) vid barn-
vagnsförråd med möjlighet att parkera cyklar

• Barnvagnsförråd med tak och möjlighet att låsa fast barn-
vagn

• Placering av förskolan med möjlighet att säkert kunna gå och 
cykla till förskolan

• Av säkerhetsskål placeras lastzon frånskilt gård och yta för 
hämtning och lämning av barn

• Tyngre trafik och leveranser ska vara säkert och avgränsat 
från gård, avlämningsytor och parkeringar

• Önskvärt är en lastzon där lastbilar inte behöver backa

• Snöfri tillgänglighet för lämning och hämtning av varor

• Utryckningsfordon ska kunna angöra vid entré

• Tänk på syninskyddade tillhåll vid plantering, staket och yta 
mellan komplementbyggnader och huvudbyggnad för att 
undvika risk för exempelvis anlagd brand

ANGÖRING OCH KOMPLEMENTBYGGNADER

BOVERKET

Entréerna för gående och cyklande bör placeras i förhållande 
till barnens färdväg till skolan. Väl placerade cykelställ, gärna 
under uppsikt från byggnaden är viktigt för att ge bästa möjliga 
förutsättningar för barnen att själva ta sig till skolan.

Parkering kan ligga på gatumark eller ordnas på något annat 
sätt. I de fall friytan är knapp ska parkering prioriteras bort till 
förmån för friyta för lek och utevistelse. Parkeringsplatser och 
angöringsplats för att hämta och lämna barn bör samordnas med 
trafikyta för leveranser och återvinning, så att gårdens lekbara 
friyta maximeras.

Parkering för barnvagnar.  Förskolan Krubban, Stockholm AIX Arkitekter. 
Foto Peder Lindbom
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GÅRDEN (FRIYTAN)

“När leken flyttar ut ökar den fysiska 
aktiviteten. Fysisk aktivitet har stor betydelse 
för barns kroppsuppfattning, psykosociala och 
motoriska utveckling samt kognitiva förmåga.

- Boverket, Gör plats för barn och unga

SÄKERHET OCH UTMANING

Barnen spenderar mycket tid på gården och behöver skug-
ga soliga och varma dagar, lä när det blåser och tak när det 
regnar. Med tanke på förändringar i klimatet blir det extra 
viktigt att barnen inte utsätts för stark UV-strålning och ut-
torkning under sommarhalvåret. Här kan byggnaden hjälpa 
till att skapa lä och skugga, stänga ute buller eller andra stö-
rande moment och samtidigt ge en fin inramning till gården.

ÖVERBLICK

Gårdens utformning ska stimulera alla barn mellan ett till 
sex år och tillgodose såväl skyddade och trygga miljöer 
som aktiva och utmanande. Det erfordrar en fin avvägning 
med överblick för barnens säkerhet och motverkning av 
kränkande beteende, samtidigt som gården är tillåtande för 
barnen att utveckla sin självständighet. Detta kan i vissa fall 
vara motstridiga förhållanden. Enligt Boverkets forsknings-
rapport (Gör plats för barn och unga – Boverket, 2015) visar 
observationer att en utmanande och naturlig miljö med 
nivåskillnader, vildvuxen vegetation, som sly och trånga 
passager, ökar barns fysiska aktivitet.

RÖRELSE OCH FYSIK

En förskolemiljö behöver både en gård med naturliga in-
slag och riktad sysselsättning för att passa alla barn. Sol-
skyddade sandlådor, lekverktyg och spänning är viktiga 
inslag. Enligt forskningen utvecklar barn sin kreativitet och 
självständighet i miljöer som inspirerar till oförutsägbara 
och fantasifulla lekar. Enligt Boverkets forskningsrapport 
blir fysiken hos barn som vistats på naturrika förskolegår-
dar både starkare och smidigare. Vi bygger upp grunden 
till ett starkt skelett innan puberteten och det genom att 
klättra, klänga och hoppa, men också att röra oss fort och 
stanna tvärt, vilket kräver yta. Barn måste få möjlighet till 
att springa och klättra. Barn som inte är tillräckligt aktiva 
riskerar både övervikt och benskörhet.

Sticklinge Förskola, Lidingö  -  AIX Arkitekter - Foto Peder Lindbom

HUR STOR FRIYTA BEHÖVS?

Utifrån beprövad praxis och aktuell forskning har flera 
kommuner tagit fram egna riktlinjer med mått för friyta. 
Sådana riktlinjer är inte bindande men kan vara ett 
stöd vid handläggning av detaljplaner, bygglov och 
tillsynsärenden.

Bedömningen av tillräckligt stor friyta bör ta hänsyn till 
både friytan per barn och till den totala storleken på 
friytan.

Ett rimligt mått utifrån antalet barn kan vara 40 m² friyta 
per barn i förskolan

Forskning visar att den totala storleken på friytan helst 
bör överstiga 3 000 m². På en gård som är mindre, oav-
sett antal barn, kan en barngrupp få svårt att utveckla 
lek och socialt samspel på ett sätt som tillgodoser deras 
behov (Mårtensson et al 2009).

Boverket, Gör plats för barn och unga

Förskolan Paletten, Stockholm. Tham Videgård Arkitekter
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FÖRDJUPNING

• Gör plats för barn och unga - en vägledning för planering, 
utformning och förvaltning av skolans och förskolans utemiljö - 
Rapport 2015:8, Boverket

• www.naturskyddsforeningen.se/sites/default/files/doku-
ment-media/rapporter/Rapport_Giftfri_forskola_Kommuner.
pdf

UTFORMNING AV GÅRDEN (FRIYTAN)

Eva Lundbäck, förskolelärare och utomhuspedagog på
Ur och Skurförskolan Utelek, Linköping

• Använd naturliga material som fallskydd, så som sand 
eller bark. Undvik plastgjuten gummi, konstgräs och 
bildäck.

• ”Små rum” för enskild eller gemensam lek

• Öppna ytor för olika bollspel och gemensamma lekar

• Kuperat naturområde för motorisk träning

• En trädgård med odling, bärbuskar och fruktträd

• Lummiga platser för återhämtning och enskildhet

• Naturmaterial så som stenar och trädstammar för 
fantasilekar 

• Bord och bänkar som är regn och solskyddade

• Ett utekök - inbjuder till jämställd lek för både flickor 
och pojkar

• Stora sandlådor med solskydd

ATT TÄNKA PÅ 

• Om gården inte har träd som skuggar ska det finnas annat 
skydd mot UV-strålning, vind och regn vid sandlådor och 
andra viktiga vistelseytor

• Staket utformas så att det är svårt att klättra över, även vid 
högt snödjup

• Planetring och buskage vid insida staket bör undvikas då det 
försvårar för personalen att ha överblick

• Grind bred nog för snöröjningsfordon och övriga maskiner 
för skötsel av gården

• Slitaget är mycket hårt på grindarna, tänk på att välja en väl 
fungerande lösning, framför vad gäller öppningsmekanism

Kinderkrippe Nursery School, Germany. Kraus Schönberg Architekten.  
Foto Hagen Stier

Forfatterhuset Kindergarten, Köpenhamn. COBE. Foto Rasmus Hjortshõj, 
Adam Mørk

GÅRDEN (FRIYTAN)
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Barn och utbildning 

 

 
Postadress 

451 81 Uddevalla 

 

Besöksadress 

Stadshuset Varvsvägen 1 
Telefon 

0522-69 60 00 

 

 

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

 
 

Uddevalla kommuns tillägg till SKR funktionsprogram Förskola 

 
(FUNKTIONSPROGRAM för SKL Kommentus Inköpscentrals upphandling av 

förskolebyggnader Rev. 3 2019.11.28) 

 

Belysning inne 

 I alla rum där barnen vistas och arbetsrum/personalrum ska det vara möjligt till 

dimringsbar belysning. I samtliga allrum ska det finnas belysning på skena 

(punktbelysning). Punktbelysning med riktningsbara spottar ger en mer levande 

miljö då man kan rikta om för att flytta fokus.  

 Det ska även finnas punktbelysning i ateljéer och i matsalen. 

 

Belysning ute 

 På fasaden monteras väggarmaturer som ska lysa under den mörka tiden på 

dygnet. På utegården monteras stolpbelysning som ska belysa gården under 

hösten och vinterns mörka månader så att barnen ges möjlighet för utevistelse 

under senare eftermiddagar, tidig morgon. 

 

Barnsäkerhet 

 Rummen ska utformas så att de är säkra och trygga för barnen och på ett sätt så 

att fall-, kläm- och brännskador undviks.  

 Alla dörrar ska ha klämskydd och vassa hörn ska ha skydd. Minst ett fönster i 

varje rum ska vara öppningsbart och med barnspärrar. Ej barnspärr i form av 

nyckel pga. säkerhetsskäl. 

 Inga fästen/stänger för gardiner (fönsterkedjor/spärrar), förutom i 

personalutrymmen/kontor. 

 Alla fönster och glasdörrar ska vara av säkerhetsglas.  

 Lekutrustning ska vara enligt europeisk standard och anpassad efter barnens 

olika behov.  

 

Lös inredning 

 Innan uppsättande av lös inredning tex. anslagsytor, hyllor, whiteboard mm ska 
kontakt tas med rektor och/eller annan som verkar inom förskolan 

 Stor kostnad för montering/sätta upp lös inredning i efterhand och därför ska 
detta ingå i upphandling med inköpet  
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Färgsättning 

 Färgsättningen ska ske i harmoni med arkitektonisk utformning. Ljusa färger 
med inslag av fondväggar med avvikande/kontrasterande färger som inte är för 
markanta. 

 Jobba för lite intryck  

Utemiljön  

Boverkets vägledning i ett pedagogiskt perspektiv 2015:8 – Förskolan har ett tydligt 

pedagogiskt uppdrag där utemiljön är en viktig lärandemiljö. Barn i förskolan tillbringar 

40–60% av sin aktiva tid under dagen utomhus. Studier visar att de barn som vistas i en 

variationsrik miljö stimuleras till bra motorik och balansförmåga blir mer fysiskt aktiva. 

Förskolan ska ge barnen möjlighet att uppleva rörelseglädje och därigenom utveckla sitt 

intresse för att vara fysiskt aktiva. När fysisk aktivitet, näringsriktiga måltider och 

hälsosam livsstil är en naturlig del av barnens dag kan detta bidra till att barnen 

utvecklar förståelse för att detta påverkar deras hälsa och välbefinnande. Vid 

utformandet av utegård ska det finnas material från naturen då detta bidrar till att barnen 

får använda sin fantasi och kreativitet.  

 

• Utemiljön ska ha flera olika stora mötesplatser och pedagogiska rum, uppbyggda 

med olika sorters material och med olika storlek samt vara en blandning av 

öppna ytor och växtlighet. Utegården ska upplevas spännande och locka till lek, 

utforskande och utveckling för alla barn. Utegårdens lärmiljöer ska vara flexibla. 

Utemiljön ska erbjuda barnen olika möjligheter till rörelseaktiviteter så att 

barnen får uppleva rörelseglädje.  

• Eventuella naturmark som finns på området ska behållas. Barn skapar 

sammanhang och mening utifrån sina erfarenheter och sätt att tänka och då ska 

det finnas material, rum och ytor i miljöerna som är både föränderliga och 

statiska. 

• Förskolan ska utgå från en utemiljö som är inkluderande och erbjuder barnen 

utforskande, experimenterande, meningsskapande, lärande, relationsbyggande 

samt delaktighet. Lokalers och gårdars storlek spelar roll men vikten ligger 

kanske ännu mer i vad miljön innehåller och utförande för att bidra till barns 

lärande. Möjlighet till att dela upp sig i mindre grupper och skapa rum i rummet 

är avgörande. 

• Det ska finnas möjlighet för dokumentation på flera platser utomhus i höjd så att 

barnen kan ta del av sitt eget och andras lärande. 

 

Att tänka på vid planering av utegårdar 

• Sandlådor i slänter är inte att rekommendera, men om det är brist på plats, då 

ska det finnas hinder som gör att sanden inte rinner ner i brunnar eller ut på 

vägar/gångstigar 

• På leriga partier ska vara sand inte grus 

• Inte sand eller grus i anslutning till konstgräs. Riktigt gräs intill konstgräs 
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• Riktigt gräs intill sand funkar men sand i sandlådor är att föredra 

• Inte bara slät mark utan även kullar på gården. 

• Lärande för hållbar utveckling: Viktigt att det material vi väljer ska underhållas 

och tas om hand med tanke på de veckor förskolan kanske inte hålls öppen. 

• Gården ska vara lätt att överblicka så man behöver tänka över vilken växtlighet 

som planteras.  

• Det ska finnas vind- och solskydd på flera ställen. 

 

Lärande för hållbar utveckling 

• Förskolans utemiljö ska medvetet ge utrymme för vårt arbete med lärande för 

hållbar utveckling, både ur ett ekonomiskt, ekologiskt och socialt perspektiv. 

Flera studier visar att barn som har kontakt med naturen blir mer benägna att 

skydda den och arbeta med naturfrågor i framtiden. Utegården ska stimulera 

delaktighet och inflytande och ge barnen möjlighet att tillägna sig ett ekologiskt 

och varsamt förhållningssätt till sin omgivande natur och samhälle. 

• En del av ytan ska ha koppling till mat med odlingsmöjligheter. Olika typer av 

bärbuskar, fruktträd samt grillplats och utekök samt plats för framtida växthus 

intill odlingslotterna ska finnas.  

• Det ska finnas sittmöjligheter för barn och vuxna så att gården kan användas till 

mer än lek, och skapa flera möjligheter till samspel och interaktion. 

 

Scen/amfiteater 

 Önskvärt är att det någonstans på gården finns en scen/amfiteater för flexibel 

användning för exempelvis dans, gympa, mellanmål, show, föräldramöte mm. 

 

Ateljé 

• Enligt läroplanen ska barnen få möjlighet att uppleva, gestalta och kommunicera 

genom olika estetiska uttrycksformer, såsom bild, form, rörelse, sång och musik, 

dans och drama. Detta innefattar även att forma, konstruera och skapa och nyttja 

material och teknik. Möjlighet till estetiska lärprocesser utomhus och i 

uteateljéer främjar kreativitet och fantasi. 

 

Uteförråd 

• Flera uteförråd med dubbeldörrar kombinerat med en uteateljé gärna i 

anslutningen till odlingarna.  

• I uteateljén ska det finnas möjlighet till vatten. 

• I ett av uteförråd ska det finnas möjlighet för barnen att snickra och skapa med 

olika material.  

• Bodarna ska vara utrustade med fasta hyllor på kortväggarna plus belysning på 

utsidan och insidan. 

• Flera mindre förråd placeras på gården så att de skapar rumslighet och 

vindskydd samtidigt som de ska skapa bra siktstråk. 



 
 

Tillägg, version 1 

 

4(4) 

2022-03-01 Dnr BUN 2022/00164 

 

 

 

Växtlighet 

• Gården ska vara grön med buskar, träd och annan växtlighet. Växtligheten 

planteras på ett sätt så dessa skapar rum i olika storlekar. Växterna på gården ska 

väljas utifrån ett hållbart perspektiv och främja för biologisk mångfald samt ge 

barnen möjlighet att uppleva årstidernas växlingar. 

• Utemiljön ska erbjuda en upplevelse av de fem sinnena- syn, hörsel, doft, 

känsel, smak. Det ska finnas en variation av färg, form, struktur, täthet, storlek, 

dofter, olika ljudbilder, kallt och varmt. 

• Häck ska planteras utanför staket så inte barnen gömmer sig bakom? 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Västra Götalandsregionens remiss - Samverkansavtal för 
naturbruksutbildningar 
Sammanfattning 
VästKom och Västra götalandsregionen har tillsammans tagit fram ett förslag på nytt 
samverkansavtal för naturbruksutbildningar att gälla från den 1 januari 2023. 
 
Det nya förslaget innebär i korthet att:  

• Avtalet fortsätter att vara tidsbegränsat och ska gälla från 1 januari 2023 till den 
31 december 2026.  

• Avtalstexten ska vara lättare att förstå och är samlad i ett dokument.  
• Roller och ansvar ska vara tydligare beskrivna 

 
Västra Götalandsregionen har skickat förslaget på remiss till Uddevalla kommun för 
besvarande.   
 
Beslutsunderlag 
Barn och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2022-03-15 
Västra Götalandsregionens remisshandlingar - Samverkansavtal för 
naturbruksutbildningar 
 
Beslut 
Barn och utbildningsnämnden beslutar 
 
att barn och utbildningsnämnden avstyrker att Uddevalla kommun tecknar 
samverkansavtal gällande naturbruksutbildning med Västra götalandsregionen  
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Handläggare 

Verksamhetschef gymnasiet Stefan Einarsson  

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

 

Västra Götalandsregionens remiss - Samverkansavtal för 

naturbruksutbildningar 

Sammanfattning 

VästKom och Västra götalandsregionen har tillsammans tagit fram ett förslag på nytt 

samverkansavtal för naturbruksutbildningar att gälla från den 1 januari 2023. 

 

Det nya förslaget innebär i korthet att:  

 Avtalet fortsätter att vara tidsbegränsat och ska gälla från 1 januari 2023 till den 

31 december 2026.  

 Avtalstexten ska vara lättare att förstå och är samlad i ett dokument.  

 Roller och ansvar ska vara tydligare beskrivna 

 

Västra Götalandsregionen har skickat förslaget på remiss till Uddevalla kommun för 

besvarande.   

Beslutsunderlag 

Barn och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2022-03-15 

Västra Götalandsregionens remisshandlingar - Samverkansavtal för 

naturbruksutbildningar 

Förslag till beslut  

Barn och utbildningsnämnden beslutar 

 

att barn och utbildningsnämnden avstyrker att Uddevalla kommun tecknar 

samverkansavtal gällande naturbruksutbildning med Västra götalandsregionen  

 

Ärendebeskrivning 

VästKom och Västra götalandsregionen har tillsammans tagit fram ett förslag på nytt 

samverkansavtal för naturbruksutbildningar att gälla från den 1 januari 2023. 

 

Avtalet ger elever rätt att fritt söka regionens Naturbruksskolor för följande 

utbildningar: 

- Gymnasieskolans nationella program – delad kostnad 50% för huvudman och 

hemkommun. Kostnader tillkommer för inackordering och resor 

- Gymnasiesärskolan – hemkommunen bär hela kostnaden 

- Introduktionsprogram (IM) – IMVNB samt IMYNB – kostnadsregleringen oklar 

i avtalet 
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Naturbruk Uddevalla Gymnasieskola 

 Gymnasieskolan driver idag Naturbruksprogrammet i egen regi - Nationellt 

program lärling – Djurvård och Häst 

 Gymnasiesärskolan driver idag Naturbruk i egen regi – Häst o körning, Smådjur, 

Jordbruk 

 Sammantaget studerar 39 elever inom Uddevalla gymnasieskolas 

Naturbruksutbildning 

Verksamheterna har behöriga naturbrukslärare samt utvecklat samarbete med gröna 

näringar. Efterfrågan är på en stabil men på en relativt låg nivå. Förvaltningen vill 

betona följande kvalitetsaspekter i den egna verksamheten:  

 

 Kostnadseffektiva utbildningar motsvarande en snittkostnad för 

yrkesutbildningar. 

 Hemnära utbildningar som gör det lätt tillgängligt för elever. 

 Samarbete med branscher i närområdet. 

 Uddevalla kommun har god uppföljning och påverkansmöjlighet på såväl 

kvalitet som kostnader. 

Samverkansavtalet påverkan på Uddevalla Kommun 

 

Gymnasieskolan Naturbruk VGR: 

 

 Högre utbildningskostnader samt tillkommande kostnader för resor och 

inackordering. 

 Introduktionsprogram erbjuds för obehöriga elever IM. Detta riskerar ge långa 

utbildningstider och svårt för hemkommun att följa upp studiegångar.  

 Misslyckad studiegång kan öka risken för utanförskap. 

 

Gymnasiesärskola Naturbruk VGR: 

 

 Högre utbildningskostnader framför allt gällande resor och inackordering 

 Mer omfattande behov av särskilt stöd ger tilläggskostnader vilket kan innebära 

kraftigt ökade kostnader för Uddevalla kommun. 

Sammanfattning 

 

Förvaltningen anser att nackdelar överväger sammantaget för att teckna 

samverkansavtal. Det står Uddevalla Gymnasieskola fritt att bevilja ansökningar från 

elever till regionens Naturbruksskolor eller fristående motsvarande utbildningar. Detta 

kan exempelvis ske inom inriktningar som gymnasieskolan inte kan erbjuda som e x 

jordbruk. 
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Bedömningen från förvaltningen att inte teckna samverkansavtal med VGR ger en 

betydligt lägre kostnad för Uddevalla Kommun då det aktuella elevantalet är litet. Vi 

har idag en sedan flera år utvecklad Naturbruksutbildning inom vår verksamhet som 

tillgodoser efterfrågan av utbildning. 

 

Förvaltningen menar också att IM samt särskolans elever inte bör omfattas av ett avtal 

då dessa elevgrupper har särskilda behov som bäst kan anpassas i utbildningar som 

befinner sig geografiskt nära elevens hem. 

 

 

 

 

Staffan Lindroos Stefan Einarsson  

Förvaltningschef Verksamhetschef Gymnasiet  

Skickas till 

Västra götalandsregionen  

Gymnasiekontoret  



 

 

2022-01-18 

Diarienummer RS 2021–01216 

Remiss – Samverkansavtal för 
naturbruksutbildningar 
Sedan 1999 finns ett samverkansavtal för naturbruksutbildningar mellan Västra 
Götalandsregionen (VGR) och länets alla 49 kommuner. Avtalet har sitt ursprung 
i den ansvarsfördelning på utbildningsområdet som skedde vid regionbildningen 
och den skatteväxling som gjordes då. Samverkansavtalet har förnyats med jämna 
mellanrum och nu gällande samverkansavtal gäller under perioden 1 januari 2019 
till 31 december 2022. 

VästKom och VGR har tillsammans tagit fram ett förslag på nytt samverkansavtal för 
naturbruksutbildningar att gälla från den 1 januari 2023.  
 
Arbetet med det nya förslaget började under hösten 2020 med en utvärdering av det 
nu gällandet avtalet. Alla kommuner erbjöds då möjlighet att lämna synpunkter och 
förslag via de representanter som kommunalförbunden samt Göteborgs stad har i 
samverkansorganet Ledningsråd Naturbruk. 
 
Under våren 2021 presenterades ett förslag baserat på utvärderingen och de önskemål 
som förts fram sedan det nu gällande avtalet trädde i kraft. Innan förslaget skickades 
på remiss ville samverkansorganet Politiskt Samråd Naturbruk att fler alternativ för 
avtalets framtida utformning skulle undersökas. Därefter har ett antal dialoger förts 
och möjliga alternativ utretts i samarbete mellan VästKom och VGR. Resultatet är 
versionen som vi nu skickar på remiss till er. Det nya förslaget innebär i korthet att: 
 

• Avtalet fortsätter att vara tidsbegränsat och ska gälla från 1 januari 2023 till 
den 31 december 2026. 

• Avtalstexten ska vara lättare att förstå och är samlad i ett dokument. 
• Roller och ansvar ska vara tydligare beskrivna. 

 
I övrigt har inga principiella avsteg gjorts från nu gällande avtal. Arbetet under 2021 
avseende alternativa utformningar av avtalet spräckte den ursprungliga tidplanen. För 
att ett nytt samverkansavtal ska hinna beredas och undertecknas 2022 har tidsfönstret 
för att svara på denna remiss därför begränsats till åtta veckor. Vi hoppas att ni ändå 
har möjlighet att svara, och att det finns förståelse för den korta svarstiden. För att ett 
nytt samverkansavtal för naturbruksutbildningar ska kunna träda i kraft krävs alla 
femtio parters undertecknande. 
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Så svarar ni 
Svar på remissen ska ha inkommit senast den 18 mars 2022. Svaret ska vara döpt 
med nämnden/styrelsens namn och skickas in i Word-format till 
regionstyrelsen@vgregion.se. Ange diarienummer RS 2021–01216 i ämnesraden. 
Ange även kontaktperson för ert remissvar. 

Planen framåt 
Svaren sammanställs av VGR efter att remissperioden är slut. De blir ett underlag i 
beredningen av ett slutgiltigt avtalsförslag i Ledningsråd Naturbruk, där VästKom 
och representanter för kommunerna deltar. Det slutgiltiga avtalsförslaget lämnas till 
Politiskt Samråd Naturbruk som tar ställning på mötet 26 april. Om representanterna 
för parterna är överens skickas avtalet därefter ut för beslut och undertecknande i 
kommuner och region. Beredningen för hållbar utveckling (BHU) hålls informerat.  

Frågor besvaras av Robin Kalmendal på Koncernstab regional utveckling, VGR: 
robin.kalmendal@vgregion.se 

Sändlista: 

Ale kommun  

 Partille kommun 
Alingsås kommun 

 Skara kommun 
Bengtsfors kommun  

  Skövde kommun 
Bollebygds kommun 

  Sotenäs kommun 
Borås kommun 

 Stenungsunds kommun 
Dals-Eds kommun 

 Strömstads kommun  
Essunga kommun 

 Svenljunga kommun 
Falköpings kommun 
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1. Allmänt 
Detta samverkansavtal om naturbruksbruksutbildningar tecknas mellan Västra 
Götalandsregionen och kommunerna i Västra Götaland, och benämns nedan ’avtalet’. 
 
De utbildningar som avses i avtalet arrangeras av Västra Götalandsregionens 
naturbruksförvaltning. Naturbruksförvaltningen styrs av naturbruksstyrelsen, som får sitt 
årliga uppdrag av regionutvecklingsnämnden. Enligt uppdraget ska naturbruksstyrelsen, 
utöver utbildningarna, även tillhandahålla kompetenscentra till gagn för yrkesverksamma, 
elever och studerande inom naturbruksområdet. 
 
VästKom är kommunernas gemensamma samverkansaktör i Västra Götaland och kan biträda 
eller företräda kommunerna i syfte att utveckla samverkan mellan kommunerna och andra 
länsorgan såsom Västra Götalandsregionen. VästKoms roll i detta sammanhang är att 
underlätta för avtalsparternas samverkan och gemensamma ansvarstagande. 
 

1.1 Avtalsparter 

Avtalsparter i avtalet är var och en av de 49 kommunerna i Västra Götaland (’kommunerna’) 

och Västra Götalandsregionen (’regionen’). I avtalet benämns kommunerna och regionen 

gemensamt som ’parterna’. Avtalet gäller under förutsättning att samtliga parter beslutar att 
teckna avtalet. Parterna avgör själva var i respektive organisation beslutet fattas, eller om 
beslutet ska fattas i kommungemensamma organ. 
 

1.2 Omfattning 

Avtalet omfattar naturbruksprogrammet inom gymnasieskolan, motsvarande utbildningar 
inom gymnasiesärskolan, och introduktionsprogrammen Programinriktat val och 
Yrkesintroduktion, samt vuxenutbildningar på gymnasial nivå inom naturbruksområdet. 
Utbildningarna erbjuds vid skolenheterna: 
 

• Sötåsen, med inriktningarna Lantbruk, Djurvård, Hästhållning, Trädgård samt 
gymnasiesärskola. 

• Svenljunga, med inriktningarna Skogsbruk samt Naturturism. 
• Uddetorp, med inriktningen Lantbruk. 

 
Hästutbildningarna är samlade på Axevalla utanför Skara. 
 
Vuxenutbildningarna erbjuds vid alla ovan nämnda skolenheter. 
 
För de fall att regionen ändrar inriktning inom naturbruksprogrammet vid en eller flera 
skolenheter, eller beslutar att bedriva naturbruksutbildning vid ytterligare skolenhet ska 
samtliga villkor i detta avtal gälla för sådan utbildning. 
 
Avtalet gäller elever och studerande folkbokförda i någon av Västra Götalands kommuner. 
Avtalet berör även kommunernas information- och marknadsföringsaktiviteter riktade mot 
presumtiva elever och studerande. 
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Genom avtalet uppdrar kommunerna till regionen att dels vara huvudman för 
naturbruksutbildning inom gymnasieskolan och gymnasiesärskolan, dels erbjuda 
vuxenutbildning på gymnasial nivå inom naturbruksområdet. 
 

1.3 Syfte 

Avtalet syftar till att alla Västra Götalands kommuner ska ha en trygg tillgång till moderna 
naturbruksutbildningar med hög kvalité till självkostnadspris inom gymnasieskolan, 
gymnasiesärskolan och vuxenutbildningen på gymnasial nivå. Avtalet ska vidare stärka och 
främja samverkan mellan parterna med målet att vidareutveckla kompetensförsörjningen och 
stimulera en hållbar utveckling inom naturbruksområdet. 
 

1.4 Bakgrund 

Samverkansavtalet om naturbruksutbildningar har sitt ursprung i den ansvarsfördelning på 
utbildningsområdet som skedde vid regionbildningen och skatteväxlingen som gjordes då. 
Sedan 1999 erbjuder därför regionen naturbruksutbildningar på kommunernas uppdrag, vilket 
regleras i ett samverkansavtal som sedan dess har förnyats med jämna mellanrum. 
 
Naturbruksutbildningarna ger teoretiska kunskaper och praktiska kompetenser som är viktiga 
för arbete inom och utveckling av lantbruket, skogsbruket, skötseln och vården av sport- och 
sällskapsdjur, trädgårdsodlingen med mera. Dessa näringar har en central roll i ett hållbart 
samhälle och är viktiga för hela Västra Götaland. 
 
Under flera år har en grund lagts för framgångsrik pedagogik samt en trygg och stimulerande 
lär- och boendemiljö på naturbruksskolorna. Digitala verktyg, simulatorer och främjandet av 
entreprenörskap används på ett naturligt sätt i utbildningen av både gymnasieelever och inom 
vuxenutbildningarna. Detta arbete ska vidareutvecklas för att erbjuda moderna och effektiva 
arbetssätt i utbildningarna. Likaså ska de elever som vill söka högre utbildning efter 
gymnasieexamen också fortsättningsvis ges möjligheter till detta. 
 
Det är fortsatt prioriterat att stimulera en öppen och konstruktiv dialog med företrädare för 
aktuella branscher och framtida arbetsgivare inom naturbruksområdet. Även detta arbete ska 
utvecklas vidare, med syftet att förbereda och rusta elever och studerande väl för kommande 
yrkesliv samt göra utbildningarna till viktiga verktyg för fortsatt utveckling på 
naturbruksområdet. 
 

1.5 Avtalstid 

Avtalet gäller från och med 2023-01-01 till och med 2026-12-31. Om beslut fattas på 
nationell nivå som väsentligt ändrar förutsättningarna för avtalet ska parterna uppta 
förhandlingar. 
 

1.6 Lagstiftning 

Avtalet avser utbildningar som regleras genom skollagen (2010:800), gymnasieförordningen 
(2010:2039) och förordningen om vuxenutbildningen (2011:1108). Även andra regelverk 
gäller för de jordbruk, skogsbruk och liknande som bedrivs i naturbruksskolornas regi. 
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1.7 Termer och begrepp 

Regionen anordnar utbildningar på gymnasial och eftergymnasial nivå. På gymnasial nivå 
anordnas utbildningar inom gymnasieskolan och gymnasiesärskolan samt vuxenutbildning. 
På eftergymnasial nivå anordnar regionen även yrkeshögskoleutbildningar (Yh) inom 
naturbruksområdet, men dessa regleras inte genom detta avtal. 
 
Naturbruksprogrammet är ett nationellt gymnasieprogram med inriktningarna Lantbruk, 
Djurvård, Trädgård, Skogsbruk, Hästhållning och Naturturism. Inriktningarna leder till 
olika yrkesutgångar. Regionen anordnar även det nationella fyraåriga programmet för Skog, 
Mark och Djur inom gymnasiesärskolan. 
 
Därutöver anordnar regionen introduktionsprogrammen Programinriktat val och 
Yrkesintroduktion för att erbjuda elever utan gymnasiebehörighet möjligheter att läsa till ett 
nationellt program, eller söka en anställning. Programinriktat val (IMVNB) och 
Yrkesintroduktion (IMYNB) kan utformas för en grupp elever eller för en enskild elev. 
 
Med elever avses i avtalet personer som har antagits till någon av de gymnasieutbildningar 
som detta avtal omfattar. På motsvarande sätt avser studerande personer som antagits till 
någon av vuxenutbildningarna i avtalet. 
 
Parterna är överens om att de termer som används för att dela in och beskriva ovan nämnda 
program och utbildningar kan komma att ändras enligt nationella beslut, utan att avtalet 
behöver tecknas om. I de fall väsentliga förändringar blir aktuella ska parterna uppta 
förhandlingar. 
 

2. Ekonomi 
Naturbruksutbildningarna ska bedrivas i en effektiv och rationell organisation präglad av hög 
kvalitet och god ekonomisk hushållning. Transparens och tydlighet är viktigt för förtroendet 
mellan parterna.  
 

2.1 Gymnasieskolan och gymnasiesärskolan 

Regionen erbjuder kommunerna gymnasieutbildningar, inklusive gymnasiesärskolan, till 
självkostnadspris. Kostnaderna för gymnasieskolans naturbruksprogram skiljer sig mellan 
inriktningarna, varför varje inriktning har sitt eget pris. Priserna för gymnasieskolans 
naturbruksprogram beräknas enligt gymnasieförordningens 13 kap. 3 § och fastställs varje år 
av regionen efter samråd med kommunernas representanter i Ledningsråd Naturbruk (se 3.1.2 
nedan). Priserna ska vara fastställda senast den 10 december året innan de börjar gälla. 
 
Kostnaderna för skolornas elevinternat ingår inte i beräkningen av priset, utan faktureras 
berörda vårdnadshavare separat. 
 
De gymnasieutbildningar som regionen anordnar finansieras till hälften av regionen och till 
hälften av den kommun där eleven är folkbokförd. För de elever som påbörjat en av dessa 
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utbildningar det aktuella året betalar kommunen halva kostnaden genom interkommunal 
ersättning (IKE) till regionen, och regionen betalar den andra halvan. 
 
För elever i gymnasiesärskolan betalar kommunen hela utbildningskostnaden. 
 
Avstämningsdatum för fakturering är 15 september respektive 15 februari. Ingen debitering 
görs om en elev skulle avbryta sin utbildning före dessa avstämningsdatum. I de fall en elev 
avbryter en utbildning mellan den 15 september och den 15 oktober eller mellan den 15 
februari och 15 mars krediteras kommunen endast halva terminskostnaden. Ingen kreditering 
sker i de fall en elev avbryter en utbildning efter 15 oktober respektive 15 mars. I övriga fall 
betalas hela terminskostnaden. 
 
Om eleven inte hinner slutföra sina studier enligt plan kan studietiden förlängas efter dialog 
med hemkommunen, och regionen fakturerar då kommunen för den förlängda studietiden 
efter överenskommelse. 
 
Interkommunal ersättning (IKE) betalas av kommunerna vid avstämningsdatum efter faktura 
från regionen. Fakturan ska vara betald senast 30 dagar efter att kommunen mottagit den. 
Regionen förbehåller sig rätten att kräva dröjsmålsränta efter 30 dagar. 
 
Kommunen svarar för resekostnader, inom Västra Götaland, mellan bostad och skola för de 
elever på gymnasieskolan och gymnasiesärskolan som är under 20 år och inte har 
inackorderingstillägg. Det arbetsplatsförlagda lärandet (APL) är en obligatorisk del av 
gymnasieutbildningen, och för en elev utan inackorderingstillägg står kommunen för 
resekostnader, inom Västra Götaland, mellan elevens bostad och platsen för APL. Regionen 
svarar för eventuella resekostnader där platsen för APL ligger utanför Västra Götaland. 
 
I de fall gymnasieeleverna har inackorderingstillägg svarar regionen för resekostnader mellan 
elevernas bostad och platsen för APL. 
 
Gymnasieutbildningarna bedrivs med egen resultatenhet där ekonomin och det egna kapitalet 
redovisas till Ledningsråd Naturbruk (se 3.1.2 nedan), senast den 10 mars varje år. 
Informationen ska på nästkommande sammanträde därefter lämnas till Politiskt Samråd 
Naturbruk (se 3.1.1 nedan). 
 
Flera av naturbruksförvaltningens kostnader delas av gymnasieskolan, gymnasiesärskolan och 
vuxenutbildningen, samt verksamheterna vid kompetenscentra. Allokeringen av kostnaderna 
görs med hänsyn till den faktiska användningen av resurser. 
 
De eventuella över- och underskott som genereras i gymnasieutbildningarna balanseras 
mellan verksamhetsåren. 
 
Elever kan läsa gymnasieutbildning inom naturbruksområdet på en skola med offentlig eller 
privat huvudman utanför Västra Götaland. I dessa fall ersätter regionen elevens hemkommun 
för den kostnad som överstiger vad kommunen annars skulle ha betalat om eleven hade läst på 
en skola i regionens regi. Efter att interkommunal ersättning betalats till en huvudman utanför 
Västra Götaland, fakturerar kommunen resterande del av kostnaden till regionen. Fakturan ska 
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vara regionen tillhanda senast 31 december avseende höstterminen och 30 juni avseende 
vårterminen. 
 

2.2 Vuxenutbildning 

Regionen erbjuder kommunerna vuxenutbildningar inom naturbruksområdet på gymnasial 
nivå till självkostnadspris, beräknat enligt samma principer som för gymnasieskolan. 
 
För studerande i vuxenutbildning står kommunen för hela utbildningskostnaden och betalar 
per genomförd kurspoäng. 
 
När en ansökan till vuxenutbildning i regionens regi har gjorts ska kommunen enligt 20 kap. 
21 § skollagen skyndsamt skicka ansökan till regionen och bifoga ett yttrande. 
 
Den studerande betalar själv kostnader för resor, litteratur och annan utrustning som behövs 
för utbildningen. 
 
Avstämningsdatum för fakturering är 15 september respektive 15 februari. För studeranden 
som påbörjar utbildningen efter dessa datum sker terminsdebiteringen vid efterföljande 
månadsskifte. 
 
I de fall en studerande avbryter utbildningen debiteras kommunen en administrativ avgift som 
motsvarar kostnaden för tre veckors studier i den studerandes takt, oavsett hur lång tid efter 
att den studerande avbryter utbildningen, och därefter krediteras kommunen för de poäng som 
den studerande inte genomfört. 
 
Vid behov kan en kommun själv, eller i samverkan med andra kommuner, avtala med 
regionen om vuxenutbildningar som uppdrag eller utanför ordinarie utbud. 

3. Parternas ansvar 
Parterna är överens om att allt arbete inom ramen för avtalet ska ta sin utgångpunkt i det bästa 
för eleverna och de studerande samt för de personer som söker till utbildningarna.  
 
Parterna avser att med förtroende, transparens och tillit gemensamt arbeta för utvecklingen av 
naturbruksutbildningarna. 
 

3.1 Gemensamt ansvar och samverkan 

Politiskt Samråd Naturbruk och Ledningsråd Naturbruk tillkom på kommunkollektivets 
önskemål när samverkansavtalet för åren 2019–2022 togs fram. Samrådet och ledningsrådet 
syftar till att underlätta det gemensamma ansvarstagandet och samverkan mellan parterna. De 
ska fortsatt arbeta med detta avtal. Regionen ansvarar för administrativt stöd till samrådet och 
ledningsrådet. 
 

3.1.1 Politiskt Samråd Naturbruk 
Politiskt Samråd Naturbruk ska på en övergripande och strategisk nivå främja utbildning och 
kompetensförsörjning inom naturbruksområdet i Västra Götaland.  
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Samrådet ska bidra till att avtalet övervakas, följs upp och vårdas, samt att verksamhetens 
resurssättning diskuteras. Samrådet ska årligen lämna synpunkter avseende utbildningarnas 
prissättning, strategiska inriktning och ekonomi till regionutvecklingsnämnden inför att dess 
uppdrag till naturbruksstyrelsen fastställs. Viktiga underlag för samrådets arbete är resultat 
och indikatorer i regionens årsrapport för naturbruksutbildningarna, som presenteras under 
vårterminen, och motsvarande delårsrapport som presenteras under höstterminen. 
 
Samrådet träffas en gång per termin och består av fem representanter från kommunerna samt 
fem representanter från regionen. Parterna utser själva de förtroendevalda som ska ingå i 
samrådet, och regionen är sammankallande till mötena. Kommunernas representanter har en 
mycket viktig uppgift att löpande föra dialog om frågor kring utbildning och 
kompetensförsörjning inom naturbruksområdet med de kommuner som de företräder. 
Arbetsformerna i övrigt beslutas gemensamt i samrådet. 
 

3.1.2 Ledningsråd Naturbruk 
Ledningsråd Naturbruk bereder alla ärenden till samrådet och ska därutöver bevaka frågor på 
nationell, regional och kommunal nivå som påverkar avtalets förutsättningar. Beredningen av 
strategiska utvecklingsfrågor för utbildningarna är särskilt viktig. 
 
Ledningsrådet träffas två gånger per termin och utgörs av tjänstepersoner med fem 
representanter från kommunerna samt fem representanter från regionen. På motsvarande sätt 
som för samrådet utser parterna själva de tjänstepersoner som ska ingå. VästKom har en plats 
i ledningsrådet och regionen är sammankallande. Kommunernas representanter har en mycket 
viktig uppgift att löpande föra dialog om frågor kring utbildning och kompetensförsörjning på 
naturbruksområdet med de kommuner som de företräder. Arbetsformerna i övrigt beslutas 
gemensamt i ledningsrådet. 
 

3.2 Västra Götalandsregionens ansvar 

Genom avtalet överlåter kommunerna ansvaret till regionen för de frågor som följer av 
huvudmannaskapet för gymnasieutbildningar, inklusive gymnasiesärskolans utbildningar, 
inom naturbruksområdet. 
 
Enligt skollagen får en region anordna utbildningar inom naturbruk, och Västra 
Götalandsregionen har därmed stöd i samma lagrum för sin verksamhet som en kommun.  
 
Naturbruksstyrelsen fullgör de uppgifter som följer av regionens huvudmannaskap och har 
därmed att följa skollagen (2010:800), gymnasieförordningen (2010:2039), förordningen om 
vuxenutbildningen (2011:1108) och andra relevanta regelverk.  
 
Regionen ansvarar för organisationen av gymnasieprogrammen och vuxenutbildningen på 
gymnasial nivå inom naturbruksområdet.  
 
Regionen ansvarar för att elever från alla kommuner i Västra Götaland erbjuds ett allsidigt 
utbud av naturbruksutbildningar. 
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Regionen ansvarar för antagning av elever till utbildningarna. 
 
Regionen ansvarar för att stämma av vilka elever som påbörjat gymnasieutbildning den 15 
september på höstterminen och den 15 februari på vårterminen. 
 
Regionen ansvarar för extra anpassning och särskilt stöd till elever enligt vad som anges i 3 
kap. skollagen. I de fall en elev har behov av stöd utöver detta ska överenskommelse träffas 
mellan regionen och elevens hemkommun i varje enskilt fall. 
 
Regionen ska informera berörd kommun om en elev som inte fyllt 20 år utan giltigt skäl är 
frånvarande i betydande utsträckning. 
 
Regionen ska inom 14 dagar informera berörd kommun om en elev avbryter utbildningen. 
 

3.3 Kommunens ansvar 

Kommunen har ansvaret för att dess ungdomar erbjuds gymnasieutbildning av god kvalitet. 
 
Kommunen ansvarar för att möjliggöra och underlätta för regionen att delta i informations- 
och marknadsföringsaktiviteter på samma villkor som övriga anordnare av 
gymnasieutbildningar. 
 
Kommunen ansvarar för att inför gymnasievalet lämna uppdaterad information till sina grund- 
och särskoleelever om naturbruksutbildningarna som avses i avtalet. 
 
Kommunen ansvarar för att vid terminsstart informera regionen om elevers behov av stöd, 
enligt vad som anges i 3 kap. 12 j § skollagen. Informationen syftar till att ge eleverna det 
stöd de behöver och en god start på utbildningen. 
 
Kommunen ansvarar för att informera regionen om naturbruksutbildningar anordnas i egen 
regi, eller om samverkansavtal för utbildningar på naturbruksområdet tecknas med annan 
kommun eller region. Informationen ska lämnas till regionen eller kommunernas 
representanter i Ledningsråd Naturbruk senast terminen före det att utbildningarna planeras 
starta, för att tas upp på nästkommande möte i ledningsrådet. 
 
Kommunens betalningsansvar kvarstår för de elever som antagits eller påbörjat en utbildning 
till dess att eleven fullföljt sin utbildning, även om utbildningen blir förlängd eller om avtalet 
upphör att gälla. 
 

4. Gemensamma utvecklingsområden 
Parterna är överens om vikten av att antagningen till naturbruksutbildningarna sker enkelt och 
smidigt. De olika antagningssystem som används i Västra Götaland ska vara synkroniserade 
och utformas så att presumtiva elever lätt kan söka naturbruksutbildningarna. 
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Parterna är även överens om att vidareutveckla rutiner för hanteringen av utvecklingsfrågor av 
gemensam karaktär. 

5. Avtalsvård 
Det formella ansvaret för att vårda och följa upp avtalet ligger hos parterna. Politiskt Samråd 
Naturbruk och Ledningsråd Naturbruk har i uppgift att stimulera och underlätta för vård och 
uppföljning av avtalet. 
 
Avtalet ska utvärderas efter två år, det vill säga med start i slutet av 2025. Utvärderingen leds 
av Ledningsråd Naturbruk och ska ske i dialog med avtalets samtliga parter. Syftet med 
utvärderingarna är att på ett transparent och förtroendefullt sätt undersöka hur parternas behov 
och förväntningar tillgodoses i avtalet, och hur det kan förbättras.  
 

5.1 Tvister 

Eventuella tvister som uppkommer med bäring på detta avtal löses i första hand genom lokala 
förhandlingar. Om parterna inte når samsyn eller en överenskommelse ska medling ske 
mellan regionen och VästKom i presidiet för Beredningen för hållbar utveckling (BHU). 
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1 Personalnyckeltal 

Mått 
Resultat kvinna 
T3 2021 

Resultat man T3 
2021 

Resultat totalt T3 
2021 

Kommentar 

Sjukfrånvaro 
Korttid % R12 

3,51 3,16 3,42  

 

Förskoleverksamheten arbetar fokuserat med arbetsmiljön och minskad sjukfrånvaro, vilket dock 

inte syns i statistiken än. Pandemin har också varit en faktor. Av tillsvidareanställd personal är 

gruppen med högst långtidssjukfrånvaro 60+, och med högst korttidsfrånvaro personal upp till 29 

år. Detta behöver analyseras ytterligare och olika insatser kommer att behövas för de olika 

grupperna. 

Under 2021 var korttidsfrånvaron i Grundskolan högre än resten av året i mars och april och i 

december så gjordes den högsta noteringen av korttidssjukfrånvaro för året, 5,36%. I Grundskolan 

har korttidsfrånvaron legat stabilt på runt 4% under både T2 och T3. Fördelningen mellan könen 

visar att kvinnors korttidsfrånvaro har minskat något medan männens har ökat ganska mycket 

jämfört mellan T2 och T3. Dock är männen få i antal så detta ger inget stort genomslag i totalen. De 

som är upp till 39 år har en högre frånvaro än de som är äldre. Jämfört med året innan finns en stor 

minskning som med stor sannolikhet beror på vaccination mot Covid. 

För Gymnasiet och Gymnasiesärskolan visar siffrorna en fortsatt låg nivå för sjukfrånvaro. 

Uppföljning görs kopplat till covid-19 och här inträffade en ökning vid läsårsstarten som inte syns i 

siffrorna över en längre tid. Under perioden 210823-210913 insjuknade 66 personer och 38 

personer var frånvarande på grund av vab, vilket bedöms som en hög frånvaro jämfört med tidigare 

år samma period. 

I Vuxenutbildningen är korttidsfrånvaron generellt sett låg under en treårsperiod. Under pandemins 

två senaste värsta smittspridningsperioder har sjukfrånvaron gått upp kraftigt men därefter avtagit 

till normala nivåer. Det finns liten överrepresentation av kvinnor, men den stämmer med 

vuxenutbildningens samlade personalgrupp som består av övervägande del kvinnor. 

Under åren 2021 och 2022 har Vuxenutbildningen dock ställts inför stora omställningsbehov vilket 

kan skapa oro och eventuell sjukskrivning. Vuxenutbildningen fortsätter därför med att erbjuda 

personalen gemensam träning på friskvårdstimmen i form av motionspass och yogapass. Fler 

åtgärder kan bli aktuella för att hålla sjukfrånvaron på låga nivåer. 

Nyckeltal 
Resultat kvinna 
Dec 2021 

Resultat man 
Dec 2021 

Resultat totalt 
Dec 2021 

Kommentar 

Personalansvar   38,89  

Avgångar % 6,55 % 8,38 % 7 %  

Arbetsskador med 
frånvaro, antal 

53 8 61  
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Nyckeltal 
Resultat kvinna 
Dec 2021 

Resultat man 
Dec 2021 

Resultat totalt 
Dec 2021 

Kommentar 

Arbetsskador utan 
frånvaro, antal 

329 52 381  

Tillbud, antal 1 026 202 1 228  

Sjukfrånvaro 
Total % R12 

8,94 6,05 8,19  

Sjukfrånvaro 
Långtid % R12 

5,42 2,9 4,77  

Övertid % R12 0,25 0,19 0,24  

  

Ett långsiktigt och strategiskt arbete pågår sen flera år  inom förskoleverksamheten för att 

rektorerna inte ska ha för många underställda, ett arbete som starkt påverkas av lokalstrukturer, 

kompetensförsörjning och ekonomi. Förskoleverksamheten ligger under kommunens genomsnitt 

gällande antalet medarbetare/chef. 

Grundskolan har fler medarbetare/chef 2021 än 2020. 

Vecka 46-48 2021 genomfördes en enkät i syfte att kartlägga rektors arbetsbelastning. Enkäten 

riktades till samtliga rektorer i de fyra verksamhetsområdena och genomfördes med en 

svarsfrekvens på 100%. Resultatet visade att  en av de faktorer som påverkar rektors 

arbetsbelastning i hög grad är antalet medarbetare. 

Avgångar i Barn- och Utbildningsförvaltningen ligger på låga nivåer under verksamhetsåret, men 

med tydliga toppar under sommarmånaderna. Vanligaste orsaken som anges är att sluta på egen 

begäran följt av att man flyttar inom förvaltningen. Förskollärare är den yrkesgrupp som har högst 

personalrörlighet. 

Antalet avgångar i Grundskolan har ökat något jämfört med 2020, men ligger på en likartad nivå 

som övriga kommunen. Siffrorna visar att det i högre grad är män än kvinnor som har slutat under 

2021 och om det inte beror på pensionsavgångar kan detta vara en uppgift att analysera närmare. 

I Grundskolan ökade antalet skador utan frånvaro från 124 till 184 st. (ca 30%) samtidigt som 

antalet skador med frånvaro halverades från 23 till 12. Många av incidenterna och händelserna har 

skett på enheter med särskola eller särskilda undervisnings grupper. 

Antalet tillbud i Grundskolan är jämt fördelade mellan första och andra halvåret 2021, omkring 450 

st/halvår. Under vårterminen 2021 hade åk 7-9 distansundervisning för en årskurs i taget. Under 

höstterminen 2021 har grundskolan i huvudsak haft skolförlagd undervisning. 

Under hösten 2021 har gymnasieskolan i huvudsak haft skolförlagd undervisning. I 

Gymnasieskolan har 12 skador för medarbetare inträffat under hösten. En skada har lett till 
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frånvaro. Skadorna sker i huvudsak i skolans lokaler och orsakerna till dessa bearbetas på 

respektive rektorsenhet. 

Vid Gymnasieskolan har 57 tillbud för medarbetare inträffat under höstterminen. 18 av 57 tillbud 

(31,6%) handlar om hotfull situation. I övrigt är kategoriseringen spridd och handlar om brister i 

lokal, planering, oro eller annat. Fler kvinnor än män anmäler tillbud. Som orsak anges vanligtvis 

Övriga orsaker (26 st), därefter kommer organisering av arbete (8 st) och brist på information (4 st). 

Tillbuden är spridda på rektorsenheterna. Den enhet med högst antal tillbud är Ekonomiprogrammet 

(8st) följt av Introduktionsprogrammen, IM och Lärlingsutbildning, GLU (6st+ 6st). 

Ekonomiprogrammets tillbud visar inte på generell brist utan har hanterats enligt rutin med åtgärder 

kopplade till respektive tillbud. På GLU är orsaken till tillbuden organisatorisk utifrån nya personer 

i nyckelfunktioner inom skolledningen. Tillbuden inom IM handlar i huvudsak om hotfulla 

situationer. Under hösten har återkommande hotfulla situationer uppstått runt en grupp flickor 

utöver hotfulla situationer kring andra enskilda elever. Goda rutiner för hantering av tillbud och 

skador finns, men för att fördjupa analysen ytterligare är ett viktigt steg att framåt att kategorisera 

ärendet utifrån händelsetyp, orsak och plats. 

Den totala sjukfrånvaron under 2021 har följt de nationella kurvorna med en nedgång under våren 

och en uppgång från september med en kraftigare ökning i december. För hela BoU kan man se en 

ökad sjukfrånvaro från omkring 6% före pandemin till drygt 8% i nuläget. 

I Grundskolan är kvinnors sjukfrånvaro högre än männens och det är generellt sett högre 

sjukfrånvaro på F-6skolor än 7-9skolor. Den totala sjukfrånvaron är högre under 2021 än under 

2020. 

Dokumenterad övertid är fortsatt låg i förvaltningen. 
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2 Årlig uppföljning 

2.1 Förekommer arbetsmiljöarbetet naturligt i vår verksamhet? 

Fråga, Antal 2021 

 Delvis(Eget) 

 

 

2.2 Har vi genomfört alla aktiviteterna i SAM-kalendern? 

Fråga, Antal 2021 

 Delvis(Eget) 

 

 

Kommentar 2021 

2022-02-15 

Flera enheter säger att arbetet utifrån SAM-kalendern i Stratsys förbättrats under hösten 2021. Det 

digitala stödet är inte längre helt nytt och utbildningar erbjuds av HR-avdelningen. 

Pandemihantering och chefsbyten framförs som orsaker i de fall man delvis genomfört 

aktiviteterna. 
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2.3 Har vi dialog om arbetsmiljöarbetet på APT? 

Fråga, Antal 2021 

 Ja(Eget) 

 

 

Kommentar 2021 

2022-02-17 

Dialog kring arbetsmiljön genomförs på APT. Några enheter framhåller dock att det är svårare att få 

till en fungerande dialog när möten genomförs digitalt. 

2.4 Sker arbetsmiljöarbetet i dialog med skyddsombud? 

Fråga, Antal 2021 

 Nej(Eget) 

 

 

Kommentar 2021 

2022-02-15 

På flera enheter saknas lokala skyddsombud. Några enheter uppgeratt man vid behov tar kontakt 

med huvudskyddsombud. 
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2.5 Finns det mål för den organisatoriska och sociala arbetsmiljön? 

Fråga, Antal 2021 

 Ja(Eget) 

 

 

Kommentar 2021 

2022-02-15 

Några enheter uppger att det behöver sättas tydliga mål för den organisatoriska och sociala 

arbetsmiljön. samt att koppla dessa till medarbetarenkäten.  

2.6 Anlitar vi företagshälsovård när vi behöver hjälp i arbetsmiljöarbetet? 

Fråga, Antal 2021 

 Ja(Eget) 

 

 

Kommentar 2021 

2022-02-15 

Företagshälsovården anlitas främst relation till enskilda medarbetare. 
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2.7 Känner vi till och tillämpar personalpolicy för Uddevalla kommun, som inkluderar 

arbetsmiljöpolicy? 

Fråga, Antal 2021 

 Delvis(Eget) 

 

 

Kommentar 2021 

2022-02-15 

Personalpolicyn är känd men tillämpas inte systematiskt. 

2.8 Känner vi till och tillämpar riktlinjer för hälsa och arbetsmiljö? 

Fråga, Antal 2021 

 Delvis(Eget) 

 

 

Kommentar 2021 

2022-02-15 

Pandemin har inneburit en pressad arbetssituation med fokus på riskbedömningar och 

handlingsplaner utifrån smittspridning samt att lösa personalfrånvaro. Flera enheter säger därför att 
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riktlinjerna för hälsa och arbetsmiljö behöver aktualiseras på APT under våren 2022. 

2.9 Känner vi till och tillämpar rutiner för rehabiliteringsarbetet? 

Fråga, Antal 2021 

 Ja(Eget) 

 

 

2.10 Känner vi till och tillämpar rutin för hantering av kränkande särbehandling och 

trakasserier? 

Fråga, Antal 2021 

 Ja(Eget) 

 

 

Kommentar 2021 

2022-02-15 

Hantering av kränkande särbehandling och trakasserier behöver aktualiseras på grund av reviderad 

rutin och regelbundet på APT. Viktig att rutinen är en del av introduktionen för både 

tillsvidareanställd personal och för visstids anställda. 
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2.11 Känner vi till och tillämpar riktlinje vid missbruk av alkohol och droger på 

arbetsplatsen? 

Fråga, Antal 2021 

 Ja(Eget) 

 

 

2.12 Känner vi till och tillämpar bestämmelser för distansarbete? 

Fråga, Antal 2021 

 Delvis(Eget) 

 

 

Kommentar 2021 

2022-02-17 

Bestämmelser för distansarbete är kända, men få personer har möjlighet till distansarbete och därför 

tillämpas bestämmelserna i mycket liten utsträckning i förvaltningens verksamheter. 
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2.13 Känner vi till och tillämpar rutin vid hantering av arbetsskador och tillbud? 

Fråga, Antal 2021 

 Ja(Eget) 

 

 

Kommentar 2021 

2022-02-15 

Information kring vad, hur och när arbetsskador och tillbud ska anmälas behöver återkomma 

regelbundet i verksamheterna.  

2.14 Finns det rutiner som gäller för enheten, som bygger på aktuella riskbedömningar och 

som vi följer gällande första hjälpen och krisstöd? (Läs mer i rutin för systematiskt 

arbetsmiljöarbete i avsnitt 5.3 Rutiner). 

Fråga, Antal 2021 

 Delvis(Eget) 

 

 

Kommentar 2021 

2022-02-15 
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Behöver ses över och gås igenom återkommande. Flera enheter menar att rutinerna för och 

utbildningen kring första hjälpen och krisstöd behöver aktualiseras utifrån att det rådande 

pandemiläget försvårat möjligheten till praktisk utbildning. 

2.15 Finns det rutiner som gäller för enheten, som bygger på aktuella riskbedömningar och 

som vi följer gällande personsäkerhet/hot och våld? (Läs mer i rutin för systematiskt 

arbetsmiljöarbete i avsnitt 5.3 Rutiner). 

Fråga, Antal 2021 

 Delvis(Eget) 

 

 

Kommentar 2021 

2022-02-15 

Viktigt att varje enhet gör regelbundna riskbedömningar och rutiner gällande personsäkerhet/hot 

och våld. Rutinerna behöver ingå i introduktion av nyanställda. 
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 Förvaltningschef 
 
  
 
 

 

2.16 Finns det rutiner som gäller för enheten, som bygger på aktuella riskbedömningar och 

som vi följer gällande ensamarbete? (Läs mer i rutin för systematiskt arbetsmiljöarbete i 

avsnitt 5.3 Rutiner). 

Fråga, Antal 2021 

 Delvis(Eget) 

 

 

Kommentar 2021 

2022-02-16 

Flera enheter säger att ny riskbedömning behöver göras och rutinen behöver uppdateras utifrån den. 

2.17 Finns det rutiner som gäller för enheten, som bygger på aktuella riskbedömningar och 

som vi följer gällande medicinska kontroller? (Läs mer i rutin för systematiskt 

arbetsmiljöarbete i avsnitt 5.3 Rutiner). 

Fråga, Antal 2021 

 Ej relevant(Eget) 

 

 



 Arbetsmiljörapport T3 17 (30) 
 Förvaltningschef 
 
  
 
 

 

2.18 Finns det rutiner som gäller för enheten, som bygger på aktuella riskbedömningar och 

som vi följer gällande regelbundna ergonomiutbildningar? (Läs mer i rutin för systematiskt 

arbetsmiljöarbete i avsnitt 5.3 Rutiner). 

Fråga, Antal 2021 

 Nej(Eget) 

 

 

Kommentar 2021 

2022-02-16 

Flera enheter säger att ergonomi är ett område som man behöver fokusera på och att det finns ett 

behov av utbildning. 

2.19 Finns det rutiner som gäller för enheten, som bygger på aktuella riskbedömningar och 

som vi följer gällande smittrisker? (Läs mer i rutin för systematiskt arbetsmiljöarbete i 

avsnitt 5.3 Rutiner). 

Fråga, Antal 2021 

 Ja(Eget) 
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 Förvaltningschef 
 
  
 
 

 

2.20 Finns det rutiner som gäller för enheten, som bygger på aktuella riskbedömningar och 

som vi följer gällande kemikaliehantering? (Läs mer i rutin för systematiskt 

arbetsmiljöarbete i avsnitt 5.3 Rutiner). 

Fråga, Antal 2021 

 Ej relevant(Eget) 

 

 

2.21 Finns det rutiner som gäller för enheten, som bygger på aktuella riskbedömningar och 

som vi följer gällande systematiskt brandskyddsarbete? (Läs mer i rutin för systematiskt 

arbetsmiljöarbete i avsnitt 5.3 Rutiner). 

Fråga, Antal 2021 

 Ja(Eget) 
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 Förvaltningschef 
 
  
 
 

 

2.22 Finns det rutiner som gäller för enheten, som bygger på aktuella riskbedömningar och 

som vi följer gällande övriga rutiner och instruktioner för att förebygga ohälsa och olycka 

specifikt för verksamheten? (Läs mer i rutin för systematiskt arbetsmiljöarbete i avsnitt 5.3 

Rutiner). 

Fråga, Antal 2021 

 Delvis(Eget) 

 

 

Kommentar 2021 

2022-02-16 

Olika utbildningar tex inom arbetsmiljöområdet och insatser från HR ska stärka det främjande och 

förebyggande arbetet. 

2.23 Gör vi löpande undersökningar, riskbedömningar och vidtas åtgärder för att fånga 

sådant som upptäcks i vardagen, även om det inte är dags för skyddsrond eller 

medarbetarenkät? 

Fråga, Antal 2021 

 Nej(Eget) 

 

 



 Arbetsmiljörapport T3 20 (30) 
 Förvaltningschef 
 
  
 
 

 

Kommentar 2021 

2022-02-16 

Flera enheter säger att man är bra på att fånga upp det som händer i verksamheten, men att man 

behöver utveckla arbetet med att dokumentera riskbedömningar och handlingsplaner. 

2.24 Gör vi konsekvensbedömningar/riskbedömningar med fokus på medarbetarnas 

arbetsmiljö vid verksamhetsförändringar? 

Fråga, Antal 2021 

 Ja(Eget) 

 

 

2.25 Har åtgärder som inte gått att åtgärda direkt (inom ett par dagar) tagits upp i en 

skriftlig handlingsplan med angiven åtgärd, ansvarig och uppföljningsdatum? 

Fråga, Antal 2021 

 Nej(Eget) 

 

 

Kommentar 2021 

2022-02-16 



 Arbetsmiljörapport T3 21 (30) 
 Förvaltningschef 
 
  
 
 

 

Den årliga uppföljningen visar att det är viktigt att fortsätta utvecklingen av systematiken i 

arbetsmiljöarbetet genom att enheterna upprättar handlingsplaner med åtgärder som följs upp. 

2.26 Genomför vi regelbundet uppföljningar för att kontrollera att vidtagna åtgärder fått 

avsedd effekt? 

Fråga, Antal 2021 

 Delvis(Eget) 

 

 

Kommentar 2021 

2022-02-16 

Är ett utvecklingsområde framöver. Viktigt att veta att insatta åtgärder fått avsedd effekt. 

2.27 Har medarbetare anmält tillbud och olyckor som medarbetaren har råkat ut för? 

Fråga, Antal 2021 

 Delvis(Eget) 
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 Förvaltningschef 
 
  
 
 

 

Kommentar 2021 

2022-02-16 

Viktigt att samtliga chefer är tydliga med att alla tillbud och olyckor ska anmälas samt att 

organisationen möjliggör, tex i form av tid, att anmälan blir gjord. 

2.28 Har riskbedömning och åtgärder vidtagits för att förebygga risken för att ett tillbud 

eller olycka ska hända igen? 

Fråga, Antal 2021 

 Delvis(Eget) 

 

 

2.29 Om allvarliga tillbud eller olyckor har skett, har dessa anmälts till arbetsmiljöverket? 

Fråga, Antal 2021 

 Ej relevant(Eget) 
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 Förvaltningschef 
 
  
 
 

 

2.30 Tas anmälda tillbud och olyckor samt åtgärder regelbundet upp på APT? 

Fråga, Antal 2021 

 Delvis(Eget) 

 

 

Kommentar 2021 

2022-02-16 

Tillbud och olyckor samt åtgärder ska vara en återkommande punkt på APT i samtliga 

verksamheter. 

2.31 Finns det en skriftlig uppgiftsfördelning för dem som tilldelats arbetsmiljöuppgifter? 

Fråga, Antal 2021 

 Ja(Eget) 

 

 



 Arbetsmiljörapport T3 24 (30) 
 Förvaltningschef 
 
  
 
 

 

2.32 Har du, som fått arbetsmiljöuppgifter tilldelat dig som chef, tillräckliga: Resurser (i 

form av tid, pengar, personal och lokaler) inom arbetsmiljöområdet för att säkerställa en 

god arbetsmiljö? 

Fråga, Antal 2021 

 Delvis(Eget) 

 

 

Kommentar 2021 

2022-02-16 

De flesta enheter som kommenterat menar att det inte finns tillräckliga ekonomiska resurser i 

relation till fysisk miljö och lokaler. 

2.33 Har du, som fått arbetsmiljöuppgifter tilldelat dig som chef, tillräckliga: Befogenheter 

inom arbetsmiljöområdet för att säkerställa en god arbetsmiljö? 

Fråga, Antal 2021 

 Ja(Eget) 

 

 



 Arbetsmiljörapport T3 25 (30) 
 Förvaltningschef 
 
  
 
 

 

2.34 Har du, som fått arbetsmiljöuppgifter tilldelat dig som chef, tillräckliga: Kunskaper och 

kompetens inom arbetsmiljöområdet för att säkerställa en god arbetsmiljö? 

Fråga, Antal 2021 

 Ja(Eget) 

 

 

Kommentar 2021 

2022-02-16 

Grund- och repetitionsutbildning för chefer gällande arbetsmiljö upplevs som positivt. 

2.35 Har du som skyddsombud tillräcklig information och kunskap inom 

arbetsmiljöområdet? 

Fråga, Antal 2021 

 Ej relevant(Eget) 

 

 



 Arbetsmiljörapport T3 26 (30) 
 Förvaltningschef 
 
  
 
 

 

2.36 Har medarbetarna tillräcklig information och kunskap inom arbetsmiljöområdet, vilka 

risker som finns och hur man ska arbeta på ett säkert sätt? 

Fråga, Antal 2021 

 Delvis(Eget) 

 

 

2.37 Har nyanställda introducerats i vilka arbetsmiljörisker som finns och hur man ska 

arbeta på ett säkert sätt? 

Fråga, Antal 2021 

 Ja(Eget) 

 

 

Kommentar 2021 

2022-02-16 

Rutin för introduktion behöver ses över för att säkerställa att arbetsmiljörisker och hur man arbetar 

säkert är en del av introduktionen. 
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 Förvaltningschef 
 
  
 
 

 

2.38 Om två eller fler chefer bedriver verksamhet ”under ett och samma tak” ska samarbete 

ske för att ordna säkra arbetsförhållanden. Om behov av samordningsansvar finns, har 

samordningsansvarig utsetts? 

Fråga, Antal 2021 

 Ja(Eget) 

 

 

2.39 Har chef utrett anmälda tillbud och arbetsskador i samarbete med arbetstagare och 

skyddsombud? 

Fråga, Antal 2021 

 Ej relevant(Eget) 
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 Förvaltningschef 
 
  
 
 

 

2.40 Känner vi till och tillämpar rutin för systematiskt arbetsmiljöarbete? 

Fråga, Antal 2021 

 Delvis(Eget) 

 

 

2.41 Känner vi till och tillämpar rutin vid exponering av coronaviruset? 

Fråga, Antal 2021 

 Ja(Eget) 

 

 

3 Sammanfattande analys 

Till skillnad mot tidigare år har, med enstaka undantag, samtliga chefer med personalansvar i 

förvaltningen genomfört den årliga uppföljningen av arbetsmiljöarbetet. I de fall uppföljningen inte 

genomförts beror detta i huvudsak på chefsbyte och tf förordnande. 

Sjukfrånvaron har följt de nationella kurvorna under hösten 2021. I förvaltningen var sjukfrånvaron 

låg större delen av hösten , men ökade i december. Det är fler kvinnor än män som är sjuka, men 

andelen kvinnor är större än andelen män inom förvaltningen. 
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 Förvaltningschef 
 
  
 
 

 

Den årliga uppföljningen av arbetsmiljöarbetet innebär en kartläggning av var verksamheten 

befinner sig gällande det systematiska arbetsmiljöarbetet. Styrkor att bygga vidare på samt 

utvecklingsområden kan identifieras: 

Styrkor: 

• Arbetsmiljöarbetet förekommer naturligt i vår verksamhet. 

• Känner till och tillämpar rutin för systematiskt arbetsmiljöarbete. 

• Vi har dialog om arbetsmiljöarbetet på APT. 

• Anlitar företagshälsovård när hjälp behövs. 

• Känner till och tillämpar övergripande riktlinjer och rutiner. 

• Enhetsrutin som bygger på riskbedömning gällande smittrisk. 

• Medarbetare har tillräcklig information och kunskap inom arbetsmiljöområdet. 

• Känner till och tillämpar rutin vid exponering av coronavirus. 

Utvecklingsområden: 

• Arbetsmiljöarbetet sker i dialog med skyddsombud. 

• Sätta mål för den organisatoriska och sociala arbetsmiljön. 

• Enhetsanpassade rutiner som bygger på riskbedömningar. 

• Skriftliga handlingsplaner med åtgärd, ansvarig och uppföljningsdatum. 

• Ta upp anmälda tillbud, olyckor och åtgärder på APT. 

• Chefs upplevelse av resurser, befogenheter och kunskap utifrån delegerade 

arbetsmiljöuppgifter. 

• Introduktion av nyanställda kring arbetsmiljörisker. 

Sammanfattning: 

Arbetsmiljömodulen i Stratsys är inte längre helt ny och används av cheferna som ett redskap i 

arbetsmiljöarbetet. Fortfarande behövs utbildning och stöd kring användningen av Statsys och andra 

digitala system, ex Stella och Beslutsstöd. 

Den årliga uppföljningen av arbetsmiljön visar att arbetsmiljöarbetet är en del av det vardagliga 

arbetet och att kännedomen om övergripande rutiner och riktlinjer är god. Utifrån detta är det ett 

utvecklingsområde att anpassa övergripande rutiner till enheternas specifika förutsättningar genom 

lokala riskbedömningar och handlingsplaner. 

APT är ett viktigt forum för arbetsmiljöarbete och det är viktigt att den organisatoriska och sociala 

arbetsmiljön samt hantering av tillbud och olyckor alltid finns med på dagordningen. 

Prioriterat utvecklingsområde är att arbeta systematiskt gällande allt arbetsmiljöarbete, dvs att 

identifiera risker, riskbedöma, genomföra åtgärder och följa upp att åtgärderna haft önskad effekt. 

Fortfarande är antalet handlingsplaner i Stratsys alldeles för få, både i relation till aktiviteter i SAM-



 Arbetsmiljörapport T3 30 (30) 
 Förvaltningschef 
 
  
 
 

 

kalendern och till andra identifierade risker. 

Antalet tillbud ligger på samma nivå under hösten som under våren 2021 och verksamheterna 

behöver fortsätta arbetet med att säkerställa att alla tillbud och skador anmäls. Anmälan är 

förutsättningen för att analysera, riskbedöma, genomföra åtgärder och följa upp så att arbetsmiljön 

förbättras och risken för tillbud och skada minimeras. Ett systematiskt arbete kring tillbud och 

skador ger underlag för ett förebyggande arbete. 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 62 Dnr BUN 2022/00196 19 

Utveckling av arbetet med det kommunala aktivitetsansvaret 
(KAA) 
Sammanfattning 
Enligt skollagen 29 kap 9 § avseende kommunens aktivitetsansvar ska en hemkommun 
löpande under året hålla sig informerad om sysselsättningen hos de ungdomar i 
kommunen som inte har fyllt 20 år och inte genomför utbildning i gymnasieskola eller 
gymnasiesärskola eller motsvarande utbildning eller har examen från något av 
utbildningarna. Hemkommunen ska erbjuda dessa ungdomar lämpliga individuella 
åtgärder som i första hand ska syfta till att motivera den enskilde att påbörja eller 
återuppta en utbildning.  
 
Hösten 2020 gjordes en intern granskning av arbetet med kommunens aktivitetsansvar. 
Slutsatsen av granskningen visar att det uppsökande arbetet fungerar och uppfyller de 
krav skollagen kräver men även att det finns brister i styrningen och ledningen enligt de 
riktlinjer Skolverket omnämner i de allmänna råden för KAA. Enligt granskningen 
saknas en ändamålsenlig organisation med en tydlig ansvarsfördelning och en 
strukturerad handlingsplan för arbetet samt en tydlighet gällande den ekonomiska 
styrningen och vilka krav/mål huvudmannen Uddevalla kommun har på arbetet med 
KAA.  
 
Skolverket lyfter i sina allmänna råd olika framgångsfaktorer i arbetet med 
aktivitetsansvaret, där bland andra att arbeta strukturerat med tydliga mål som kan 
utvärderas är viktiga delar för att skapa en god kvalitet i verksamheten. Granskningen i 
internkontrollen 2020 visar på samma slutsats och lämnar rekommendationer för att 
utveckla kommunens aktivitetsansvar. 
Beslutsunderlag 
Barn och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2022-03-02 
Rapport Intern granskning av kommunens arbete med det kommunala aktivitetsansvaret  
Beslut 
Barn och utbildningsnämnden föreslår Kommunstyrelsen besluta 
 
att en arbetsgrupp för arbetet med det kommunala aktivitetsansvaret skapas där 
representanter ifrån barn och utbildningsförvaltningen, socialtjänsten och 
arbetsmarknadsavdelningen inom kommunledningskontoret deltar regelbundet  
 
att ett samarbete med externa aktörer återupptas kring det kommunala aktivitetsansvaret 
 
att en årlig handlingsplan för arbetet med det kommunala aktivitetsansvaret utvecklas 
med tydliga huvudmannamål för hur arbetet ska bedrivas inom barn och 
utbildningsförvaltningen, socialtjänsten och arbetsmarknadsavdelningen 
 
 



 
 

 
 

Protokollsförslag  
Barn och utbildningsnämnden 
 
2022-03-24 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Forts § 62 
 
att huvudmannen Uddevalla kommun årligen genomför en uppföljning av barn och 
utbildningsförvaltningens, socialtjänstens och arbetsmarknadsavdelningens 
gemensamma arbete med det kommunala aktivitetsansvaret utifrån uppsatta 
huvudmannamål i handlingsplanen 
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Handläggare 

Rektor Gunnar Axelsson  

Telefon 0522-69 75 51 
gunnar.axelsson@uddevalla.se 

 

Utveckling av arbetet med det kommunala aktivitetsansvaret 

(KAA) 

Sammanfattning 

Enligt skollagen 29 kap 9 § avseende kommunens aktivitetsansvar ska en hemkommun 

löpande under året hålla sig informerad om sysselsättningen hos de ungdomar i 

kommunen som inte har fyllt 20 år och inte genomför utbildning i gymnasieskola eller 

gymnasiesärskola eller motsvarande utbildning eller har examen från något av 

utbildningarna. Hemkommunen ska erbjuda dessa ungdomar lämpliga individuella 

åtgärder som i första hand ska syfta till att motivera den enskilde att påbörja eller 

återuppta en utbildning.  

 

Hösten 2020 gjordes en intern granskning av arbetet med kommunens aktivitetsansvar. 

Slutsatsen av granskningen visar att det uppsökande arbetet fungerar och uppfyller de 

krav skollagen kräver men även att det finns brister i styrningen och ledningen enligt de 

riktlinjer Skolverket omnämner i de allmänna råden för KAA. Enligt granskningen 

saknas en ändamålsenlig organisation med en tydlig ansvarsfördelning och en 

strukturerad handlingsplan för arbetet samt en tydlighet gällande den ekonomiska 

styrningen och vilka krav/mål huvudmannen Uddevalla kommun har på arbetet med 

KAA.  

 

Skolverket lyfter i sina allmänna råd olika framgångsfaktorer i arbetet med 

aktivitetsansvaret, där bland andra att arbeta strukturerat med tydliga mål som kan 

utvärderas är viktiga delar för att skapa en god kvalitet i verksamheten. Granskningen i 

internkontrollen 2020 visar på samma slutsats och lämnar rekommendationer för att 

utveckla kommunens aktivitetsansvar. 

Beslutsunderlag 

Barn och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2022-03-02 

Rapport Intern granskning av kommunens arbete med det kommunala aktivitetsansvaret  

Förslag till beslut  

Barn och utbildningsnämnden föreslår Kommunstyrelsen besluta 

 

att en arbetsgrupp för arbetet med det kommunala aktivitetsansvaret skapas där 

representanter ifrån barn och utbildningsförvaltningen, socialtjänsten och 

arbetsmarknadsavdelningen inom kommunledningskontoret deltar regelbundet  

 

att ett samarbete med externa aktörer återupptas kring det kommunala aktivitetsansvaret 
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att en årlig handlingsplan för arbetet med det kommunala aktivitetsansvaret utvecklas 

med tydliga huvudmannamål för hur arbetet ska bedrivas inom barn och 

utbildningsförvaltningen, socialtjänsten och arbetsmarknadsavdelningen 

 

att huvudmannen Uddevalla kommun årligen genomför en uppföljning av barn och 

utbildningsförvaltningens, socialtjänstens och arbetsmarknadsavdelningens 

gemensamma arbete med det kommunala aktivitetsansvaret utifrån uppsatta 

huvudmannamål i handlingsplanen 

  

Ärendebeskrivning 

Bakgrund 

Skollagen 

Enligt skollagen 29 kap 9 § avseende kommunens aktivitetsansvar ska en hemkommun 

löpande under året hålla sig informerad om sysselsättningen hos de ungdomar i 

kommunen som  

1. inte har fyllt 20 år 

2. har fullgjort sin skolplikt eller har blivit folkbokförda i landet vid en tidpunkt 

då de inte har skolplikt 

3. inte genomför utbildning i gymnasieskola eller gymnasiesärskola eller 

motsvarande utbildning 

4. inte har en gymnasieexamen 

5. inte har ett gymnasiesärskolebevis 

6. inte har fullföljt utbildning som motsvarar gymnasieskolan eller 

gymnasiesärskolan med godkänt resultat. 

Hemkommunen ska erbjuda dessa ungdomar lämpliga individuella åtgärder som i första 

hand ska syfta till att motivera den enskilde att påbörja eller återuppta en utbildning. 

Kommunen ska dokumentera sina insatser på lämpligt sätt samt föra ett register över de 

ungdomar som avses. 

SCB 

De ungdomar som omfattas av ansvaret registreras av kommunen i en speciellt fram-

tagen KAA modul i Edlevo. Där dokumenteras information om kontaktförsök, syssel-

sättning och åtgärder. Korta anteckningar om individens situation görs också. Två 

gånger per år redovisas uppgifter till SCB som samlar in dem på uppdrag av på 

Skolverket. 

Risker med ej fullföljd gymnasieutbildning 

Rapporter och undersökningar visar att ungdom som inte fullföljer en gymnasie-

utbildning riskerar i högre grad att hamna i utanförskap och att på sikt inte etablera sig 
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på arbetsmarknaden. En hög arbetslöshet medför också samhällsekonomiska 

konsekvenser. Det är därför av stor vikt, både för den enskilde såväl som för samhället i 

stort, att hjälp erbjuds så tidigt som möjligt. 

Skollagen förtydligades 

1 januari 2015 förtydligades skollagen om kommunernas aktivitetsansvar. Från att 

tidigare varit ett informationsansvar med syfte att erbjuda åtgärder ändrades det till ett 

aktivitetsansvar. Meningen med namnbytet var att tydliggöra hemkommunens ansvar att 

vara mer aktiv i relationen till de ungdomar som omfattas av ansvaret, både i det upp-

sökande och åtgärdande arbetet. 

Intern granskning 2020 

Hösten 2020 gjordes en intern granskning av arbetet med kommunens aktivitetsansvar. 

Slutsatsen av granskningen visar att det uppsökande arbetet fungerar och uppfyller de 

krav skollagen kräver. Det finns rutiner och verktyg att identifiera och söka kontakt med 

målgruppen. Men granskningen visar också att det finns brister i styrningen och 

ledningen enligt de riktlinjer Skolverket omnämner i de allmänna råden för KAA.  

Vidare står att läsa att det saknas en ändamålsenlig organisation med en tydlig 

ansvarsfördelning och en strukturerad handlingsplan för arbetet. Det är även oklart när 

det gäller den ekonomiska styrningen och vilka krav/mål huvudmannen Uddevalla 

kommun har på arbetet med KAA. Tillräckliga förutsättningar och ändamålsenliga 

rutiner för samverkan såväl inom kommunen som med berörda myndigheter och andra 

aktörer saknas eller behöver utvecklas. I dagsläget ligger ansvarsfördelningen för 

arbetet med KAA enbart hos Barn och utbildning. 

Antal ungdomar 

Antalet ungdomar som finns inom det kommunala aktivitetsansvaret i Uddevalla 

kommun varierar under året. En del är registrerade under en kort period medan andra 

kan finnas kvar längre. I genomsnitt registreras ca 15 ungdomar per månad i KAA-

registret. I februari 2022 är ca 116 ungdomar registrerade. Fördelningen mellan könen 

är i stort sett jämnt. Åldern är fördelad följande: 19 år (56%), 18 år (26%), 17 år (10%) 

och 16 år (8%). Alla i målgruppen behöver löpande kontaktas för att ta reda på 

sysselsättning och vid behov erbjudas stöd. Uppskattningsvis är det mellan 20 – 30 

ungdomar i målgruppen som är i behov av extra stöd och uppföljning under 1 år. 

Organisation och resurser  

I Uddevalla kommun har Barn och utbildningsnämnden ansvar att samordna arbetet 

utifrån kommunernas aktivitetsansvar. Rektor för introduktionsprogrammen (IM) har 

tilldelats ansvaret att uppdragets olika delar genomförs enligt bestämmelser. I nuläget 

arbetar en konsulent på IM 100 % med uppdraget.  

I tjänsten ingår att utföra KAA-uppdragets olika delar. Vilket innebär att identifiera, 

erbjuda stöd och hålla löpande kontakt med målgruppen, samverka med egen och andra 

förvaltningar, samverka med externa aktörer, rapportera statistik, delta i projekt och 
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medverka i KAA nätverk. I tjänsten ingår även att administrera ansökningar till 

introduktionsprogrammen för elever som omfattas av KAA. 

Resursen som avsätts är tid för 100% tjänst inom IM och en del av tiden för rektor på 

IM. Inga ekonomiska resurser för insatser eller att utveckla uppdraget avsätts. 

 

Omvärldsbevakning 

Behov 

Den interna granskningen av KAA visar att det finns brister, bland annat saknas en 

ändamålsenlig organisation och det finns behov av utveckling. Att så är fallet märks i 

det vardagliga arbetet. Här några exempel på det. 

Verktyg och rutiner för intern samverkan 

Ungdomar som utgör målgruppen för KAA kan få stöd och insatser av andra 

förvaltningar eller avdelningar i kommunen exempelvis socialtjänsten eller arbets-

marknadsavdelningen. Här behöver samarbetet förbättras då det saknas rutiner för hur 

KAA får kännedom om informationen på ett säkert och hållbart sätt. Det finns inte 

heller någon rutin eller upparbetat kontaktsystem från förvaltningarna gentemot KAA 

för att de skall veta vilka ungdomar som finns att arbeta med.  Den interna samverkan är 

ett viktigt instrument för att säkerställa att alla ungdomar som ingår i målgruppen fångas 

in i kommunens arbete. Olika roller/professioner inom organisationen som möter mål-

gruppen bör ha kännedom om varandras arbete och ha en gemensam målbild för arbetet 

med aktivitetsansvaret. 

Fler andrahandsåtgärder  

I skollagen står att åtgärderna i första hand ska syfta till att motivera den enskilde att 

påbörja eller återuppta en utbildning. Lagen finns för att understryka det viktiga med att 

fullfölja en gymnasieutbildning. Men det har många gånger visat sig vara en svår och 

utmanade uppgift att motivera avhoppare att återuppta sina studier. I de flesta fall har 

skolans elevhälsa redan varit involverad för att motverka avhopp genom olika åtgärder. 

När skolan inte lyckats med sina intentioner behövs andra åtgärder som inte (direkt) 

handlar om studier exempelvis praktikplatser i kommunala verksamheter. 

Mer resurser 

På grund av antalet registrerade i KAA och att endast en tjänsteperson arbetar med 

uppdraget kan det ta lång tid innan kontakt fås. Risken är då att ungdom inte får den 

hjälp hen behöver i god tid. För att minska tiden mellan att ungdom registreras och 

kontakt fås behöver KAA förstärkning. 

Målgruppen för KAA är en heterogen grupp. De som inte börjar eller hoppar av en 

gymnasieutbildning gör det av olika anledningar. Det kan exempelvis handla om fel val 

av program, skoltrötthet, otrivsel eller social situation i hemmet. Det är inte heller 

ovanligt att en del av ungdomarna har en måendeproblematik och/eller en neuro-

psykiatrisk funktionsnedsättning. Det innebär att uppdraget har stor komplexitet gente-



 Tjänsteskrivelse  
Barn och utbildning 

5(6) 

2022-03-02 Dnr BUN 2022/00196 

  

 

 

 

mot varje individuell ungdom. Det kan vara svårt och ta lång tid innan man kommer 

fram till en lösning. För att möta och stötta en heterogen grupp med olika behov på 

bästa sätt behöver KAA bestå av flera professioner. Eftersom ungdomarna inte är 

inskrivna i skolverksamhet kan inte skolornas elevhälsa användas för uppdraget annat 

än för arbete med elever som är på väg att hoppa av skolan. Det behövs en samordning 

av olika aktörer med varierande kompetenser. 

Kort jämförelse med tre kommuner 

Kontakt har tagits med tre kommuner som har ett liknande invånarantal som Uddevalla 

kommun för att i en telefonintervju med tjänstepersoner som arbetar aktivt med 

uppdraget ställa följande tre frågor: 

1.      Finns en styrning och ledning? (dvs är uppdraget politiskt förankrat) 

2.      Hur många tjänster är avsatta för uppdraget? 

3.      Hur många ungdomar är registrerade i KAA? (nuläge) 

 

Kommun  Organisation  Politisk 

förankring  

Tjänster 

(heltid) 

Antal 

registrerade  

Borlänge  AME Nej eller svag 3 170 

Gotland BoU Ja 6 120 

Nyköping  BoU Ja 8 (varav 2 

projekt anst.) 

140 

Uddevalla  BoU Svag 1 116 

 

Jämförelsen visar att i de kommuner politiken tagit ett grepp om uppdraget där har man 

också avsatt mer resurser. De hade en tydlig handlingsplan med bland annat fastlagda 

rutiner för samverkan mellan både interna och externa aktörer.  

 

Rekommendationer 

I Skolverkets allmänna råd lyfts det fram olika framgångsfaktorer i arbetet med 

aktivitetsansvaret. Att arbeta strukturerat med tydliga mål som kan utvärderas är viktiga 

delar för att skapa en god kvalitet i verksamheten. Särskilt viktiga faktorer är: 

 Politisk förankring 

 Tydlig ansvarsfördelning 

 Ändamålsenlig resurstilldelning 

 Förutsättningar för samverkan 

 Övergripande handlingsplan 

Den interna granskningen visade på samma slutsats. För att utveckla kommunens 

aktivitetsansvar rekommenderas följande: 

- Att en arbetsgrupp för KAA-arbetet skapas där representanter ifrån Barn och 

Utbildning, Socialtjänsten och Arbetsmarknadsavdelningen inom 
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kommunledningskontoret deltar regelbundet. Att ett samarbete med externa aktörer 

återupptas kring KAA.  

- Att en årlig handlingsplan för arbetet med KAA utvecklas med tydliga huvudmanna-

mål för hur arbetet ska bedrivas inom barn och utbildning, socialtjänsten och 

arbetsmarknadsavdelningen.  

- Att huvudmannen Uddevalla kommun årligen genomför en uppföljning av barn och 

utbildnings, socialtjänstens och arbetsmarknadsavdelningens gemensamma arbete med 

KAA utifrån uppsatta huvudmannamål i handlingsplanen. 

Effekt av beslut 

 Fler i målgruppen fångas upp i god tid 

 Fler kan snabbare komma in i en aktivitet 

 Högre frekvens av återkoppling i det löpande arbetet 

 Mer koll på omfattning och resultat av åtgärder 

 Mjukare överlämningar mellan förvaltningar/avdelningar 

 Långsiktiga samhällsekonomiska fördelar 

Mål av beslut 

I den bästa av världar skulle KAA egentligen inte behöva finnas. Alla ungdomar borde 

påbörja och gå färdigt en gymnasieutbildning. Men än är vi inte där. Så länge ungdomar 

av olika anledningar hoppar av gymnasiet eller väljer att inte ens börja behöver KAA 

finnas som ett viktigt stöd. Målet är att ungdomar som främst riskerar att hamna i 

utanförskap behöver fångas upp snabbare och erbjudas alternativa aktiviteter.  

 

 

 

 

 

 

Staffan Lindroos Gunnar Axelsson  

Förvaltningschef Rektor  

Skickas till 
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Kommunledningskontoret 

Ekonomiavdelningen Postadress Besöksadress Telefon (vx) Fax  

45181  UDDEVALLA Stadshuset Varvsvägen 1 0522-69 60 00 fax  

    

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

10. Granskning av det kommunala aktivitetsansvaret (KAA) 

1. Bakgrund 

Den bakomliggande anledningen till granskningen av denna rutin är att det finns tydliga 

lagkrav för kommunens ansvar för ungdomar som tillhör målgruppen har en 

sysselsättning. Samtidigt har ungdomarna många valalternativ till sysselsättning 

exempelvis gymnasieutbildning, kommunal eller fristående, antingen i Uddevalla eller 

på annan ort. Praktikplats via Uddevalla kommun eller Arbetsförmedlingen, arbete samt 

övriga aktiviteter som Uddevalla kommun erbjuder. För att Uddevalla kommun ska 

kunna ha en helhetsbild av ungdomars sysselsättning krävs det en kartläggning av 

målgruppen och denna kartläggning är viktig att kontrollera för att tillse att den 

överensstämmer med verkligheten. 

 

29 kap. skollagen Övriga bestämmelser 

Kommunernas aktivitetsansvar för ungdomar 

9 §   En hemkommun ska löpande under året hålla sig informerad om hur de ungdomar i 

kommunen är sysselsatta som 

   1. inte har fyllt 20 år, 

   2. har fullgjort sin skolplikt eller har blivit folkbokförda i landet vid en tidpunkt då de 

inte har skolplikt, 

   3. inte genomför utbildning i gymnasieskola eller gymnasiesärskola eller motsvarande 

utbildning, 

   4. inte har en gymnasieexamen, 

   5. inte har ett gymnasiesärskolebevis, och 

   6. inte har fullföljt utbildning som motsvarar gymnasieskolan eller gymnasiesärskolan 

med godkänt resultat. 

 

Hemkommunen ska erbjuda de ungdomar som avses i första stycket lämpliga 

individuella åtgärder. Åtgärderna ska i första hand syfta till att motivera den enskilde att 

påbörja eller återuppta en utbildning. Kommunen ska dokumentera sina insatser på 

lämpligt sätt. 

 

Kommunen ska föra ett register över de ungdomar som avses i första stycket. 

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om 

den dokumentation och den behandling av personuppgifter som är nödvändig för att 
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kommunen ska kunna fullgöra sina skyldigheter enligt första-tredje styckena. Lag 

(2018:749). 

 

Skolverkets Allmänna råd - Kommunernas aktivitetsansvar för ungdomar 

1. Att styra och leda arbetet 

Hemkommunen bör 

1. se till att det finns en ändamålsenlig organisation med en tydlig ansvarsfördelning 

och en strukturerad handlingsplan för arbetet med 

aktivitetsansvaret, 

2. identifiera vilka myndigheter och andra aktörer som kan vara aktuella att samverka 

med inom ramen för aktivitetsansvaret, och 

3. skapa förutsättningar och ha ändamålsenliga rutiner för samverkan 

såväl inom kommunen som med berörda myndigheter och andra aktörer. 

2. Avgränsningar 

Granskningen har avgränsats i tid till perioden andra halvåret 2019 till och med första halvåret 

2020. Intervju med ansvarig chef samt med ansvarig ungdomskonsulent för det kommunala 

aktivitetsansvaret (KAA) har genomförts, samt en granskning av rutiner, statistisk för inskrivna 

ungdomar i KAA, beskrivning av målgruppen, kartläggning och vilka aktiviteter som erbjuds i 

Uddevalla kommun för ovanstående tidsperiod.  

3. Metod 

Rutiner för KAA, statistik för inskrivna ungdomar i KAA samt beskrivningar av 

aktiviteter har begärts in inför granskningen. Intervju med ansvarig chef och 

ungdomskonsulent för KAA har genomförts.  

4. Resultat 

Arbetet med KAA 

I intervju med ansvarig chef och ansvarig ungdomskonsulent för arbetet KAA i 

Uddevalla kommun framkommer att uppdraget för KAA i dagsläget är placerat under 

barn och utbildning och gymnasieskolans individuella program (IM). Anledningen till 

denna placering tror de ansvariga för KAA beror på att de redan arbetar med 

gymnasieskolans elevkatalog för inskrivna elever. Chefen för KAA berättar att det är en 

del av IM-programmets elevpeng som finansierar arbetet med KAA och hen upplever 

att det är en otydlig styrning kring hur ekonomin ska fördelas till uppdraget. Ansvarig 

chef för KAA är närmsta chef tillika samtalspartner vid avstämningar med 

ungdomskonsulenten. Ungdomskonsulenten ansvarar för den uppsökande verksamheten 

och anvisningar till aktiviteter inom KAA. I ungdomskonsulentens arbetsuppgifter ingår 

även inrapportering av resultat för arbetet med KAA till SCB två gånger om året samt 

att hålla kontakt med ungdomarna och dokumentera arbetet. Ungdomskonsulenten 
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berättar att det inte går att genomföra det uppsökande arbetet ensam utan hen gör det 

tillsammans med personer som är anställda på arbetsmarknadsavdelningen.  

 

Rutiner 

Ungdomskonsulenten berättar att arbetet med KAA utgår ifrån KAA-modulen som i sin 

tur är sammankopplad med alla skolplaceringar för elever mellan 16–20 år via 

programmet Extens. När en elev inte har någon skolplacering går det iväg en signal till 

KAA-modulen om att eleven behöver kontaktas. Ungdomskonsulenten gör en första 

kontroll i register, bland nättjänster, skolor och hos socialförvaltningen för att ta reda på 

ungdomens kontaktuppgifter och senaste sysselsättning i form av utbildning. Nästa steg 

är att ringa eller skicka sms till ungdomen eller ungdomens vårdnadshavare om hen inte 

är myndig.  

 

Vid svar erbjuder ungdomskonsulenten ett möte tillsammans med ungdomskonsulent, 

studie- och yrkesvägledare och ibland rektor för IM med inriktning studier. Om 

ungdomen vill ha arbete uppmanas ungdomen att ta kontakt med 

Arbetsmarknadsavdelningen och Arbetsförmedlingen på egen hand. Om ungdomen har 

måendeproblematik erbjuds antingen samtal med kurator på IM, eller så uppmanas hen 

att ta kontakt med Ungdomsmottagningen, vårdcentral, BUP. Minderåriga med 

måendeproblematik anmäls till socialtjänsten och myndiga uppmanas att ta kontakt med 

Socialtjänsten för hjälp. Ungdomskonsulenten informerar ungdomen att regelbundna 

uppföljningar kring ungdomens aktivitet/sysselsättning kommer att fortgå tills studier på 

nationellt program fullföljs eller att ungdomen fyller 20 år.  

 

Om inget svar fås skickar ungdomskonsulenten brev eller mail med information om 

KAA till ungdomen eller vårdnadshavare. Nästa steg därefter är att skicka ett 

påminnelsebrev och sedan genomföra hembesök. Om ungdomskonsulenten fortfarande 

inte kommit i kontakt med ungdomen skickas en orosanmälan till socialtjänsten för 

ungdomar under 18 år. Ungdomskonsulenten fortsätter sedan att halvårsvis försöka 

kontakta ungdomen t om att hen fyllt 20 år och då skrivs ut eftersom hen då inte längre 

tillhör målgruppen för KAA.      

 

Aktiviteter som erbjuds inom KAA 

De aktiviteter som erbjuds inom ramen för KAA är motiverande samtal, samtal med 

studie- och yrkesvägledare, praktikplats via Nike, jobbsökaraktiviteter via Jobbcafé och 

samarbete folkhögskolan via Fenix. Aktiviteten Fenix bedrivs av tre lärare och här får 

ungdomen möjlighet att läsa gymnasiekurser i svenska, engelska, matematik och 

samhällsorienterande kurser. Målgruppen för denna insats är elever med utmaningar 

eller särskilda behov. Aktiviteten Nike ungdom är ett samarbetsprojekt mellan IM och 

kommunledningskontoret som bedrivas av en lärare från IM samt fyra personal ifrån 
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Arbetsmarknadsavdelningen. Syftet med Nike ungdom är att skapa normalitet i 

vardagen samt att ungdomen på sikt återgår till studier. Arbete med estetisk verksamhet 

i projektform, simning, bowling, gymträning, arbetsplatsbesök, praktik, undervisning i 

matematik och svenska är några av de aktiviteter som deltagarna kan välja emellan.  

 

Samarbete 

Granskningen visar att det inte finns en ändamålsenlig organisation med en tydlig 

ansvarsfördelning och en strukturerad handlingsplan för arbetet med KAA i Uddevalla 

kommun. Det framgår av intervjun med ansvariga för KAA att det saknas en styrgrupp 

för arbetet med KAA i Uddevalla kommun samt att det är otydligt vilka uppgifter som 

nämnden efterfrågar i samband med den årliga redovisningen av KAA-arbetet. I 

dagsläget saknas en handlingsplan för arbetet med KAA. Det framgår också att 

förutsättningar för samarbete och ändamålsenliga rutiner för samverkan inom 

kommunen samt med berörda myndigheter och andra aktörer saknas kring KAA. Vid 

intervjun framkommer att samarbetet kring KAA mellan Barn och utbildning, 

Socialtjänsten och Arbetsmarknadsavdelningen behöver utvecklas eftersom i dagsläget 

är ansvaret för KAA inte fördelat utan hela ansvaret för KAA ligger hos Barn och 

utbildning. Tidigare fanns det en samverkansgrupp mellan Vuxenutbildningen, IM, 

Arbetsmarknadsavdelningen och Arbetsförmedlingen men denna grupp lades ner i 

samband med att Arbetsförmedlingen drog ned på sina resurser. 

 

Resultat 1 juli 2019 – 30 juni 2020 

                  Antal   Sysselsättning vid (senaste) kontakt 
Individer i 
registret 

(målgrupp) 

213 Annan  
syssel-
sättning 

Arbete Ej 
kontakt 

Åtgärd 
annan 
aktör 

Ingen  
syssel- 
sättning 

Praktik  
Ungdom 

Studier Utlandet 

Avslutade 
2019/2020 

155 3 57 20 14 27 2 30 2 

Kvar efter       
1 juli 2020 

58 4 16 10 17 6 0 4 1 

SUM 213 7 73 30 31 33 2 34 3 

          

  Grund för avregistrering i kategorin Ingen sysselsättning 

Ingen  
sysselsättning 

33 Fyllt 20 StInt StNat      

Avslutade  27 14 12 1      

Kvar efter  
1 juli 2020 

6         
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Åtgärder 108 KAA IM  
Fenix 
Nike 

Annan  
aktör 

     

  37 40 31      

          

Åtgärdstyper 
(KAA) 

37 Enstaka 
samtal 

Annan 
åtgärd 

Stud. 
besök 

SYV Regel. 
samtal 

   

  21 5 6 4 1    

          

Grund för 
åtgärd upphör 
(KAA) 

37 Genom-
förd 

Annan 
orsak 

Ej 
deltagit 

     

  28 4 5      

          

Sysselsättning 
efter åtgärd 
(KAA) 

37 Annan  
aktör 

Annan 
sys 

Arbete Ingen 
sys 

Stint Okänt   

  1 1 3 13 16 3   

Teckenförklaring i modell: Stint – Studier på introduktionsprogram. StNat – Studier på nationellt program. Annan 

orsak – Skolan kunde inte svara på ungdomens önskemål (inskrivningsrutin), Kom ej på erbjuden åtgärd ej svar om 

varför, Ej kontakt efter åtgärd. Annan åtgärd – distansstudier, stegvisa hembesök som övningar för att komma över 

social fobi, förmedling av kontakt med förskola, samtal med asylsökande familj (påskynda ärende för inskrivning till 

IM i samverkan med soc. o AMA), regelbunden kommunikation via sms/mejl för att skapa förtroendeingivande 

relation. Annan sys – öppna förskolan med sitt barn.  

 

Slutsatser: För perioden 1 juli 2019–30 juni 2020 har 213 ungdomar kontaktats som 

tillhör målgruppen för KAA och av dessa kvarstod 58 ungdomar efter 1 juli 2020. Totalt 

fanns det för den aktuella perioden 33 ungdomar utan sysselsättning och 27 av dessa 

avregistrerades under perioden enligt följande; 14st har fyllt 20 år, 12st gick vidare till 

studier på nationellt program och en gick vidare till studier på introduktionsprogram.  

Av de totalt 37 åtgärder som registrerades under den aktuella perioden för KAA var 

enstaka samtal den vanligast åtgärden och enligt statistiken framgår även att den 

vanligaste orsaken till att en åtgärd upphör inom KAA är att den är genomförd. Den 

vanligaste sysselsättningen efter åtgärd inom KAA är studier vid introduktionsprogram 

samt kategorin ingen sysselsättning.  

 

Sammanfattningsvis visar statistiken av resultatet för arbetet med KAA att det finns 

fungerande rutiner för det uppsökande arbetet med att hitta ungdomar som tillhör 

målgruppen enligt de krav som skollagen kräver. Ungdomskonsulenten har en väl 

utarbetad strategi för sitt arbete och dokumenteringen av det.  
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5. Slutsatser och rekommendationer 

Slutsatsen av granskningen är att rutinerna för- samt det uppsökande arbetet kring 

målgruppen som tillhör KAA fungerar och uppfyller de krav som skollagen kräver.  

 

Granskningen visar däremot att det finns brister i styrningen och ledningen av KAA 

enligt de riktlinjer som omnämns i Skolverkets allmänna råd för KAA. I dagsläget 

saknas en ändamålsenlig organisation med en tydlig ansvarsfördelning och en 

strukturerad handlingsplan för arbetet med KAA. Det är oklart när det gäller den 

ekonomiska styrningen, vilka krav/mål som huvudmannen Uddevalla kommun har på 

arbetet med KAA samt att en strukturerad handlingsplan för KAA-arbetet saknas. 

Arbetet med att identifiera vilka myndigheter och andra aktörer som kan vara aktuella 

att samverka med inom ramen för KAA har avstannat sedan samverkansgruppen för 

KAA upplöstes när Arbetsförmedlingen drog in sina resurser för något år sedan. 

Tillräckliga förutsättningar och ändamålsenliga rutiner för samverkan såväl inom 

kommunen som med berörda myndigheter och andra aktörer saknas eller behöver 

utvecklas eftersom ansvarsfördelningen för arbetet med KAA ligger enbart hos Barn 

och utbildning i dagsläget. KAA-arbetet kan med fördel utvecklas genom ett 

intensifierat samarbete mellan Barn och utbildning, Socialtjänsten och 

Arbetsmarknadsavdelningen, eftersom ungdomar som tillhör målgruppen för KAA ofta 

även tillhör en eller flera av dessa verksamheter/aktörer. Det är även vanligt 

förekommande att ungdomarna har kontakt med externa aktörer som exempelvis 

Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan samt vården vilka också behöver knytas till 

arbetet med KAA. Hur arbetet med KAA ska fördelas mellan barn och utbildning, 

socialtjänsten och arbetsmarknadsavdelningen beskrivs enklast och tydligast i en årlig 

plan för KAA. Denna plan bör med fördel innehålla beskrivningar av rutiner, aktiviteter, 

samarbetet mellan olika aktörer (interna och externa) samt uppföljningsbara 

huvudmannamål som årligen följs upp av politiken.     

 

Rekommendationer 

- Att en arbetsgrupp för KAA-arbetet skapas där representanter ifrån barn och 

utbildning, socialtjänsten och arbetsmarknadsavdelningen deltar regelbundet. 

Att ett samarbete med externa aktörer återupptas kring KAA.    

 

- Att en årlig handlingsplan för arbetet med KAA utvecklas med tydliga 

huvudmannamål för hur arbetet ska bedrivas inom barn och utbildning, 

socialtjänsten och arbetsmarknadsavdelningen. 

 

- Att huvudmannen Uddevalla kommun årligen genomför en uppföljning av barn 

och utbildnings, socialtjänstens och arbetsmarknadsavdelningens gemensamma 

arbete med KAA utifrån uppsatta huvudmannamål i handlingsplanen.  



 
 

 
 

Protokollsförslag  
Barn och utbildningsnämnden 
 
2022-03-24 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 63 Dnr BUN 2022/00199 20 

Tilläggsbudget barn och utbildning 2022 
Sammanfattning 
Kommunfullmäktige har fattat beslut om tilläggsbudget för 2022. Barn och utbildning 
tillförs 4 mkr som avser 2 mkr för modernisering av maskinpark inom Östrabo Yrkes, 
och 2 mkr till barngrupperna inom förskolan. 
 
Den ekonomiska återhämtningen efter utbrottet av coronapandemin är mer kraftfull än 
vad som låg till grund för vårens beräkningar inför flerårsplan 2022–2024. Ökningen av 
skatteintäkter och generella statsbidrag finansierar möjligheten till en tilläggsbudget till 
flerårsplanen 2022. 
 
Den övergripande fördelningen inom Förskolan är till alla barn med lika belopp. Den 
kommunala verksamheten fördelar sin del av resurserna utifrån verksamhetens 
prioritering för att påverka barns sammanhang och kvalitén i undervisningen. 
 
Gymnasieskolans fördelning sker till prioriterade yrkesprogram med lika belopp per 
elev. Den kommunala verksamheten fördelar sin del av resurserna utifrån prioriterade 
ändamål i undervisningen. 
 
Beslutsunderlag 
Barn och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2022-03-07 
 
Beslut 
Barn och utbildningsnämnden beslutar 
 
att godkänna förvaltningens förslag till fördelning av tilläggsbudget för 2022 
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Barn och utbildning 
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Handläggare 

Controller Thomas Davidsson 

Telefon 0522-69 70 14 
thomas.davidsson@uddevalla.se 

 

Tilläggsbudget barn och utbildning 2022 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige har fattat beslut om tilläggsbudget för 2022. Barn och utbildning 

tillförs 4 mkr som avser 2 mkr för modernisering av maskinpark inom Östrabo Yrkes, 

och 2 mkr till barngrupperna inom förskolan. 

 

Den ekonomiska återhämtningen efter utbrottet av coronapandemin är mer kraftfull än 

vad som låg till grund för vårens beräkningar inför flerårsplan 2022–2024. Ökningen av 

skatteintäkter och generella statsbidrag finansierar möjligheten till en tilläggsbudget till 

flerårsplanen 2022. 

 

Den övergripande fördelningen inom Förskolan är till alla barn med lika belopp. Den 

kommunala verksamheten fördelar sin del av resurserna utifrån verksamhetens 

prioritering för att påverka barns sammanhang och kvalitén i undervisningen. 

 

Gymnasieskolans fördelning sker till prioriterade yrkesprogram med lika belopp per 

elev. Den kommunala verksamheten fördelar sin del av resurserna utifrån prioriterade 

ändamål i undervisningen. 

Beslutsunderlag 

Barn och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2022-03-07 

Förslag till beslut  

Barn och utbildningsnämnden beslutar 

 

att godkänna förvaltningens förslag till fördelning av tilläggsbudget för 2022 

 

Ärendebeskrivning 

Fördelning av tilläggsbudget för barn och utbildning 2022. 

 

Den ekonomiska återhämtningen efter utbrottet av coronapandemin är mer kraftfull än 

vad som låg till grund för vårens beräkningar inför flerårsplan 2022–2024. Ökningen av 

skatteintäkter och generella statsbidrag finansierar möjligheten till en tilläggsbudget till 

flerårsplanen 2022–2024. 

 

Kommunfullmäktige har fattat beslut om tilläggsbudget för 2022. Barn och utbildning 

tillförs 4 mkr som avser 2 mkr för modernisering av maskinpark inom Östrabo Yrkes, 

och 2 mkr till barngrupperna inom förskolan. 
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Tilläggsbudgeten fördelas för 2022. Från och med 2023 ingår tilläggsbudgeten i 

ordinarie beslutad budget och fördelas inom resursfördelningssystem per verksamhet. 

 

Förskola 

 

Tilläggsbudgeten fördelas till alla barn inom förskolan med ett lika stort belopp per barn 

för 2022. Den ökade budgeten behöver påverka barns sammanhang och kvalitén på 

undervisningen. Enheternas olika förutsättningar gör att varje rektor behöver avgöra hur 

tilldelad resurs bäst används. 
 

- Det kan röra sig om att lägga resursen på att en person öppnar en dag i veckan, 

så förskollärarna kan fokusera på undervisning den tid flest barn är i 

verksamheten.  Det skulle innebära att barngruppen kan delas mer den dagen, 

och att undervisningen därmed kan ske i mindre grupp.  

- Det kan vara rektorer som väljer att lösgöra en person som avlöser den som 

behöver gå på möte/nätverk/dokumentera osv, så att barngruppen kan fortsätta 

vara delad i stället för att slås ihop med andra den tiden. 

 

Arbetssätt i förskolan bygger till stor del på barns intressen, förmågor och behov, vilket 

innebär att barn är i olika konstellationer under en dag. Vi kan därför inte svara att ”barn 

är i sin mindre grupp större delen av sin dag” – alltså Skolverkets definition. Däremot är 

barn i mindre konstellationer under stora delar av dagen, och med det här tillskottet 

förstärks dessa möjligheter. 

 

Gymnasieskola 

 

Gymnasieskolan avser att utifrån drift och investeringsmedel omsätta tilldelade utökade 

driftmedel omfattande 2 miljoner till att stärka yrkesutbildningarnas maskin och 

läromedels förutsättningar.  
 

Yrkesprogram som berörs är: 

Bygg och Anläggning inriktning mot plåt – inköp inom maskinpark inom 

plåtbearbetning 

Bygg och Anläggning inriktning anläggning – inköp simulatorer inom gräv 

Elprogrammet – inköp lab. utrustning 

 

Utbetalning av tilläggsbudget 2022 

 

Avräkningsperiod för fördelning av bidraget är volymer i respektive verksamhet den 

15:e februari, 15:e maj,15:e september och den 15:e november 2022.  

25 % av beräknad ersättningen per elev inom prioriterade yrkesprogram i 

gymnasieskolan och alla barn i förskolan utgår per avräkningsperiod. Utbetalning till 

enskilda utförare sker för våren under maj och för hösten under september och 

november. 
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Staffan Lindroos Thomas Davidsson 

Förvaltningschef Controller  

Skickas till 

 



 
 

 
 

Protokollsförslag  
Barn och utbildningsnämnden 
 
2022-03-24 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 64 Dnr BUN 2022/00181 21 

Fördelning av statligt stöd till skolväsendet 2022 
"skolmiljarden" 
Sammanfattning 
För att möta den tuffa utmaning som covid-19-pandemin medför förstärks det statliga 
stödet till skolväsendet med 1,4 miljard kronor 2022. 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 7 845 965 kr för 2022.  
Utifrån kartläggning som förvaltningsledningen gjort föreslås riktade insatser inom 
grundskolans åk 4–9, gymnasieskola och vuxenutbildning. 
 
Beslutsunderlag 
Barn och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2022-03-07 
  
Beslut 
Barn och utbildningsnämnden beslutar 
 
att godkänna förvaltningens förslag till fördelning av statligt stöd ”skolmiljarden” 2022 
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Handläggare 

Controller Thomas Davidsson  

Telefon 0522-69 70 14 
thomas.davidsson@uddevalla.se 

 

Förstärkning av statligt stöd till skolväsendet 2022 

"skolmiljarden" 

Sammanfattning 

För att möta den tuffa utmaning som covid-19-pandemin medför förstärks det statliga 

stödet till skolväsendet med 1,4 miljard kronor 2022. 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 7 845 965 kr för 2022.  

Utifrån kartläggning som förvaltningsledningen gjort föreslås riktade insatser inom 

grundskolans åk 4–9, gymnasieskola och vuxenutbildning. 

 

Beslutsunderlag 

Barn och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2022-03-07 

Förslag till beslut  

Barn och utbildningsnämnden beslutar 

 

att godkänna förvaltningens förslag till fördelning av statligt stöd ”skolmiljarden” 2022 

 

 

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. Prioriteringar görs utifrån ekonomiska förutsättningar, påverkansgrad 

och behov av insatser i närtid. 
 

Vuxenutbildning 1 846 tkr 

 

Utbildningsskulden och distansundervisningen inom vuxenutbildningen har gett störst 

negativa konsekvenser inom svenska för invandrare. Extra undervisning inom studieväg 
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1 och 2 med läs och skrivundervisning utanför ordinarie undervisning samt 

fokusgrupper med fler undervisningstimmar prioriteras. 

 

 

Gymnasieskola 3 000 tkr 

Gymnasieskolans omfattande distansundervisning under 2020 och med avslut under 

2021 har därefter övergått till en skolförlagd period präglad av mycket hög frånvaro 

bland lärare och elever utifrån Corona pandemin. Den skolförlagda undervisningen har 

påverkat lärarnas möjligheter till en samlad undervisning då elevfrånvaron över lång tid 

varit mycket hög. Till det kommer att andel inställda lektioner samt vikarier medfört 

minskad undervisningstid för eleverna. Under hela perioden har APL inom vissa 

program kunnat genomföras delvis eller inte alls. Sammantaget behöver 

gymnasieskolan nu tillföra undervisningstid för att arbeta med utbildningsskulden. 

Medel behöver nu tillföras för kostnader för att anställa vikarier samt övertid för lärare. 

  

Grundskola  3 000 tkr 

 

Kompensatoriskt riktade 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 4–9. Riktade 

insatser inom matematik, svenska och engelska till de skolorna med störst behov för att 

höja måluppfyllelsen. 

 

Utbetalning av statligt stöd ”skolmiljarden” 

 

Avräkningsperiod för fördelning av bidraget är volymer i respektive verksamhet den 

15.e februari och den 15:e september 2022.  

Hälften av beräknad ersättningen per elev inom gymnasieskola och grundskola åk 4–9 

utgår per termin. Utbetalning till enskilda utförare sker för våren under april/maj och för 

hösten under oktober/november. 

 

 

 

Staffan Lindroos Thomas Davidsson  

Förvaltningschef Controller  

Skickas till 

 



 
 

 
 

Protokollsförslag  
Barn och utbildningsnämnden 
 
2022-03-24 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 65 Dnr BUN 2022/00090 22 

Uppdrag efter Barn och utbildningsnämndens resultatdialog 
februari 2022 
Sammanfattning 
Vid resultatdialog i barn och utbildningsnämnden den 17 februari 2022, avslutades 
verksamheternas redogörelser med en sammanfattning av de viktigaste aktuella 
problemen och behov av stöd från huvudman. Utifrån dessa behov tog nämnden fram 
ett antal uppdrag till verksamhetscheferna.  
 
Förskolan önskade utöka antal kompetensutvecklingsdagar med begränsat 
öppethållande under året från fyra till sex dagar. Förskolan lyfte även behovet av att ha 
begränsat öppethållande under eftermiddagen första måndagen varje månad (med vissa 
avvikelser) från kl. 16.00 för pedagogisk utveckling och likvärdighet. Nämnden anser 
att denna utökning av kompetensutvecklingsdagar och mötestid för personal är en 
förutsättning för att klara det kvalitativa uppdraget enligt förskolans läroplan. Dock 
efterfrågas en god dialog med vårdnadshavare om begränsat öppethållande.  
 
Grundskolan önskade att utöka antal kompetensutvecklingsdagar för fritidshemmen från 
tre till fyra dagar per läsår med begränsat öppethållande. Nämnden anser att detta är 
rimligt.   
 
Grundskolan önskade även bättre förutsättningar för att kunna tillsvidareanställa 
vikarier, bland annat med anledning av att elever i behov av särskilt stöd och elever med 
hög frånvaro ska kunna få planerad undervisning. Nämnden efterfrågar ett underlag där 
det belyses vad detta förslag skulle få för ekonomiska konsekvenser jämfört med dagens 
situation.  
 
Gymnasieskolan önskade förutsättningar för att kunna fortsätta med de kompensatoriska 
insatser som genomförts under 2021 och om möjligt göra insatserna permanenta, då de 
tycks ha god effekt på måluppfyllelsen. Nämnden anser det viktigt att prioritera elever i 
behov av stöd och insatser som ökar andel elever som når gymnasieexamen. Nämnden 
efterfrågar en utredning som visar på effekterna av de kompensatoriska insatserna under 
pandemin samt en kostnadsberäkning för att göra dessa insatser permanenta.  
   
Vuxenutbildningen framhåller att det är viktigt att fokusera på SFI när det gäller att 
motverka utbildningsskulden. Nämnden ställer sig positiv till detta, men efterfrågar ett 
underlag som visar hur utbildningsskulden inom SFI kan minskas och vilka ekonomiska 
konsekvenser detta medför.   
 
Därtill önskade nämnden en fördjupning i hur samverkan sker mellan elevhälsan på 
grundskolan och gymnasieskolans elevhälsa för att underlätta övergång till 
gymnasieskolan. Nämnden vill att överlämningen ska ta hänsyn till även psykisk hälsa, 
då detta är viktigt för fullföljda studier samt trygghet och studiero.  
 
 



 
 

 
 

Protokollsförslag  
Barn och utbildningsnämnden 
 
2022-03-24 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Forts § 65 
 
Nämnden diskuterade även vad grundskolan och gymnasieskolan gör för de elever som 
är högpresterande. Nämnden vill ha en återkoppling på detta, men det är inte kopplat till 
något uppdrag. 
Beslutsunderlag 
Barn och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2022-03-02 
Barn och utbildningsnämndens protokollsutdrag 2022-02-17 § 25  
Beslut 
Barn och utbildningsnämnden beslutar 
 
att förskolan får i uppdrag att utöka antalet kompetensutvecklingsdagar per år från fyra 
till sex dagar. Dessa dagar har förskolorna begränsat öppethållande. 
 
att förskolan får i uppdrag att ha begränsat öppethållande från kl. 16:00 cirka en 
eftermiddag i månaden för att anordna personalmöten för pedagogisk utveckling och 
likvärdighet.  
 
att grundskolan får i uppdrag att ta fram ett ekonomiskt underlag med 
kostnadsberäkningar för tillsvidareanställda vikarier, jämfört med dagens situation med 
tillfälliga vikarier  
 
att grundskolan får i uppdrag att utöka antalet kompetensutvecklingsdagar för 
fritidshemmen från tre till fyra dagar per läsår och ha begränsat öppethållande under 
dessa dagar  
 
att gymnasieskolan får i uppdrag att göra en utredning som visar på vilka effekter de 
kompensatoriska insatserna under 2021 har fått för måluppfyllelsen, samt ta fram ett 
fördjupat ekonomiskt underlag för vad det skulle innebära att permanenta dessa insatser. 
 
att vuxenutbildningen får i uppdrag att ta fram ett underlag som visar hur 
utbildningsskulden inom SFI kan minskas och vilka ekonomiska konsekvenser detta 
medför  
 
att grundskolan och gymnasieskolan får i uppdrag att tillsammans ta fram en 
beskrivning för en fördjupad överlämning mellan skolformerna som också innefattar 
psykisk ohälsa samt  
 
att uppdragen delredovisas på barn och utbildningsnämndens sammanträde i oktober 
2022.   
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Handläggare 

Kvalitetsstrateg Linnea Lindgren  

Telefon 0522-69 70 11 
linnea.lindgren@uddevalla.se 

 

Uppdrag från Barn och utbildningsnämndens resultatdialog 

februari 2022 

Sammanfattning 

Vid resultatdialog i barn och utbildningsnämnden den 17 februari 2022, avslutades 

verksamheternas redogörelser med en sammanfattning av de viktigaste aktuella 

problemen och behov av stöd från huvudman. Utifrån dessa behov tog nämnden fram 

ett antal uppdrag till verksamhetscheferna.  
 

Förskolan önskade utöka antal kompetensutvecklingsdagar med begränsat 

öppethållande under året från fyra till sex dagar. Förskolan lyfte även behovet av att ha 

begränsat öppethållande under eftermiddagen första måndagen varje månad (med vissa 

avvikelser) från kl. 16.00 för pedagogisk utveckling och likvärdighet. Nämnden anser 

att denna utökning av kompetensutvecklingsdagar och mötestid för personal är en 

förutsättning för att klara det kvalitativa uppdraget enligt förskolans läroplan. Dock 

efterfrågas en god dialog med vårdnadshavare om begränsat öppethållande.  
 

Grundskolan önskade att utöka antal kompetensutvecklingsdagar för fritidshemmen från 

tre till fyra dagar per läsår med begränsat öppethållande. Nämnden anser att detta är 

rimligt.   
 

Grundskolan önskade även bättre förutsättningar för att kunna tillsvidareanställa 

vikarier, bland annat med anledning av att elever i behov av särskilt stöd och elever med 

hög frånvaro ska kunna få planerad undervisning. Nämnden efterfrågar ett underlag där 

det belyses vad detta förslag skulle få för ekonomiska konsekvenser jämfört med dagens 

situation.  
 

Gymnasieskolan önskade förutsättningar för att kunna fortsätta med de kompensatoriska 

insatser som genomförts under 2021 och om möjligt göra insatserna permanenta, då de 

tycks ha god effekt på måluppfyllelsen. Nämnden anser det viktigt att prioritera elever i 

behov av stöd och insatser som ökar andel elever som når gymnasieexamen. Nämnden 

efterfrågar en utredning som visar på effekterna av de kompensatoriska insatserna under 

pandemin samt en kostnadsberäkning för att göra dessa insatser permanenta.  

   

Vuxenutbildningen framhåller att det är viktigt att fokusera på SFI när det gäller att 

motverka utbildningsskulden. Nämnden ställer sig positiv till detta, men efterfrågar ett 

underlag som visar hur utbildningsskulden inom SFI kan minskas och vilka ekonomiska 

konsekvenser detta medför.   
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Därtill önskade nämnden en fördjupning i hur samverkan sker mellan elevhälsan på 

grundskolan och gymnasieskolans elevhälsa för att underlätta övergång till 

gymnasieskolan. Nämnden vill att överlämningen ska ta hänsyn till även psykisk hälsa, 

då detta är viktigt för fullföljda studier samt trygghet och studiero.  

 

Nämnden diskuterade även vad grundskolan och gymnasieskolan gör för de elever som 

är högpresterande. Nämnden vill ha en återkoppling på detta, men det är inte kopplat till 

något uppdrag. 

Beslutsunderlag 

Barn och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2022-03-02 

Barn och utbildningsnämndens protokollsutdrag 2022-02-17 § 25  

Förslag till beslut  

Barn och utbildningsnämnden beslutar 

 

att förskolan får i uppdrag att utöka antalet kompetensutvecklingsdagar per år från fyra 

till sex dagar. Dessa dagar har förskolorna begränsat öppethållande. 

  

att förskolan får i uppdrag att ha begränsat öppethållande från kl. 16:00 cirka en 

eftermiddag i månaden för att anordna personalmöten för pedagogisk utveckling och 

likvärdighet.  

 

att grundskolan får i uppdrag att ta fram ett ekonomiskt underlag med 

kostnadsberäkningar för tillsvidareanställda vikarier, jämfört med dagens situation med 

tillfälliga vikarier  

 

att grundskolan får i uppdrag att utöka antalet kompetensutvecklingsdagar för 

fritidshemmen från tre till fyra dagar per läsår och ha begränsat öppethållande under 

dessa dagar  

 

att gymnasieskolan får i uppdrag att göra en utredning som visar på vilka effekter de 

kompensatoriska insatserna under 2021 har fått för måluppfyllelsen, samt ta fram ett 

fördjupat ekonomiskt underlag för vad det skulle innebära att permanenta dessa insatser. 

   

att vuxenutbildningen får i uppdrag att ta fram ett underlag som visar hur 

utbildningsskulden inom SFI kan minskas och vilka ekonomiska konsekvenser detta 

medför  
 

att grundskolan och gymnasieskolan får i uppdrag att tillsammans ta fram en 

beskrivning för en fördjupad överlämning mellan skolformerna som också innefattar 

psykisk ohälsa samt  

 
 



 Tjänsteskrivelse  
 

3(3) 

2022-03-02 Dnr BUN 2022/00090 

  

 

 

 

 

att uppdragen delredovisas på barn och utbildningsnämndens sammanträde i oktober 

2022.   

 

 

 

 

Staffan Lindroos Linnea Lindgren 

Förvaltningschef Kvalitetsstrateg 

Skickas till 

Samtliga verksamhetschefer BoU 



 

 

 

 
Protokollsutdrag 
Barn och utbildningsnämnden 

 

2022-02-17 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 25 Dnr BUN 2022/00090 

Barn och utbildningsnämndens resultatdialog februari 2022 

Sammanfattning 

Kvalitetsstrateg Linnea Lindgren redogör för resultatdialogens upplägg.  

 

Verksamhetschef förskola Lena-Maria Vinberg och utvecklare förskola Siren Linde 

informerar om det pedagogiska trädet samt om arbetet med att skapa förutsättningar för 

baren att lära och utvecklas. 

Information lämnas vidare om uppföljning av pågående åtgärder, om nuläges-

beskrivningar för kunskapsutveckling och måluppfyllelse, om arbetet med språkmåttet 

samt om fortsatta behov inom kunskapsresultat och måluppfyllelse. Verksamhetschef 

och utvecklare lämnar vidare nulägesbeskrivningar för trygghet och studiero och arbetet 

med barns integritet samt om trygghetsmått och fortsatta behov inom området.   

Verksamhetschef och utvecklare redogör för framgångsfaktorer inom det systematiska 

kvalitetsarbetet, om identifierade problemformuleringar samt om planerade nya åtgärder 

och insatser.   

 

Verksamhetschef grundskola Ola Sundberg och enhetschef grundskola Charlotta Olsson 

informerar om grundskolans, grundsärskolans och fritidshemmens uppföljning av 

vidtagna åtgärder och insatser. Nulägesbeskrivning av kunskapsresultat och mål-

uppfyllelse lämnas samt statistik över följande mått visas:  

 Gymnasiebehörighet över tid från HT åk 6 till VT åk 9 för årskullarna 2005-2009  

 Genomsnittligt meritvärde över tid från HT åk 6 till VT åk 9 för  

årskullarna 2005-2009 

 Behörighet GY11 bägge könen HT åk7 till HT åk 9 enhetsvis 

 Meritvärde GY11 bägge könen HT åk7 till HT åk 9 enhetsvis 

 

Information lämnas vidare om nulägesanalys samt om fortsatta behov inom kunskaps-

resultat och måluppfyllelse. Verksamhetschef och enhetschef informerar om nuläge för 

trygghet och studiero samt lämnar en nulägesanalys och informerar om identifierade 

fortsatta behov.  

 

En nulägesbeskrivning samt en nulägesanalys för kunskapsresultat och måluppfyllelse 

inom grundsärskolan lämnas. Verksamhetschef och enhetschef redogör även för en 

nulägesanalys för trygghet och studiero inom grundsärskolan.  

 

Vidare lämnas en nulägesanalys för kunskapsresultat och måluppfyllelse samt för 

trygghet och studiero med identifierade fortsatta behov inom fritidshemmen.   

 

Verksamhetschef och enhetschef redogör för framgångsfaktorer i det systematiska 

kvalitetsarbetet, för identifierade problemformuleringar för verksamheterna samt för 

planerade nya åtgärder och insatser. 

 

 



 

 

 

 
Protokollsutdrag 
Barn och utbildningsnämnden 

 

2022-02-17 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Forts § 25 
 

Verksamhetschef gymnasiet Stefan Einarsson informerar att andelen behöriga elever till 

gymnasiet ökar.   

 

Biträdande verksamhetschef gymnasiet Susanne Anderberg informerar om nuläge för 

kunskapsresultat och måluppfyllelse inom gymnasiesärskolan samt om nuläge över 

trygghet och studiero, om identifierade problemformuleringar samt om nya åtgärder och 

insatser framåt.  

 

Biträdande verksamhetschef ger en nulägesanalys för trygghet och studiero uppdelat på 

program, kön och årskurser samt informerar om otrygga platser i skolan och hur de 

arbetar med att minska trängseln för att förebygga dessa.   

Information lämnas om gymnasieexamen inom fyra år respektive tre år och genom-

snittlig betygspoäng jämfört med övriga kommuner i riket. Biträdande verksamhetschef 

informerar om uppföljning av genomförda åtgärder och insatser, om identifierade 

problem samt om planerade nya åtgärder.  

 

Information lämnas om identifierade problem samt åtgärder inom Introduktions-

programmen. Biträdande verksamhetschef informerar slutligen om årshjulet och om 

framgångsfaktorer i det systematiska kvalitetsarbetet.  

 

Utvecklare vuxenutbildningen Madeleine Hansson informerar om nuläge över 

kunskapsresultat och måluppfyllelse, samt ger en nulägesanalys över kunskapsresultat 

och måluppfyllelse  

Utvecklare informerar vidare om vuxenutbildningens arbete med trygghet och studiero 

samt om vuxenutbildningens framgångsfaktorer i det systematiska kvalitetsarbetet och 

ger en uppföljning av vidtagna åtgärder och insatser. Utvecklare informerar även om 

andel elever som avbyter sina studier samt om orsaker till detta.  

 

Kvalitetsstrateg Linnea Lindgren informerar om förvaltningsledningens problem-

formuleringar, om nya åtgärder och insatser samt ger en uppföljning av vidtagna 

åtgärder och insatser. Verksamhetscheferna redogör för sina verksamheters viktigaste 

problem och behov av stöd från huvudmannen.  

 

Barn och utbildningsnämnden diskuterar informationen som har presenterats. Efter 

nämndens diskussion redogör Camilla Johansson (C) för nämndens diskussioner.  

 

Beslutsunderlag 

Förvaltningens systematiska kvalitetsarbete 2021 årsbokslutet 

Beslut 

Barn och utbildningsnämnden beslutar 

 

att godkänna resultatdialogen  

 

 



 

 

 

 
Protokollsutdrag 
Barn och utbildningsnämnden 

 

2022-02-17 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Forts § 25 
 

Vid protokollet 
Pernilla Gustafsson 

 

Justerat 2022-02-21 

Camilla Johansson (C), Anibal Rojas Jorquera (KD) 

 

Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2022-02-21 intygar 

Pernilla Gustafsson 

 

 



 
 

 
 

Protokollsförslag  
Barn och utbildningsnämnden 
 
2022-03-24 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 66 Dnr BUN 2022/00201 23 

Inrättande av förskoleklassenhet Stråket från och med läsåret 
2022/2023  
Sammanfattning 
Vid Källdalsskolan F-3 finns en förskoleklass som tar emot elever som förväntas ha sin 
fortsatta skolgång inom grundsärskolan. På grund av ökat antal elever inom grund-
särskolan har Källdalsskolans särskoledel behov av ytterligare lokaler inför läsåret 
2022/2023.  
 
Översyn av grundsärskolans samtliga enheter och förläggning till olika skollokaler sker. 
Planering pågår för att ha yngre elever vid Stråkets grundsärskola. Att kunna ta emot 
elever i förskoleklass som förväntas ha sin fortsatta skolgång i grundsärskolan vid en 
skolenhet där båda verksamhetsformerna finns har varit mycket positivt ur ett elev-
perspektiv. Eleverna kan då vara kvar i samma lokaler. Med anledning av detta behöver 
en förskoleklassenhet inrättas vid Stråketskolan.   
 
Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-03-04  
 
Beslut 
Barn och utbildningsnämnden beslutar 
 
att från och med läsåret 2022/2023 inrätta enheten förskoleklass vid Stråketskolan 
 



 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
Barn och utbildning 

1(2) 

2022-03-04 Dnr BUN 2022/00201 

  

 

Handläggare 

Sektionschef Lise-Lotte Bengtsson 

Telefon 0522-69 56 00 
lise-lotte.bengtsson@uddevalla.se 

 

Inrättande av förskoleklassenhet Stråket från och med läsåret 

2022/2023  

Sammanfattning 

Vid Källdalsskolan F-3 finns en förskoleklass som tar emot elever som förväntas ha sin 

fortsatta skolgång inom grundsärskolan. På grund av ökat antal elever inom grund-

särskolan har Källdalsskolans särskoledel behov av ytterligare lokaler inför läsåret 

2022/2023.  

 

Översyn av grundsärskolans samtliga enheter och förläggning till olika skollokaler sker. 

Planering pågår för att ha yngre elever vid Stråkets grundsärskola. Att kunna ta emot 

elever i förskoleklass som förväntas ha sin fortsatta skolgång i grundsärskolan vid en 

skolenhet där båda verksamhetsformerna finns har varit mycket positivt ur ett elev-

perspektiv. Eleverna kan då vara kvar i samma lokaler. Med anledning av detta behöver 

en förskoleklassenhet inrättas vid Stråketskolan.   

Beslutsunderlag 

Förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-03-04  

Förslag till beslut  

Barn och utbildningsnämnden beslutar 

 

att från och med läsåret 2022/2023 inrätta enheten förskoleklass vid Stråketskolan 

 

 

 

Ärendebeskrivning 

Vid Källdalsskolan F-3 finns en förskoleklass som tar emot elever som förväntas ha sin 

fortsatta skolgång inom grundsärskolan. Denna enhet benämns Kajen och har för när-

varande fem elever. På grund av ökat antal elever inom grundsärskolan har Källdals-

skolans särskoledel behov av ytterligare lokaler inför läsåret 2022/2023.  

 

Översyn av grundsärskolans förläggning till olika skollokaler sker. Planering pågår för 

att placera yngre elever vid Stråkets grundsärskola.  

 

Rätten att bli mottagen i grundsärskola gäller från och med årskurs 1. Att kunna ta emot 

elever i förskoleklass som förväntas ha sin fortsatta skolgång i grundsärskolan vid en 



 Tjänsteskrivelse  
Barn och utbildning 

2(2) 

2022-03-04 Dnr BUN 2022/00201 

  

 

 

 

skolenhet där båda verksamhetsformerna finns har varit mycket positivt ur ett elev-

perspektiv. Eleverna kan då vara kvar i samma skollokaler. Med anledning av detta 

behöver en förskoleklassenhet inrättas vid Stråketskolan. 

 

De elever som idag har sin skolgång vid Kajen berörs inte av beslutet utan de kommer 

att erbjudas fortsatt skolgång vid Källdalsskolan.    

 

Den rektor som är ansvarig för Stråket grundsärskola blir även ansvarig rektor för 

förskoleklassen.  

 

 

 

 

 

Staffan Lindroos Ola Sundberg 

Förvaltningschef Verksamhetschef  

Skickas till 

Grundskolekontoret  

Rektor grundsärskola  
 



 
 

 
 

Protokollsförslag  
Barn och utbildningsnämnden 
 
2022-03-24 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 67 Dnr BUN 2022/00012 24 

Barn och utbildningsnämndens anmälningsärenden 2022-03-24 
Sammanfattning 
I förteckning över inkomna skrivelser, domar och protokoll med mera redovisas vad 
som har inkommit till barn och utbildningsförvaltningen under perioden 2022-02-08-
2022-03-14 
Beslutsunderlag 
Barn och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2022-03-14 
Beslut 
Barn och utbildningsnämnden beslutar 
 
att notera informationen  
 
 



 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
Barn och utbildning 

1(3) 

2022-03-14 Dnr BUN 2022/00012 

  

 

Handläggare 

Förvaltningssekreterare Pernilla Gustafsson 

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

 

Barn och utbildningsnämndens anmälningsärenden  

2022-03-24 

Sammanfattning 

I förteckning över inkomna skrivelser, domar och protokoll med mera redovisas vad 

som har inkommit till barn och utbildningsförvaltningen under perioden 2022-02-08-

2022-03-14 

Beslutsunderlag 

Barn och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2022-03-14 

 

Förslag till beslut  

Barn och utbildningsnämnden beslutar 

 

att notera informationen  

Ärendebeskrivning 

Datum Rikt-
ning 

Avsändare/
Mottagare 

Beskrivning  Dnr 

2022-

02-08 

IN Samhälls-

byggnad 

Parkens Förskola - bedömning av byggnadens skick 2021/

00993 

2022-

02-09 

IN Skolverket  Missiv med beslut om insatser 2 och 

Överenskommelse 2 mellan Skolverket och Uddevalla 

kommun - Nyanländas lärande och utbetalningsplan  

2021/

00931 

2022-

02-10 

IN Ljungskile 

Samhälls-

förening  

Åhörarmaterial från möte angående nya 

Ljungskileskolan F-9 

2022/

00124 

2022-

02-14 

IN Ljungskile 

Samhälls-

förening  

Utveckling Ljungskileskolan - sammanfattning av 

presentation 

2022/

00124 

2022-

02-14 

IN Atea Sverige 

AB 

Formellt brev Google Workspace for Education Plus - 

Full Domain License Seat Verification Letter samt 

med instruktioner 

2022/

00129 

2022-

02-15 

IN Kammarrätten 

i Göteborg 

Rekvisition begärda handlingar Göteborg_KR_589-22 2022/

00089 



 Tjänsteskrivelse  
Barn och utbildning 

2(3) 

2022-03-14 Dnr BUN 2022/00012 

  

 

 

 

Datum Rikt-
ning 

Avsändare/
Mottagare 

Beskrivning  Dnr 

2022-

02-15 

IN Kommun-

fullmäktige 

Kommunfullmäktiges protokollsutdrag 2021-06-10 § 

127, kommunstyrelsens protokollsutdrag 2022-01-26 § 

15, Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse med 

bilagor -  Kommunens flerårsplan 2022-2024 med 

budget 2022 

2022/

00130 

2022-

02-15 

IN Kommun-

fullmäktige 

Kommunfullmäktiges protokollsutdrag 2022-02-09 § 

28 Sammanställd budget för Uddevalla kommun 2022 

2022/

00130 

2022-

02-18 

IN Kultur och 

fritids-

nämnden  

Kultur och fritidsnämndens protokollsutdrag 2022-02-

16 § 37 med tjänsteskrivelse och Biblioteksplan för 

Uddevalla kommun 2022-2026, Kommunfullmäktiges 

protokollsutdrag 2021-03-10 § 43 - Revidering av 

biblioteksplanen  

2021/

00203 

2022-

02-21 

IN Skolverket Skolverket - Läxhjälp 2022 Begäran om komplettering 2022/

00138 

2022-

02-22 

IN Skolverket  E-post Ändringsöverenskommelse Skolverket 

Nyanländas lärande 

2021/

00931 

2022-

02-23 

IN Arbetsmiljö-

verket  

Avslutsbrev anmälan om allvarlig händelse 

Skogslyckans förskola 

2022/

00160 

2022-

02-24 

IN  Skrivelse och namninsamling avseende nya 

Ljungskileskolan F-9 

2022/

00177 

2022-

02-24 

IN Skolinspek-

tionen 

Information till huvudman om att svarsperioden för 

skolenkäten förlängs 

2021/

00908 

2022-

02-24 

IN Samhälls-

byggnad  

Utlåtande fastighet Källdals förskola 2022 2022/

00136 

2022-

02-25 

IN Förvaltnings-

rätten i 

Stockholm  

Förvaltningsrätten i Stockholm dom i mål 28847-21 

Överklagat beslut av Skolinspektionen gällande 

Nordic International Scool 

2021/

00147 

2022-

02-25 

IN Kommun-

styrelsen 

Kommunstyrelsens protokollsutdrag 2022-02-23 § 70 

Revidering av förutsättningar för budgetdialogen 2022 

inför flerårsplan 2023-2025 med budget 2023 med 

tjänsteskrivelse med bilaga  

2022/

00017 

2022-

03-02 

IN Diskriminerin

gsombudsman

nen 

Begäran om komplettering från 

Diskrimineringsombudsmannen gällande ärende TIL 

2021-113 

2021/

00748 

2022-

03-07 

IN  Reklamation till Cerner Sverige AB (millenium) 

20220303 

2022/

00209 

2022-

03-09 

IN Barn- och 

elevombudet  

Barn- och elevombudets beslut i ärende 2022.782 

Norgårdenskolan F-6 

2022/

00109 

2022-

03-10 

IN Lärarför-

bundet 

Framställan enligt 6 kap. 6 a § arbetsmiljölagen Lane-

Ryr skola 

2022/

00211 



 Tjänsteskrivelse  
Barn och utbildning 

3(3) 

2022-03-14 Dnr BUN 2022/00012 

  

 

 

 

Datum Rikt-
ning 

Avsändare/
Mottagare 

Beskrivning  Dnr 

2022-

03-10 
IN Kammarrätten 

i Göteborg  
Kammarrätten i Göteborg beslut 425-22 att inte 

meddela prövningsstillstånd till överklagan av dom i 

mål nr 13805-21 

2021/

00873 

2022-

03-14 
IN Kunskapsför-

bundet väst  
Tjänsteskrivelse från Kunskapsförbundet Väst 

angående bestridande av faktura 
2021/

00797 

2022-

03-14 
IN ULNA AB Påskriven uppsägning av lokalhyreskontrakt nr 

20970L002-01 avseende avflyttning 
2022/

00159 

2022-

03-14 
IN Prins Carl 

Gustafs 

Stiftelse 

Beslut från Prins Carl Gustafs Stiftelse. Bidrag för 

studieresa till Borås Djurpark 
2022/

00263 

 

 

 

 

 

Staffan Lindroos Pernilla Gustafsson 

Förvaltningschef Förvaltningssekreterare 

Skickas till 

 



 
 

 
 

Protokollsförslag  
Barn och utbildningsnämnden 
 
2022-03-24 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 68 Dnr BUN 2022/00002 25 

Anmälan av beslut fattade å nämndens vägnar 2022-03-24 
Sammanfattning 
Genom förteckning daterad 2022-03-14 anmäls delegationsbeslut fattade på barn och 
utbildningsnämndens vägnar. 
Beslutsunderlag 
Barn och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2022-03-14 
Beslut 
Barn och utbildningsnämnden beslutar 
 
att anmälningsärenden enligt ovan läggs till handlingarna 

  

 
 



 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
Barn och utbildning 

1(1) 

2022-03-14 Dnr BUN 2022/00002 

  

 

Handläggare 

Förvaltningssekreterare Pernilla Gustafsson 

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

 

Anmälan av beslut fattade å nämndens vägnar 2022-03-24 

Sammanfattning 

Genom förteckning daterad 2022-03-14 anmäls delegationsbeslut fattade på barn och 

utbildningsnämndens vägnar. 

 

Beslutsunderlag 

Barn och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2022-03-14 

 

Förslag till beslut  

Barn och utbildningsnämnden beslutar 

 

att anmälningsärenden enligt ovan läggs till handlingarna 

 

 

 

 

 

 

 

Staffan Lindroos Pernilla Gustafsson 

Förvaltningschef Förvaltningssekreterare 
 



 
 

 
 

Protokollsförslag  
Barn och utbildningsnämnden 
 
2022-03-24 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 69 Dnr BUN 2022/00031 26 

Anmälan till huvudman enligt 6 kap 10 § Skollagen - barn/elev 
som känner sig kränkt 2022-03-24 
Sammanfattning 
Barn och utbildningsnämnden har delegerat till ordföranden 2012-06-19 § 96 att å 
nämndens vägnar motta anmälningar från rektor om barn och elever som anser sig ha 
blivit utsatta för kränkande behandling. 
 
Genom förteckningar uttagna ur systemet ProReNata 2022-02-07, 2022-02-14, 2022-
02-21 och 2022-02-28 anmäls av rektor gjorda anmälningar om barn och elever som 
anser sig ha blivit utsatta för kränkande behandling. 
 
Beslutsunderlag 
Barn och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2022-03-14 
 
Beslut 
Barn och utbildningsnämnden beslutar 
 
att anmälningsärenden enligt ovan läggs till handlingarna 
 



 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
Barn och utbildning 

1(1) 

2022-03-14 Dnr BUN 2022/00031 

  

 

Handläggare 

Förvaltningssekreterare Pernilla Gustafsson 

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

 

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

som känner sig kränkt 2022-03-24 

Sammanfattning 

Barn och utbildningsnämnden har delegerat till ordföranden 2012-06-19 § 96 att å 

nämndens vägnar motta anmälningar från rektor om barn och elever som anser sig ha 

blivit utsatta för kränkande behandling. 

 

Genom förteckningar uttagna ur systemet ProReNata 2022-02-07, 2022-02-14, 2022-

02-21 och 2022-02-28 anmäls av rektor gjorda anmälningar om barn och elever som 

anser sig ha blivit utsatta för kränkande behandling. 

Beslutsunderlag 

Barn och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2022-03-14 

Förslag till beslut  

Barn och utbildningsnämnden beslutar 

 

att anmälningsärenden enligt ovan läggs till handlingarna 

 

 

 

 

 

 

 

Staffan Lindroos Pernilla Gustafsson 

Förvaltningschef Förvaltningssekreterare 
 



 
 

 
 

Protokollsförslag  
Barn och utbildningsnämnden 
 
2022-03-24 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 70 Dnr BUN 2022/00033 27 

Anmälan till huvudman enligt 7 kap 19a § Skollagen - utredning 
om frånvaro i förskoleklass, grundskola och grundsärskola 
2022-03-24 
Sammanfattning 
Barn och utbildningsnämnden har delegerat till ordföranden 2018-08-23 § 108 att å 
nämndens vägnar motta anmälningar från rektor om elevs frånvaro i förskoleklass, 
grundskola och grundsärskola. 
 
Genom förteckning uttagna ur systemet ProReNata 2022-02-07, 2022-02-14 och 2022-
02-21 anmäls av rektor gjorda anmälningar om långvarig eller upprepad frånvaro i 
förskoleklass, grundskola och grundsärskola 
 
Beslutsunderlag 
Barn och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2022-03-14 
 
Beslut 
Barn och utbildningsnämnden beslutar 
 
att anmälningsärenden enligt ovan läggs till handlingarna 
 
 
 



 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
Barn och utbildning 

1(1) 

2022-03-14 Dnr BUN 2022/00033 

  

 

Handläggare 

Förvaltningssekreterare Pernilla Gustafsson 

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

 

Anmälan till huvudman enligt 7 kap 19a § Skollagen - 

utredning om frånvaro i förskoleklass, grundskola och 

grundsärskola 2022-03-24 

Sammanfattning 

Barn och utbildningsnämnden har delegerat till ordföranden 2018-08-23 § 108 att å 

nämndens vägnar motta anmälningar från rektor om elevs frånvaro i förskoleklass, 

grundskola och grundsärskola. 

 

Genom förteckning uttagna ur systemet ProReNata 2022-02-07, 2022-02-14 och 2022-

02-21 anmäls av rektor gjorda anmälningar om långvarig eller upprepad frånvaro i 

förskoleklass, grundskola och grundsärskola. 

 

Beslutsunderlag 

Barn och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2022-03-14 

 

Förslag till beslut  

Barn och utbildningsnämnden beslutar 

 

att anmälningsärenden enligt ovan läggs till handlingarna 

 

 

 

 

 

Staffan Lindroos Pernilla Gustafsson 

Förvaltningschef Förvaltningssekreterare 
 



 
 

 
 

Protokollsförslag  
Barn och utbildningsnämnden 
 
2022-03-24 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Information från ordförande till barn och utbildningsnämnd 
2022-03-24 
Sammanfattning 
Barn och utbildningsnämndens ordförande informerar. 
 
Beslut 
Barn och utbildningsnämnden beslutar 
 
att godkänna informationen  
 



 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
Barn och utbildning 

1(1) 

2022-03-03 Dnr BUN 2022/00015 

  

 

Handläggare 

Förvaltningssekreterare Pernilla Gustafsson 

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

 

Information från ordförande till barn och utbildningsnämnd 

2022-03-24 

Sammanfattning 

Barn och utbildningsnämndens ordförande informerar. 

 

 

Förslag till beslut  

Barn och utbildningsnämnden beslutar 

 

att godkänna informationen  

 

 

 
 



 
 

 
 

Protokollsförslag  
Barn och utbildningsnämnden 
 
2022-03-24 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 72 Dnr BUN 266962  29 

Övriga frågor 
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