
  
 

Kallelse 
Föredragningslista 
Barn och utbildningsnämnden 
 

1(3) 

2021-05-31  
 

 

 

 
 
Sammanträde Barn och utbildningsnämnden
  
Plats och tid  Förvaltningschefens arbetsrum/teams, fredagen den 11 juni 2021 kl. 10:00
  
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: Niklas Moe (M) 
Beräknad tid för justering: onsdagen den 16 juni 2021

 
 
 

2.  Information till barn och utbildningsnämnd 2021-06-11 
Dnr BUN 2021/00013  
 
1. Status Covid-19 

 
 

2. Lärande för hållbar utveckling och ISO 14001 
 
 
 

3. Uppföljning internkontrollplan 2021, Delrapport juni  
 

 
4. Rapportering av barn och utbildningsnämndens 

Informationssäkerhetsarbete 

 
 
 
10:00-10:15 
Verksamhetschefer  
 
10:15-10:45 
Kvalitetsstrateg  
Rektor  
 
10:45-11:30 
Controller  
 
11:30-12:00 
Dataskyddsombud
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Föredragningslista 
Barn och utbildningsnämnden 
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2021-05-31  
 

 

 

Föredragningslista Föredragande 

3.  Information - Förvaltningschef 2021-06-11 
Dnr BUN 2021/00014  
 
1. Information förvaltningschef 
- Utfall förstelärarorganisationen  
- Grundskolans ledningsorganisation 
- Östraboteatern 

 
2. Lokalfrågor  
- Ramnerödsskolan 

  
- Hemsöprojekten   

 
 

3. Inspektionsärenden 

 
 
 
13:45-14:15 
Förvaltningschef  
 
 
 
14:15-14:45 
Enhetschef 
samhällsbyggnad  
Processledare 
samhällsbyggnad  
 
15:00-15:15 
Administrativ chef 

4.  Information - Ordförande 2021-06-11 
Dnr BUN 2021/00015  
 

1. Ordföranden informerar  
- Delegationsbeslut gällande tillfälliga verksamhetsförändringar på 

grund av pandemin 
 

Beslutsärenden kl. 13:00-13:45 

 
 
 
15:15-15:30 
 

5.  Medborgarförslag (Ungdomsförslag) om att ge ut matkort till elever 
som har distansundervisning 
Dnr BUN 2021/00372 

Förvaltningschef  

6.  Delårsrapport april 2021 Barn och utbildningsnämnden 
Dnr BUN 2021/00023  

Kvalitetsstrateg  

7.  Uppföljning internkontrollplan 2021, Delrapport juni  
Dnr BUN 2021/00396  

Controller  

8.  Samråd översiktsplan 2022 
Dnr BUN 2021/00381  

Lokalplanerare  

9.  Upphörande av servicedeklarationer inom barn och 
utbildningsnämnden 
Dnr BUN 2021/00397  

Administrativ chef  
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2021-05-31  
 

 

 

Föredragningslista Föredragande 

10.  Rapportering av barn och utbildningsnämndens 
informationssäkerhetsarbete 2021 
Dnr BUN 2021/00467  

Dataskyddsombud  

11.  Samrådsremiss gällande ny detaljplan för förskola Dalaberg inom del 
av fastigheten Dalaberg 1:1 mfl 
Dnr BUN 2021/00481  

Lokalplanerare  

12.  Upphörande av offentliga nämndsammanträden, Barn och 
utbildningsnämnden  
Dnr BUN 2021/00488  

Nämndsekreterare  

13.  Förstudierapport inför beslut om upphandling av skoltrafiken i 
Uddevalla kommun 
 
Dnr BUN 2021/00493  

Administrativ chef 

14.  Barn och utbildningsnämndens anmälningsärenden 2021-06-11 
Dnr BUN 2021/00012  

Nämndsekreterare 

15.  Anmälan av beslut fattade å nämndens vägnar 2021-06-11 
Dnr BUN 2021/00002  

Nämndsekreterare 

16.  Anmälan till huvudman enligt 6 kap 10 § Skollagen - barn/elev som 
känner sig kränkt 2021-06-11 
Dnr BUN 2021/00031  

Nämndsekreterare 

17.  Anmälan till huvudman enligt 7 kap 19a § Skollagen - utredning om 
frånvaro i förskoleklass, grundskola och grundsärskola 2021-06-11 
Dnr BUN 2021/00070  

Nämndsekreterare 

18.  Övriga frågor 
Dnr BUN 266962  

 

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

 



 

 

 

 
Protokollsförslag 
Barn och utbildningsnämnden 

 

2021-06-11 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 84 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 Niklas 

Moe (M). Beräknad tid för justering är onsdagen den 16 juni 2021 

  

 

Beslut 

Barn och utbildningsnämndens beslutar 

  

att välja Niklas Moe (M) till justerande samt  

  

att justering äger rum onsdagen den 16 juni 2021 

  

 

 



 

 

 

 
Protokollsförslag 
Barn och utbildningsnämnden 

 

2021-06-11 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 85 Dnr BUN 2021/00013  2 

Information till barn och utbildningsnämnd 2021-06-11 

 

1. Status Covid-19 

  

2. Lärande för hållbar utveckling och ISO 14001  

  

3. Uppföljning internkontrollplan 2021, Delrapport juni  

  

4. Rapportering av barn och utbildningsnämndens Informationssäkerhetsarbete  

  

  

 



 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
Barn och utbildning 

1(1) 

2021-05-19 Dnr BUN 2021/00013 

  

 

Handläggare 

Förvaltningssekreterare Pernilla Gustafsson 

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

 

Information till barn och utbildningsnämnd 2021-06-11 

 

1. Status Covid-19 

 

2. Lärande för hållbar utveckling och ISO 14001 

 

3. Uppföljning internkontrollplan 2021, Delrapport juni  

 

4. Rapportering av barn och utbildningsnämndens Informationssäkerhetsarbete 

 

 

 
 



 

 

 

 
Protokollsförslag 
Barn och utbildningsnämnden 

 

2021-06-11 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 86 Dnr BUN 2021/00014  3 

Information - Förvaltningschef 2021-06-11 

 

1. Information förvaltningschef 

- Utfall förstelärarorganisationen  

- Grundskolans ledningsorganisation 

- Östraboteatern 

  

2. Lokalfrågor  

- Ramnerödsskolan  

- Hemsöprojekten   

  

3. Inspektionsärenden  

  

 



 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
Barn och utbildning 

1(1) 

2021-05-19 Dnr BUN 2021/00014 

  

 

Handläggare 

Förvaltningssekreterare Pernilla Gustafsson 

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

 

Information - Förvaltningschef 2021-06-11 

 

1. Information förvaltningschef 

- Utfall förstelärarorganisationen  

- Grundskolans ledningsorganisation 

- Östraboteatern 

 

2. Lokalfrågor  

- Ramnerödsskolan  

- Hemsöprojekten   

 

3. Inspektionsärenden 

 

 
 



 
 

 
Barn och utbildning 

1(7) 

2021-06-11 Dnr: BUN 2021/00028 

 

Barn och utbildning 

 

 
Postadress 

451 81 Uddevalla 

 

Besöksadress 

Stadshuset Varvsvägen 1 
Telefon 

0522-69 60 00 
Fax 

0522-69 70 94 

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

 
 

Pågående ärenden – myndigheter 2021 

Skolinspektionen enskilda elever 
Ärende Historik Senast inkommen handling Senast utgående handling 

Skolinspektionen. Beslut att överlämna 

anmälan mot Uddevalla Gymnasieskola till 

Uddevalla Kommun Öbo Y (BUN 

2021/00276) 

2021-03-12 – Beslut att lämna 

över till Uddevalla kommuns 

klagomålshantering 
2021-04-06 – Komplettering från 

vårdnadshavare 

2021-05-03 – Beslut att avsluta 

ärendet  

2021-04-16 – Svar till anmälare  

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 2021:1550 Begäran om 

yttrande med anledning av anmälan mot 

Norgårdenskolan F-6 (BUN 2021/00351) 

2021-04-19 – Begäran om yttrande 

inkom 

2021-05-06 – Svar till 

Skolinspektionen 

2021-05-26 Kompletterande svar 

inskickat 

2021-05-17 – Begäran om 

komplettering inkommen  

2021-05-28 – Ytterligare 

kompletterande svar inskickat  

Skolinspektionen 2021:2695 Beslut att 

överlämna del av anmälan mot 

Norgårdenskolan 7-9 till Uddevalla kommun 

(BUN 2021/00365) 

 

 

 2021-04-21 – Beslut att överlämna 

anmälan till kommunens 

klagomålshantering 
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2021-06-11 Dnr BUN 2021/00028 

 

 

Skolinspektionen 2021:2639 Begäran om 

yttrande med anledning av anmälan avseende 

Dalabergsskolan (BUN 2021/00367) 

 

 2021-04-23 – Begäran om yttrande 

inkom 

2021-05-25 Svar inskickat till 

Skolinspektionen  

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  

 

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

Begäran om yttrande från Barn- och 

elevombudet i ärende 2021:1874, Bokenäs 

skola (BUN 2021/00310) 

2021-04-08 – Begäran om 

yttrande inkommen 

2021-05-31 Begäran om 

komplettering inkommen  
2021-05-24 Svar inskickat till 

BEO  

Begäran från Barn- och elevombudet om 

yttrande i 2021:1980, Bokenäs skola (BUN 

2021/00311) 

2021-04-08 – Begäran om 

yttrande inkommen 

2021-05-28 Begäran om 

komplettering inkommen 
2021-05-24 Svar inskickat till 

BEO 

Övriga myndigheter  
Ärende Historik Senast inkommen handling Senast utgående handling 

Begäran om upplysningar och yttrande till JO 

i dnr 7415-2020 (BUN 2021/00285) 

 2021-03-25 – Begäran om 

upplysningar och yttrande 

inkommen 

2021-05-04 – yttrande skickas  
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2021-06-11 Dnr BUN 2021/00028 

 

 

 

 

Pågående ärenden – myndigheter 2020 

Skolinspektionen enskilda elever 
Ärende Historik Senast inkommen handling Senast utgående handling 

Skolinspektionen 2019:10114 Begäran om 

yttrande med anledning av ärende om 

förutsättningar för anmälan till Lärarnas 

ansvarsnämnd (BUN 2020/00159) 

2020-01-27 – Begäran om 

yttrande inkommen  

2020-01-31 – Rektors yttrande 

skickat 

Beslut är fattat men pga. 

sekretess skickas inte beslutet till 

huvudmannen. 

Kompletterande svar från rektor 

2020-06-23 

Skolinspektionen 2020:453 Beslut att 

överlämna anmälan mot Västerskolan 8-9 till 

Uddevalla kommun (BUN 2020/00201) 

 2020-02-05 – Beslut från 

Skolinspektionen att överlämna 

anmälan till Uddevalla kommun 

2020-02-18 – Svar på 

klagomålet skickas 

Skolinspektionen 2020:1733 - Begäran om 

yttrande med anledning av anmälan avseende 

Forshällaskolan i Uddevalla kommun (BUN 

2020/00315) 

2020-02-27 – Begäran om 

yttrande inkommen 

2020-03-25 – yttrande inskickat 

2020-05-04 – Begäran om 

komplettering svar senast 14 

maj 

2020-05-12 – Komplettering 

inskickad 

2021-04-16 – Beslut att avsluta 

ärendet  

2021-04-08 Komplettering 

inskickad  
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2021-06-11 Dnr BUN 2021/00028 

 

 

2020-10-16 Begäran om 

komplettering 

2020-10-27 – Komplettering 

inskickad 

2020-11-24 – Beslut om 

föreläggande – svar senast den 

19 februari 2021   
2021-02-22 svar på föreläggande 

inskickat 

2021-03-18 – Begäran om 

komplettering inkommen 

Skolinspektionen 2020:1185 Begäran om 

yttrande med anledning av anmälan mot 

Agnebergsgymnasiet i Uddevalla kommun 

(BUN 2020/00329) 

 2020-03-04 – Begäran om 

yttrande inkommen  

2020-03-25 – Yttrande inskickat  

 

Skolinspektionen 2020:3173 Begäran om 

yttrande med anledning av anmälan avseende 

Uddevalla kommun gällande utbetalning av 

bidragsbelopp (BUN 2020/00617) 

2020-04-30 – Begäran om 

yttrande inkommen Svar senast 

25 maj 

2021-02-08 – Beslut att avsluta 

ärendet 

2020-05-20 – Yttrande inskickad 

Skolinspektionen 2020:5786 Beslut att 

överlämna anmälan gällande 

Norgårdenskolan 7-9 till Uddevalla kommun 

(BUN 2020/01018) 

2020-09-16 Beslut att lämna 

över anmälan till Uddevalla 

kommun 

2020-12-08 – Beslut att avsluta 

ärendet  

2020-10-12 – Svar skickat  
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2021-06-11 Dnr BUN 2021/00028 

 

 

 2020-11-10 – Yttrande från 

vårdnadshavare över barn och 

utbildnings svar 

Skolinspektionen 2020:4549 Begäran om 

yttrande med anledning av anmälan avseende 

Västerskolan 8-9 (Källan) i Uddevalla 

kommun (BUN 2020/01123) 

2020-10-26 – Begäran om 

yttrande senast 13 november 

2020-11-27 – Yttrande skickas 

2021-02-03 – Beslut om 

föreläggande – svar senast den 

2 april. 

2021-05-25 – Uppföljning av 

beslut – avslutat ärendet  

2021-04-02 Svar på föreläggas 

skickas  

Skolinspektionen 2020:7383 Begäran om 

yttrande med anledning av anmälan avseende 

Källdalsskolan i Uddevalla kommun (BUN 

2020/01124) 

2020-10-27 – Begäran om 

yttrande senast 16 november 

2020-12-17 – Beslut att avsluta 

ärendet.  

2020-11-16 – Yttrande skickas  

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

Barn- och elevombudet 2020:2553 - Begäran 

om yttrande till anmälan om kränkande 

behandling vid Västerskolan (BUN 

2020/00458)  

2020-04-03 – Begäran om 

yttrande – svar senast 30 april 

2020-04-30 svar skickas 

2020-06-11 – Begäran om 

komplettering 

2020-06-23 – kompletterande 

svar skickas 

2020-12-14 – Beslut att avsluta 

ärendet  

2020-11-17 – Kompletterande 

svar skickas  
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2021-06-11 Dnr BUN 2021/00028 

 

 

2020-07-10 – Skrivelse från 

vårdnadshavare  

2020-07-15 – Beslut om 

föreläggande – svar senast 30 

oktober 

2020-10-30 Svar skickas 

2020-11-06 – Begäran om 

komplettering senast 18 

november 
Övriga myndigheter  

Ärende Historik Senast inkommen handling Senast utgående handling 

Skolinspektionen 2020:2273 - Begäran om 

yttrande avseende undantag från skolplikten 

m.m. i Uddevalla kommun (BUN 

2020/00336) 

2020-03-06 – Begäran 

inkommen 

2020-03-18 handlingar skickade 
2020-06-12 – Beslut om 

föreläggande – svar senast 30 

oktober anstånd till 16 november 

2020-12-14 – Beslut om att avsluta 

tillsynen  
2020-11-16 – Yttrande skickas  

Diskrimineringsombudsmannen TIL 2020/39 

Begäran om yttrande gällande anmälan 

Norgårdenskolan 7-9 (BUN 2020/00746) 

2020-05-29 – Begäran om 

yttrande inkommen Svar senast 

12 juni 

2021-05-11 – Beslut att avsluta 

ärendet  

2020-06-01 – Svar till DO 

Diskrimineringsombudsmannen TIL 2020/59 

Begäran om yttrande gällande Anmälan mot 

Norgårdenskolan 7-9 (BUN 2020/01182) 

2020-11-23 – Begäran om 

yttrande inkommen Svar senast 

8 december 

2021-03-16 – DO beslutar att 

avsluta ärendet – utredningen 

fortsätter i ärende TIL 2020/39 

2020-12-15 Svar till DO 
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2021-06-11 Dnr BUN 2021/00028 

 

 

 

Skolinspektionens tematiska 

kvalitetsgranskning av rektors arbete med 

läraravlastande tjänster i grundskolans 

årskurser 7-9 (BUN 2020/01252)  

2020-12-09 – Informationsbrev 

om kvalitetsgranskningen 

inkommen 

2020-12-15 – Begäran om 

information 

2021-01-21 – Protokoll för 

faktagranskning 

2021-03-08 – Skolinspektionens 

beslut om föreläggande – Svar 

senast 2021-09-08 

2021-01-25 – Rektors 

synpunkter på protokoll skickas 

in 



 

 

 

 
Protokollsförslag 
Barn och utbildningsnämnden 

 

2021-06-11 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 87 Dnr BUN 2021/00015  4 

Information - Ordförande 2021-06-11 

 

1. Ordföranden informerar  

- Delegationsbeslut gällande tillfälliga verksamhetsförändringar på grund av 

pandemin 

  

Datum Riktning Beskrivning Nummer 

2021-05-06 UPPR Verksamhetschef 

vuxenutbildningen 

beslut efter 

ordförandes 

uppdrag samt 

delegation om 

distansundervisning 

på Uddevalla 

vuxenutbildning 

2020/01114 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
Barn och utbildning 

1(1) 

2021-05-19 Dnr BUN 2021/00015 

  

 

Handläggare 

Förvaltningssekreterare Pernilla Gustafsson 

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

 

Information - Ordförande 2021-06-11 

 

1. Ordföranden informerar  

- Delegationsbeslut gällande tillfälliga verksamhetsförändringar på grund av 

pandemin 

 

Datum Riktning Beskrivning Nummer 

2021-05-06 UPPR Verksamhetschef 

vuxenutbildningen 

beslut efter 

ordförandes 

uppdrag samt 

delegation om 

distansundervisning 

på Uddevalla 

vuxenutbildning 

2020/01114 

 

 

 

 
 



 

 

 

 
Protokollsförslag 
Barn och utbildningsnämnden 

 

2021-06-11 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 88 Dnr BUN 2021/00372  5 

Medborgarförslag (Ungdomsförslag) om att ge ut matkort till 
elever som har distansundervisning 

Sammanfattning 

Barn och utbildningsnämnden har 2021-04-20 tagit emot ett medborgarförslag 

(ungdomsförslag) från en gymnasieelev om att Uddevalla kommun borde ge matkort till 

alla kommunens ungdomar som har distansundervisning för att de ska få tillbaka den 

trygghet som skolmaten ger till många skolungdomar. Matkortet skulle kunna användas 

i någon av kommunens restauranger vilket även skulle gynna dem så de kan fortsätta att 

driva sin verksamhet.  

 

Ungdomsfullmäktige har 2021-03-23 § 14 valt att stödja förslaget och Kommunfull-

mäktige har överlåtit till barn och utbildningsnämnden att besluta i ärendet.  

Beslutsunderlag 

Barn och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-05-19 

Ungdomsförslag om att ge ut matkort till elever som har distansundervisning publ 

Ungdomsfullmäktiges protokollsutdrag 2021-03-23 § 14  

Kommunfullmäktiges protokollsutdrag 2021-04-14 § 94  

Beslut 

Barn och utbildningsnämnden beslutar 

  

att avslå medborgarförslaget om att ge ut matkort till gymnasieelever som har 

distansundervisning.  

  

 

 



 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
Barn och utbildning 

1(2) 

2021-05-19 Dnr BUN 2021/00372 

  

 

Handläggare 

Förvaltningschef Staffan Lindroos  

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

 

Medborgarförslag (Ungdomsförslag) om att ge ut matkort till 

elever som har distansundervisning 

Sammanfattning 

Barn och utbildningsnämnden har 2021-04-20 tagit emot ett medborgarförslag 

(ungdomsförslag) från en gymnasieelev om att Uddevalla kommun borde ge matkort till 

alla kommunens ungdomar som har distansundervisning för att de ska få tillbaka den 

trygghet som skolmaten ger till många skolungdomar. Matkortet skulle kunna användas 

i någon av kommunens restauranger vilket även skulle gynna dem så de kan fortsätta att 

driva sin verksamhet.  

 

Ungdomsfullmäktige har 2021-03-23 § 14 valt att stödja förslaget och Kommunfull-

mäktige har överlåtit till barn och utbildningsnämnden att besluta i ärendet.  

 

 

Beslutsunderlag 

Barn och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-05-19 

Ungdomsförslag om att ge ut matkort till elever som har distansundervisning publ 

Ungdomsfullmäktiges protokollsutdrag 2021-03-23 § 14  

Kommunfullmäktiges protokollsutdrag 2021-04-14 § 94  

Förslag till beslut  

Barn och utbildningsnämnden beslutar 

 

att avslå medborgarförslaget om att ge ut matkort till gymnasieelever som har 

distansundervisning.  

 

Ärendet  

Barn och utbildningsnämnden har 2021-04-20 tagit emot ett medborgarförslag (ung-

domsförslag) från en gymnasieelev om att Uddevalla kommun borde ge matkort till alla 

kommunens ungdomar som har distansundervisning för att de ska få tillbaka den 

trygghet som skolmaten ger till många skolungdomar. Matkortet skulle kunna användas 

i någon av kommunens restauranger vilket även skulle gynna dem så de kan fortsätta att 

driva sin verksamhet.  

 

Ungdomsfullmäktige har 2021-03-23 § 14 valt att stödja förslaget och Kommunfull-

mäktige har överlåtit till barn och utbildningsnämnden att besluta i ärendet.  



 Tjänsteskrivelse  
Barn och utbildning 

2(2) 

2021-05-19 Dnr BUN 2021/00372 

  

 

 

 

 

Barn och utbildningsförvaltningen framför att den administration som matersättning till 

gymnasieelever med distansundervisning under läsåret skulle innebära inte kan hanteras 

inom gymnasieskolans befintliga administration. Uddevalla Gymnasieskola har elever 

från 14 kommuner. Graden av distansundervisning har varierat under läsåret och har 

varit olika beroende på årskurs och program. För likvärdighet skulle hantering 

på individnivå krävas då flera faktorer så som exempelvis arbetsplatsförlagt lärande 

(APL) skulle påverka ersättningens storlek. Under APL får eleven matersättning enligt 

ordinarie rutin.  

 

 

 

Staffan Lindroos  

Förvaltningschef 
 

Skickas till 

Medborgarförslagsställaren  

Kommunfullmäktige  

Gymnasiekontoret  

 
 



 
-----Ursprungligt meddelande----- 
Från: no-reply@uddevalla.se <no-reply@uddevalla.se>  
Skickat: den 8 mars 2021 12:23 
Till: Funktionsbrevlåda Ungdomsfullmäktige <ungdomsfullmaktige@uddevalla.se> 
Ämne: Lämna förslag till ungdomsfullmäktige 
 
 
Skola/klass: 
agnebergsskolan 
 
Lämna förslag 
 
Matkort till alla kommunens ungdomar som har distansunder visning. Skolmaten är en stor trygghet 
för många unga och nu när många av kommunens ungdomar har distansundervisning så har den 
tryggheten för många barn försvunnit därför skulle det vara bra att få matkort under corona. Jag 
tänker mig att man använda de pengar som var för skolmaten  och ge varje elev ett matkort för 75kr 
som de kan köpa matt ifrån någon av kommunens restauranger,. För att då hjälper vi också 
restaurangerna i kommunen så att de kan driva fortsätta driva deras restauranger. 
 

mailto:no-reply@uddevalla.se
mailto:no-reply@uddevalla.se
mailto:ungdomsfullmaktige@uddevalla.se


 

 

 

 
Protokollsutdrag 
Ungdomsfullmäktige 

 

2021-03-23 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 14 Dnr KS 2021/00177  

Ungdomsförslag om att ge ut matkort till elever som har 
distansundervisning 

Sammanfattning 

Ungdomsförslaget handlar om att skolmaten är en trygghet för många, att matkort 

därför ska införas för elever som pluggar på distans så de kan köpa lunch på 

restauranger. Det skulle också gynna många restauranger som drabbats hårt under 

pandemin.  

 

Under sammanträdet förs diskussion om att matkortet kan bli svårt att utnyttja för elever 

som bor på landet och inte har restauranger i närheten. I diskussionen lyfts dock att flera 

av de socioekonomiskt utsatta områdena ligger centralt och att barn-och unga boende i 

dessa områden skulle gynnas av ett matkort. Möjligheter som finns idag med 

hemleverans från restauranger kan vara en lösning för elever som bor utanför centrum.  

 

Beslutsunderlag 

Ungdomsförslag 2021-03-08 om att ge ut matkort till elever som har 

distansundervisning  

Beslut 

Ungdomsfullmäktige beslutar  

att stödja Ungdomsförslaget 

 



 

 

 

 
Protokollsutdrag 
Kommunfullmäktige 

 

2021-04-14 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 94 Dnr KS 2021/00177  

Medborgarförslag (ungdomsförslag) om att ge ut matkort till 
elever som har distansundervisning 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

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

  

 

 
Vid protokollet 

Sebastian Johansson 

 

Justerat 2021-04-19 

Elving Andersson (C). Louise Åsenfors (S), Christina Nilsson (KD) 

 

Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2021-04-19 

Sebastian Johansson 

 

Skickat 2021-04-20 

Barn- och utbildningsnämnden 

Sekreterare ungdomsfullmäktige 

 



 

 

 

 
Protokollsförslag 
Barn och utbildningsnämnden 

 

2021-06-11 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 89 Dnr BUN 2021/00023  6 

Delårsrapport april 2021 Barn och utbildningsnämnden 

Sammanfattning 

Förvaltningen har upprättat delårsrapport per april 2021 för Barn och utbildnings-

nämndens verksamheter avseende uppföljning och prognos av ekonomiska och 

verksamhetsmässiga resultat. 

 

Beslutsunderlag 

Barn och utbildnings tjänsteskrivelse 2021-04-29 

Delårsrapport april 2021 Barn och utbildningsnämnden 

 

Beslut 

Barn och utbildningsnämnden beslutar 

 

att godkänna upprättad delårsrapport april 2021.   
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2021-04-29 Dnr BUN 2021/00023 

  

 

Handläggare 

Kvalitetsstrateg Linnea Lindgren 

Telefon 0522-69 70 11 
linnea.lindgren@uddevalla.se 

 

Delårsrapport april 2021 Barn och utbildningsnämnden 

Sammanfattning 

Förvaltningen har upprättat delårsrapport per april 2021 för Barn och utbildnings-

nämndens verksamheter avseende uppföljning och prognos av ekonomiska och 

verksamhetsmässiga resultat. 

 

Beslutsunderlag 

Barn och utbildnings tjänsteskrivelse 2021-04-29 

Delårsrapport april 2021 Barn och utbildningsnämnden 

 

Förslag till beslut  

Barn och utbildningsnämnden beslutar 

 

att godkänna upprättad delårsrapport april 2021.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Staffan Lindroos Linnea Lindgren 

Förvaltningschef Kvalitetsstrateg  

Skickas till 

 



 Delårsrapport april 2021 
  
 
  
 
 

 

Delårsrapport april 2021 

Barn- och utbildningsnämnden 
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1 Sammanfattning 

Nämnden fokuserar på systematiskt kvalitetsarbete, likvärdighet och god resurshushållning. 

Kompensatoriska åtgärder för att möta utbildningsskuld och nå ökad måluppfyllelse planeras och 

genomförs. 

Nämndens delårsresultat är i nivå med budget. Kostnadsutvecklingen är hög och resultatet lägre än 

fjolårets. Prognosen visar ett större underskott som främst beror på lägre statsbidrag och 

kommunbidrag. Prognosförutsättningarna är svåra och beroende av hur pandemin fortgår. Flertalet 

verksamheter har underskott och omställning till lägre resursnivå pågår. Investeringsnivån är hög 

och flertalet projekt håller plan men förseningar kan uppstå. Nämnden har ett ekonomiskt 

utmanande läge och trend. 

Arbetet med att verka för en trygg och jämlik skola som skapar studiero och förbättrade 

studieresultat är huvudfokus för Barn- och utbildningsnämnden. Barn och utbildning arbetar med 

systematiskt kvalitetsarbete, god lokalförsörjning, digitalisering och automatisering. Under perioden 

har arbetet fortsatt med att ta ett helhetsgrepp kring barnens och elevernas hela skolgång, från 

förskola till gymnasieskola/ vuxenutbildning; ”alla har del i studentmössan”. I arbetet med en trygg 

och jämlik skola innefattas också att organisera lärande för en hållbar utveckling, att säkra 

kompetensförsörjningen och att underlätta för elever att gå vidare till studier, arbete och 

företagande. 

2 Ekonomiskt utfall 

2.1 Ekonomiskt utfall Barn-och utbildningsnämnden 

  
Nettokostnad tom 
april 2021 

Budgeterad 
nettokostnad tom 
april 2021 

Avvikelse mot 
periodiserad 
budget 

Prognosavvikelse 
helåret 

Förskola 132,7 136,8 4,2 1,5 

grundskola/fritidshem 278,8 280,7 1,9 -7,5 

Särskola 28,4 25,7 -2,7 -5,7 

Gymnasieskolan 80,3 79,5 -0,9 -4,4 

Vuxenutbildning 30,5 24,9 -5,6 -11,3 

Gemensam 
verksamhet 

14,1 16,6 2,5 0 

Kommunbidrag 516,5 516,5 0 0 

Resultat -48,3 -47,7 -0,5 -27,4 

 

  Utfall tom april Budget tom april Budget 2021 Prognos helår 

Investeringar 36,8 65,7 197 161,5 



 Delårsrapport april 2021 4 (19) 
 Barn- och utbildningsnämnden 
 
  
 
 

 

Förskola 

Förskoleverksamheten uppvisar ett överskott i perioden på 4,2 mkr. Prognosen totalt för helåret är 

ett överskott på 1,5 mkr. För den kommunala verksamheten förväntas ett underskott på 1,4 mkr 

varav pedagogisk omsorg står för ett underskott på 1,0 mkr. Statsbidragen förväntas ge ett överskott 

i år, framför allt från Nattis-, Mindre barngrupper- och Covid-19-ersättningen. Köp av verksamhet 

av olika slag väntas ge ett överskott. 

Ekonomin på små enheter är svår att få ihop och då särskilt Rosenhäll, som endast har 20 barn i 

dagsläget och väntas ha ännu färre till hösten. Svårigheten att rekrytera dagbarnvårdare gör att 

Herrestadsgruppen kommer att läggas ner till sommaren. 

Förskolans prioritering av språkutveckling gynnas av egna satsningar liksom av statsbidraget för 

bättre språkutveckling i förskola. Statsbidraget är delvis riktat till beslut för barn om utökad tid 

enligt skollagen kap 8 § 7. Det kommer lite mer pojkar tillgodo, då fördelningen av besluten är 46 

flickor och 57 pojkar. 

 

Grundskola och fritidshem 

De flesta av grundskolans enheter har en väldigt ansträngd ekonomi i dagsläget. För F-6-enheterna 

är ett minskat antal fritidselever en bidragande orsak till detta. Även att det finns många elever med 

särskilda behov där lösningarna i flera fall blir kostsamma, bidrar till den svåra ekonomiska 

situationen. En ny fristående fritidsverksamhet planerar att starta HT21, vilket försvårar ekonomin 

ytterligare. Att hantera den utbildningsskuld som pandemin skapat kräver stora insatser framöver. 

Verksamheten inom Ramneröd F-2 har fortsatt låga elevtal och grundskolans elevtal ökar inte som 

det gjort under flera år tidigare. 

Det statliga stödet för sjuklönekostnader är beräknat till 3 mkr i prognosen för året. 

 

Grundsärskola och gymnasiesärskola 

Grundsärskolans verksamhet växer både vad gäller undervisning och fritids. Antalet elever har ökat 

markant under ett antal år. Sedan 2015 har antalet grundsärskolebarn nästan fördubblats. Till hösten 

väntas antalet vara cirka 100, där över 60 % även är i behov av omsorg i form av fritids/LSS-

verksamhet. Verksamheten är personalkrävande. Under pandemin har kostnaderna för taxiresor ökat 

drastiskt, då färre barn beviljas åka i varje taxi. Kommunen köper även några platser till 

grundsärskoleelever, då främst från specialpedagogiska skolmyndigheten. 

Gymnasiesärskolans personalkostnader är i obalans. Till följd av pandemin har verksamheten 

drabbats av höga sjuktal, troligtvis tillfälligt. Övriga driftskostnader som skolskjuts/taxi har en 
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högre kostnad än planerat till följd av pandemin. Det kommer att bli ett kvarstående underskott för 

året. I dagsläget ser kostnader/ intäkter för interkommunala köp ut att ligga i nivå med budget. 

Elevboendet på Malögården ser ut att kunna få full beläggning till höstterminsstart. 

 

Gymnasieskola 

Gymnasieskolan arbetar med att komma i fas med personalkostnaderna. Från höstterminsstart finns 

motsvarande 15 färre tjänster än vid vårens tjänsteutlägg. Till följd av pandemin har kostnader för 

läromedel och andra elevnära driftskostnader hållits tillbaka. Dessa kostnader beräknas i stället 

uppstå vid höstterminstart. Några fler elever än beräknat väljer att studera vid fristående skola eller i 

annan kommun. Intäkter från interkommunal ersättning ser i dagsläget ut att hållas inom ram. 

Statsbidrag för kompensation av sjukskrivningar till följd av pandemin har erhållits, medan andra 

riktade statsbidrag till verksamheten i stället har upphört. Statsbidraget ”skolmiljarden” kommer att 

omsättas under hösten 2021. Östraboteatern ger fortsatt ett underskott på grund av uteblivna intäkter 

till följd av pandemin. 

En del av kostnaderna för skolmåltider som Barn- och utbildningsförvaltningen betalar till 

Samhällsbyggnadsförvaltningen bör återföras på grund av uteblivna luncher.  

 

Vuxenutbildning 

Under våren 2020 beslutade regeringen om utökade medel till gymnasiala yrkesutbildningar och 

yrkeshögskoleutbildningar för att hantera den rådande pandemisituationen i Sverige med ökad 

arbetslöshet. Utifrån nationella direktiv ökade vuxenutbildningen antalet utbildningsplatser. 

Samtidigt erhöll vuxenutbildningen medel från Effektiviseringsfonden. Det var en kommunal 

satsning för att få fler elever anställningsbara genom fler yrkesutbildningar på gymnasial nivå och 

fler platser inom gymnasiala allmänna kurser för behörighet till högre studier. För 2021 är dessa 

extra satsningar borttagna, vilket medfört att Vuxenutbildningen befinner sig i en process med 

anpassningar vad avser både utbud av utbildningar och personalbehov. Vuxenutbildningen betalar 

hyra för Sinclair södra, en kostnad som barn och utbildning ej fått kommunbidrag för. 

 

Gemensam verksamhet 

Delårsresultatet visar ett överskott och prognosen ett resultat i nivå med budget. Under året 

tillkommer kostnader för elevadministrativt system. Kostnader för anpassning av lokaler beräknas 

bli lägre än tidigare år och budget. Förväntade pandemirelaterade kostnader vägs troligtvis upp av 

lägre omkostnader i övrigt. Prognosförutsättningarna är svåra och beroende av hur pandemin 

utvecklas. 
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Vid väsentliga avvikelser från kommunbidrag/budget 

Nämndens förändrade resursnivå och de osäkra prognosförutsättningarna påverkar. Omställning till 

lägre resursnivå, främst för personalkostnader, pågår inom flera verksamheter. Omställningarna har 

långa ledtider och får inte fullt genomslag under 2021. De pandemirelaterade kostnaderna är relativt 

höga för året och utbildningsskulden kommer att höja kostnadsnivån. Åtgärder vad gäller 

organisering, personalresurser, samverkan och lokaler planeras. 

 

3 Uppföljning av styrkort 

Mått 
Resultat 
kvinna T3 
2020 

Resultat 
kvinna T1 
2021 

Resultat man 
T3 2020 

Resultat man 
T1 2021 

Resultat 
totalt T3 
2020 

Resultat 
totalt T1 
2021 

Sjukfrånvaro 
Korttid % R12 

4,13 3,82 3,26 3,13 3,91 3,64 

Kommentar 2020 var korttidsfrånvaron 3,91%, vilket var en ökning från 2,39% året innan. Denna ökning bedöms 
sammanhänga med pandemin. Första tertialet 2021 var korttidsfrånvaron för förvaltningen som helhet 3,64%. Högst 
sjukfrånvaro var det i förskolan; 5,85% (en ökning med 0,35% jämfört med 2020), följt av grundskolan på 4,09% (en 
minskning med 0,21% jämfört med 2020). 
 
Ett antal yrkesgrupper har en korttidsfrånvaro på mer än 5,5%. Av de större yrkesgrupperna gäller det förskollärare, 
barnskötare, stödassistenter samt bibliotekarier. Detta speglar till stor del att vissa personalgrupper inte haft möjlighet 
att arbeta på distans under pandemin. 
 
Hur sjukfrånvaron kan komma att utvecklas under året är svårbedömt och beror till stor del på hur pandemiläget 
utvecklas. Både förskolan och grundskolan arbetar aktivt med att minska sjukfrånvaron. 
 
 

 

3.1 1. Verka för ett bra företags- och arbetsmarknadsklimat 

Barn och utbildning arbetar utifrån kommunens värdegrund öppenhet, respekt, professionalitet 

(ÖRP). Värdegrunden är också en viktig del i skolans statliga uppdrag. 

Mått Kommentar 

 Gott bemötande vid kontakt med kommun, ska öka Barn och utbildning arbetar utifrån kommunens 
värdegrund öppenhet, respekt och professionalitet 
(ÖRP). Värdegrunden är också en viktig del i skolans 
statliga uppdrag. Genom lärplattformar och 
utvecklingssamtal underlättas kommunikation mellan 
hem och skola/ förskola. Det genomförs också enkäter 
med vårdnadshavare. 
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3.2 3. Verka för tillämpning av FN:s 17 globala hållbarhetsmål och Agenda 2030 

Denna övergripande strategi från kommunfullmäktige har Barn- och utbildningsnämnden valt att 

integrera i den övergripande strategin att verka för en trygg och jämlik skola som skapar studiero 

och förbättrade studieresultat. Under den har nämnden även gett ett politiskt uppdrag om lärande för 

en hållbar utveckling utifrån skolans styrdokument, FN:s globala mål, samt kommunens miljömål. 

Samtliga verksamhetsområden organiserar stöd och samarbetsformer kopplat till lärande för en 

hållbar utveckling. 

Politiska uppdrag Kommentar 

 

 Samtliga nämnder har utifrån flerårsplan 2019–2021 
fått i uppdrag att arbeta för ökad samverkan med den 
civilsamhället och att träffa fler IOP-avtal (idéburet 
offentligt partnerskap) (KF ÖS 3) 

Under perioden har förvaltningen deltagit i seminarier, 
ledda av ÖK idés processledare, om en revidering av 
överenskommelsen mellan kommunen och idéburen 
sektor. En reviderad överenskommelse "ÖK idé" väntas 
gå upp för beslut i kommunfullmäktige under 2021. 
Handläggningsordningen för IOP står också under 
revidering.  

 

 Kommunfullmäktige har 2021-03-10 (Dnr KS 
2021/00063) gett kultur- och fritidsnämnden och barn- 
och utbildningsnämnden i uppdrag att under 2021 ta fram 
förslag till biblioteksplan. Arbetet ska ske i samverkan 
med övriga berörda nämnder och aktörer och samordnas 
av kultur och fritidsnämnden.  (KF ÖS 3) 

Under perioden har en organisation utformats, där en 
arbetsgrupp med utredare från Kultur och fritid 
(projektledare), bibliotekschef samt kvalitetsstrateg från 
Barn och utbildning ingår. Det har också utsetts en 
referensgrupp med representanter från folkbibliotek och 
skolbibliotek. En tidplan för att ta fram den reviderade 
biblioteksplanen har gjorts och ett uppstartsmöte med 
utvärdering av den tidigare planen hållits med 
arbetsgrupp och referensgrupp.  Arbetet kommer att 
inledas med workshops för omvärldsbevakning och 
samsyn och under sommaren planeras förslaget på 
biblioteksplan skrivas fram.  

 

Mått Kommentar 

 Ekologiska livsmedel i kommunens verksamhet, ska 
öka 

I dagsläget finns inte resultat nedbrutet på förvaltning på 
grund av systembyte. Detta beräknas få en lösning inom 
kort. Kommunens totala ekovärde har minskat marginellt 
till strax under 30%. Barn och utbildning köper in 
ekologiska livsmedel i så hög grad som är möjligt utifrån 
rådande avtal. 

 

3.3 4. Verka för trygghet i de offentliga miljöerna 

Politiska uppdrag Kommentar 

 

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

Barn och utbildningsnämnden och dess förvaltning 
inväntar ledning från kommunstyrelsen. Inom samtliga 
verksamhetsformer arbetas det aktivt med att förbättra 
trygghet och studiero.  
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Politiska uppdrag Kommentar 

trygghetsskapande aktiviteter. Kommunstyrelsen har fått 
uppdraget att leda detta arbete (KF ÖS 4) 

 

3.4 5. Verka för ökad livskvalitet genom god, värdig vård och omsorg samt   gemensamt 

förebyggande arbete 

Politiska uppdrag Kommentar 

 

 Samtliga nämnder har utifrån flerårsplan 2021–2023 
fått i uppdrag att tillsammans förbättra den 
drogförebyggande samordningen. Kommunstyrelsen har 
fått uppdraget att leda detta arbete (KF ÖS 5) 

I detta uppdrag inväntar Barn- och utbildningsnämnden 
och dess förvaltning ledning av kommunstyrelsen. 

Grundskolans drogförebyggande samordnare samverkar 
med flera andra förvaltningar, polisen och UMO för att 
sprida kunskap till vårdnadshavare, skolpersonal och 
elever genom att anordna föreläsningar och skicka ut 
information. Samordnare ingår i “Fokusgrupp droger”, 
Unga i fokus, Fryshusets satsning samt den arbetsgrupp 
som bildats för organisering förbättrad samordning av det 
drogförebyggande arbetet. 

Gymnasieskolans drogförebyggande samordnare 
fortsätter våren 2021 med Drogsmart för årskurs ett, för 
tillfället digitalt. Elever i årskurs två har deltagit i en enkät 
som ligger till grund för FoU-rapporten ”Vilken inställning 
har unga i Uddevalla kommun till cannabis”. Där framkom 
att unga inte fått kunskap om narkotika i skolan, vilket har 
påbörjats via Drogsmart. Inom ramen för Drogfri ungdom 
arrangeras föreläsningar för föräldrar och andra viktiga 
vuxna om unga och narkotika i Uddevalla. Arbetet med 
drogtestning, kontakt med behandlare och samverkan 
med polisen fortsätter. 
 
Vuxenutbildningen har upprättat en drogpolicy och 
handlingsplan vid misstanke om drogpåverkad elev, som 
personal och elever känner till. Under mars har 
rektorerna på APT haft genomgång med temat alkohol, 
droger och tobak samt verksamhetsspecifika rutiner. 

 

 Samtliga nämnder har utifrån flerårsplan 2021–2023 
fått i uppdrag att tillsammans arbeta för barn och unga på 
Tureborg. Kommunstyrelsen har fått uppdraget att leda 
detta arbete (KF ÖS 5) 

Barn och utbildningsnämnden och dess förvaltning 
inväntar ledning från kommunstyrelsen. 

 

3.5 6. Säkra kompetensförsörjningen genom att pröva nya arbetsmetoder bland annat 

genom en utökad digitalisering 

Barn- och utbildningsnämnden har, utifrån kommunfullmäktiges övergripande strategi om en trygg 

och jämlik skola, utformat en nämndsstrategi för att hitta och genomföra nya, mer flexibla och 

effektiva arbetssätt och arbetsformer, nya och innovativa sätt att samverka och organisera 

verksamheten i syfte att effektivisera och nå högre måluppfyllelse. En omfattande digitalisering av 
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 Samtliga nämnder har utifrån flerårsplan 2021–2023 
fått i uppdrag att göra en omstart med heltidsresan (KF 
ÖS 6) 

Uddevalla kommun vill vara en attraktiv arbetsgivare, 
därför strävar kommunen efter att erbjuda alla anställda 
heltid, med hållbara scheman för en bättre arbetsmiljö 
och där deltid kan vara en möjlighet. På Barn och 
utbildningsförvaltningen är 92% (1811/ 1960) av de 
tillsvidareanställda också anställda på heltid. 

 

 Barn- och utbildningsnämnden har utifrån flerårsplan 
2021–2023 fått i uppdrag att vidareutveckla mobila team 
för att motverka psykosocial ohälsa och 
drogförebyggande åtgärder (KF ÖS 6) 

Arbetsgruppen för tidiga insatser i samverkan, med 
deltagare från grundskolan och socialtjänsten, har under 
ledning av styrgruppen (avdelnings- och sektionschefer 
på båda förvaltningarna samt elevhälsan) definierat de 
bärande ramarna för genomförande av projektet. 
Rekrytering av projektledare är avslutad och rekrytering 
av övriga tjänster pågår. Arbetsgruppen har påbörjat 
implementeringsarbetet på de två pilotskolor där det 
operativa utvecklingsarbetet ska påbörjas. Satsningen på 
att vidareutveckla mobila team är delfinansierad av 
hälsopolitiska rådet. 

 

3.6 7. Verka för en trygg och jämlik skola som skapar studiero och förbättrade 

studieresultat 

Arbetet som görs inom ramen för denna strategi spänner över flera av kommunfullmäktiges 

övergripande strategier. God utbildning lägger grunden för Uddevalla kommun som en självklar 

tillväxtmotor och ett mer tryggt och hållbart Uddevalla. Barn- och utbildningsnämndens fokus på 

lärande för hållbar utveckling bidrar till en hållbar ekonomisk, ekologisk och social utveckling. 

 

Barn och utbildning har under perioden fortsatt arbetat för ett helhetsgrepp kring barnens/ elevernas 

hela skolgång, från förskola till gymnasieskola/vuxenutbildning; ”alla har del i studentmössan”. Det 

systematiska kvalitetsarbetet för höjda kunskapsresultat och ökad trygghet och studiero innefattar 

återkommande resultatdialoger på alla nivåer inklusive med nämnden. Arbetssättet borgar för bättre 

analys, mer träffsäkra insatser för ökad måluppfyllelse, utveckling av arbetssätt samt bättre 

samutnyttjande av gemensamma resurser. 

 

Barn- och utbildningsnämnden arbetar för resurseffektiva och flexibla arbetssätt inklusive 

digitalisering och automatisering. Coronapandemin har drivit på utvecklingen av digitala lösningar 

för undervisning som alternativ eller komplement till skolförlagd verksamhet. 

 

För att säkra kompetensförsörjningen och upplevas som en attraktiv arbetsgivare sker 

partsgemensamt utvecklingsarbete. Fokus är här på lärares arbetstid, organisation och arbetssätt, 

rekrytering och arbetsmiljö. 
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Åtgärder för förändring och förbättring vidtas på alla 
nivåer i organisationer när problem synliggörs genom det 
systematiska kvalitetsarbetet. Rätt beslut om åtgärd 
fattas på rätt nivå. 

Samtliga verksamhetsområden vittnar om att nämndens 
SKA-modell är väl inarbetad och att strukturen för den 
har blivit tydligare. Den röda tråden från barns och 
elevers situation och resultat till beslut om och 
genomförande av åtgärder på olika nivåer i styrkedjan 
har blivit allt lättare att urskilja. Kopplingen mellan 
dokumentation, resultatdialoger, åtgärder och uppföljning 
har blivit tydligare, men är samtidigt föremål för ytterligare 
förbättringar och justeringar i flertalet verksamhetsformer. 
Det pågår exempelvis översyn av årshjul, nyckeltal, 
modeller för att följa upp trygghet och studiero samt vad 
som ska analyseras och planeras på vilken nivå. 
 
På förvaltningsledningsnivå pågår arbetet för ett mer 
ändamålsenligt och samordnat SKA-arbete utifrån ett 
helhetsperspektiv. Exempelvis omfattar det att åtgärder 
efter dokumentation och analys även kan vidtas på 
förvaltningsledningsnivå eller i samverkan mellan 
verksamhetsområden, att formerna för dokumentation 
ses över och att kartläggningar görs av valda delar i 
verksamheternas ska-arbete. Nämndens roll i SKA-
arbetet har stärkts genom att resultatdialoger lett till nya 
uppdrag. Utvecklingsområden är formerna för 
resultatdialog med nämnden och att klargöra hur behov 
av stöd från huvudman kan formuleras på olika nivåer i 
styrkedjan. 

Hitta och genomföra nya, mer flexibla och effektiva 
arbetssätt och arbetsformer, nya och innovativa sätt att 
samverka och organisera verksamheten i syfte att 
effektivisera och nå högre måluppfyllelse. 

Implementering av ny förvaltningsgemensam 
förstelärarorganisation är påbörjad. Grundskolans 
ledningsorganisation har omorganiserats under en 
provperiod, och nu planeras en permanentning. Det har 
genomförts lovskola och eftermiddagsundervisning inom 
gymnasieskolan och testats olika modeller för 
kombination av distans- och fysisk undervisning i alla 
verksamhetsformer med betyg. Automatisering och 
utveckling av e-tjänster pågår inom flera 
verksamhetsformer. Analyskapaciteten har stärkts inom 
samtliga verksamhetsformer, både genom ny teknik och 
ett mer systematiskt kvalitetsarbete. Exempelvis 
utvecklas analysen av elevers progression under 
pågående utbildning. 
 
Distansundervisningen har lett fram till ökad kompetens 
inom digitala metoder, både bland personal och elever i 
grundskola, gymnasium och vuxenutbildning. Den har 
medfört såväl positiva effekter såsom större transparens 
och likvärdighet i undervisningen, möjligheter att spela in 
delar av lektioner och individualiserat stöd, som negativa 
effekter såsom bekymmer med bristande studiero och 
motivation, otillräckligt stöd och oro för ökad psykisk 
ohälsa hos högstadieelever. Fjärrundervisning i 
modersmål är igång i stor omfattning och säljs även till 
andra kommuner. 

Arbeta för att upplevas som en attraktiv arbetsgivare, 
både för framtida och nuvarande medarbetare. Rätt 

Förvaltningen har fortsatt det partsgemensamma arbetet i 
enlighet med det centrala avtalet HÖK-18. Arbetet har 
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förutsättningar ska skapas för behöriga pedagoger att 
kunna ägna sig åt sitt kärnuppdrag. 

fokuserats på följande fyra områden: Lärares arbetstid, 
organisation och arbetssätt, rekrytering samt arbetsmiljö. 
En ny förvaltningsgemensam förstelärarorganisation har 
under perioden förhandlats och är nu i 
implementeringsfas. 
 
Grundskolan har på förvaltningens uppdrag skapat en 
intern skolledarutbildning; "Morgondagens ledare". Den 
startade under T3 2020 med 16 lärare från förskola, 
grundskola, gymnasium och vux och pågår, men är 
försenad på grund av pandemin. 
 
Satsningen i samarbete med Högskolan Väst på AIL 
(arbetsintegrerad lärarutbildning) har fortsatt. 
Innevarande läsår arbetar 13 lärarstudenter i 
grundskolans enheter samtidigt som de studerar på 
Högskolan Väst, mot lön och studielön. Syftet är att göra 
det mer attraktivt att bli lärare. Uddevalla är den kommun 
som tagit emot flest AIL-studenter i regionen. 
Pandemin har inneburit vissa svårigheter att på ett fullgott 
sätt introducera nyanställda. Introduktionsprogram 
systematiseras nu. 
 
Inom gymnasieskolan har riktlinjer för lärares 
tjänstefördelning omarbetats tillsammans med fackliga 
parter. Mall för fördelning av ansvarsområden utöver 
undervisning är framtagen. En rutin för samtal mellan 
rektor och anställd inför tjänsteplanering, med hänsyn till 
arbetsmiljö och uppgifter, ska verkställas läsåret 2021–
22. Det arbetas med att skapa en mer gemensam 
mötesstruktur inom gymnasieskolan. En utvärdering av 
administrativt arbete tas också fram partsgemensamt. 
 
Förskolan har fokus på arbetsmiljö och pedagogisk 
utveckling och utvecklingsenheten stöttar enheterna med 
kompetensutveckling, handledning och konsultation. 
Tillgång till ett flertal specialkompetenser möjliggör stöd i 
vardagen. 
 
Vuxenutbildningen planerar att se över 
kunskapsbedömningar i ansökningsprocessen i syfte att 
säkerställa elevers behörighet till utbildningar. Detta 
medför en minskning av lärarnas administrativa börda. 

Arbeta för en lokalförsörjning i balans och bättre 
användning och samutnyttjande av lokaler, samt utforma 
framtida lokaler till moderna, flexibla lärmiljöer utifrån ett 
hållbarhetsperspektiv. 

För att påskynda utvecklingen av en lokalförsörjning i 
balans har Uddevalla kommun ingått avtal med Hemsö 
som extern partner, bland annat kring byggnation och 
hyresavtal av grundskola och förskola i Ljungskile. Detta 
ökar möjligheterna att få lokaler anpassade till 
verksamheternas behov i området, i enlighet med 
fastställda tidplaner. På totalen finns dock fortsatt stora 
utmaningar kopplat till lokalförsörjning. 
 
Inom uppdraget att utreda ökad likvärdighet i grundskolan 
har ett underlag tagits fram, som visar hur förändrade 
upptagningsområden samt kapacitetsmått per skola kan 
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bidra till ett mer ändamålsenligt resursutnyttjande och en 
ökad likvärdighet. Pågående arbete med en geografiskt 
samlad särskola samt arbetet med att fasa ut verksamhet 
i provisoriska lokaler fortsätter. Hänsyn behöver även tas 
till evakueringsbehov inför kommande renoveringar och 
nybyggnation. I Forshälla väntas idrottshallen vara 
otillräcklig för undervisningsbehoven, då skolan från 
hösten 2021 återfår tidigare utlånade lokaler. 
Verksamheten behöver planera för att viss del av 
undervisningen förläggs utomhus. 
 
Vuxenutbildningen har under perioden sagt upp ett 
våningsplan med anledning av budgetåtgärder som 
innebär färre utbildningsplatser. Samutnyttjande av 
lokaler och viss utrustning sker med gymnasiet, vilket 
planeras att utökas ytterligare. Lokalbeläggningen är 
ca 90% och lokalerna utnyttjas även kvällstid. 
 
Förskolan har genom nybyggnation (Sundstrand och 
Söndagsvägen) i stort sett behovet av förskoleplatser 
tillgodosett för kommunen som helhet även om lokala 
avvikelser förekommer. Några enheter är i akut behov av 
ersättningslokaler. 
 
En revidering av befolkningsprognos har påverkat 
lokalprogrammets utformning för gymnasieskolan. 
Nuvarande beräkningar visar på en omfattande ökning av 
Uddevallas egna elever fram till 2028. 
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 Rapportera en sammanfattning av nulägesanalysen 
av kunskapsresultat/ måluppfyllelse, trygghet och 
studiero. Identifierade problem, orsaker till problem samt 
vilka åtgärder och insatser som formulerats ska framgå. 
Uppföljning och utvärdering av insatser ska rapporteras. 
Om behov finns av stöd från huvudmannen för att 
åtgärda ett problem som identifierats i det systematiska 
kvalitetsarbetet ska detta framgå. 

I februari hölls resultatdialog med nämnden, där 
förvaltningens systematiska kvalitetsarbete för 2020 
behandlades. Måtten gällande studieresultat visar ingen 
klar trend på lång sikt, medan måttet för trygghet och 
studiero har utvecklats negativt. 
 
Nämnden gav i oktober 2020 i uppdrag att inom ramen 
för SKA-arbetet utreda gemensamma anställningsformer 
för grundskolan och gymnasiet, utreda alternativa 
studievägar inom gymnasieskolan, ta fram en 
verksamhetsövergripande handlingsplan gällande 
språkinsatser med svenska som huvudspår, samt att ta 
fram en riktad handlingsplan för att höja 
kunskapsresultaten på Ramnerödsskolan till en nivå 
motsvarande rikssnittet för högstadieskolor till 
vårterminen 2022. Arbetet med förvaltningsgemensam 
språkplan har inletts. Det pågår också en utredning om 
ökad likvärdighet i Uddevallas grundskolor genom 
förändrad skolstruktur, som anknyter till uppdraget att 
höja kunskapsresultaten. Arbetet med implementering av 
ny förstelärarorganisation för hela förvaltningen pågår. 
 
Analysen på förvaltnings- och verksamhetsnivå behöver 
utvecklas för att förstå trender, samband och orsaker och 
möjliggöra ändamålsenliga insatser för förbättrad 
måluppfyllelse, trygghet, studiero och likvärdighet. 
Införande av beslutsstödet kommer att bidra till detta. 
Hanteringen av gemensamma utmaningar behöver också 
utvecklas. 
 
Respektive verksamhetsform tar fram åtgärdsplaner 
utifrån nulägesanalyser. Förskolan ser behov av att 
stärka barns inflytande och delaktighet genom bland 
annat arbete med normer, integritet, kommunikation och 
språk. Utveckling av gemensam barn- och kunskapssyn 
bland personal, liksom språkutvecklande arbets- och 
förhållningssätt, behöver fortsatt stärkas genom 
kompetensutvecklingsinsatser samt implementering av 
språkplan. Inom grundskolan fortgår utvecklingsarbete i 
svenska som andraspråk och matematik. Det pågår 
också utveckling av grundskolegemensam elevenkät, 
justering av nyckeltal och systematiskt kvalitetsarbete 
samt insatser för elever i behov av stöd. Nya insatser 
behöver ha fokus på elevgruppers kunskapsprogression. 
Det finns fortfarande brist på ändamålsenliga lokaler. 
Gymnasieskolans pågående insatser är utveckling av 
lärmiljöer i skolhusen, främjande av närvaro och 
förebyggande av avhopp, uppföljning under pågående 
utbildning genom identifiering av kurser som ofta ger F, 
prognos för gymnasieexamen samt fastställande av 
nyckeltal per årskurs. Våren 21 planeras utökad studietid 
för samtliga elever som inte bedöms nå 
gymnasieexamen, med prioritering av årskurs 3. Insatser 
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som lovskola, eftermiddagskurser, utökad 
undervisningstid och handledning är aktuella. 
Vuxenutbildningen ser behov av att undersöka möjliga 
insatser för ökad progression och kortare tid inom sfi, 
samt undersöka möjligheten att införa standardiserad 
kunskapsbedömning för antagning till yrkesutbildningar. 
Pågående insats är också skrivande inom sfi för att 
förbättra resultat på nationella prov. 
 
Behov av stöd från huvudman som uttrycks är, från alla 
skolformer med betyg, eventuella extra kompensatoriska 
insatser som kan behöva göras på grund av 
distansundervisningens konsekvenser. Gymnasieskolan 
ser också ett behov av stöd för att kunna ge likvärdigt 
studiestöd till elever i behov av det, till exempel genom 
socialpedagog och elevassistenter. 

 

 Kultur- och fritidsnämnden har utifrån flerårsplan 
2020–2022 och 2021–2023 fått i uppdrag att tillsammans 
med socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden 
skapa förutsättningar för att förbättra ungdomars 
välbefinnande (KF ÖS 4) 

Ett arbete har påbörjats för att kartlägga 
Tureborgsområdets historik, nuläge och framtida behov. 
Grundskolan representeras av rektor på Äsperödsskolan 
och enhetschef för elevhälsan. De har informerats om 
utvecklingsarbetet och fått möjlighet att delge sitt 
perspektiv, vilket visar på stora framtida behov av stöd för 
barn och unga som växer upp i området med svårigheter 
både socialt och kunskapsmässigt. 
 
Förvaltningen har påbörjat arbetet med att ta fram ett 
mått på ungas välbefinnande, utifrån den elevhälsoenkät 
som genomförs i samband med hälsosamtal i årskurs 4 
och 8 i grundskolan samt årskurs 1 på gymnasiet.  

 

 Beskriv vilket stöd och vilka samarbetsformer 
utbildningen bidrar med för att bedriva undervisning som 
främjar en hållbar utveckling utifrån skolans 
styrdokument, FN:s globala hållbarhetsmål som är 
relaterade till utbildning, samt kommunens miljömål 1 och 
2. Vilka är de viktigaste lärdomarna och vad behöver 
utvecklas? 

Samtliga verksamhetsområden organiserar stöd och 
samarbetsformer kopplat till lärande för en hållbar 
utveckling. Skolans styrdokument, kommunens miljömål 
1; om att inspirera och motivera till en hållbar utveckling, 
samt miljömål 2; om att underlätta resurssnål 
konsumtion, minska resursanvändning och 
kemikalieanvändning, samt målen i Agenda 2030, är 
vägledande för detta arbete. Uppdraget ska också 
harmoniera med nämndens uppdrag om systematiskt 
kvalitetsarbete. Det finns en insikt i verksamheterna om 
att hållbar utveckling behöver genomsyra all 
undervisning. 
 
Förskolan har införlivat arbetet med lärande för hållbar 
utveckling i verksamhetens systematiska kvalitetsarbete, 
genom exempelvis arbetet med barns integritet, 
måltidspedagogik, återbruk och språkutvecklande 
arbetssätt. Grundskola, grundsärskola och fritidshem 
fokuserar på att skapa handlingskraft och framtidstro hos 
eleverna bland annat genom formativt arbetssätt med 
ökad delaktighet, arbete med de globala målen, 
normkritiskt förhållningssätt, samt tematiskt arbetssätt 
med exempelvis allemansrätt och återvinning. Det 
normkritiska perspektivet behöver utvecklas för att alla 
ska få samma möjligheter. Ett flerårigt projekt kring 



 Delårsrapport april 2021 15 (19) 
 Barn- och utbildningsnämnden 
 
  
 
 

 

Politiska uppdrag Kommentar 

våldsprevention har påbörjats i fritidshemmen. 
Förhållningssättet har bidragit till ökad trygghet i 
elevgrupperna. Distansundervisningen på 
gymnasieskolan har gjort det svårare med ett samlat 
grepp kring Lärande för hållbar utveckling. Fokuset blir 
inte alltid tydligt för eleverna. Genom 
distansundervisningen pekas möjliga vägar att både 
studera och arbeta med ett minskat resande och kanske 
också minskad lokalanvändning i samhället. Det arbetas 
olika med hållbar utveckling beroende på program, men 
överlag tas ett steg ifrån temadagar till kontinuerlig del av 
undervisningen. Det kräver en ökad tydlighet om syftet 
med att till exempel arbeta med produktval eller 
källsortering. På vuxenutbildningen arbetar gruppen för 
hållbar utveckling för att få in perspektivet hållbar 
utveckling i undervisningen. Som stöd har ett årshjul 
upprättats, med fyra teman: värdegrund, konsumtion, 
Vuxrundan och Håll Sverige Rent. Diskussioner, rollspel, 
filmer, gäster med specialkunskap med mera används i 
undervisningen. Ekologiska livsmedel köps i möjligaste 
mån in till caféet och restaurangen. Ett 
utvecklingsområde är att verksamheten säkerställer att 
information om och perspektiv på hållbar utveckling 
integreras i alla utbildningar. 
 

 

 Samtliga nämnder har utifrån flerårsplan 2020–2022 
fått i uppdrag att utveckla digitala och automatiserade 
processer (KF ÖS 6) 

Barn- och utbildningsförvaltningen är i en utvecklings- 
och införandefas av beslutsstödet. Ett nytt 
elevadministrativt system är under implementering och 
beräknas vara i drift i alla delar av förvaltningen under 
höstterminen 2021. Det ska innehålla en modul för 
frånvaroregistrering. En ny förvaltningsgemensam 
lärplattform är under upphandling, med förhoppning att 
kunna tas i bruk under året. Om möjligt kommer 
frånvaroregistrering hanteras via lärplattformen. 
 
Samtal via Teams mellan barngrupper på olika förskolor 
har varit lyckosamt. IKT-guider på förskolorna har 
fokuserat på språkutvecklande arbetssätt och digitala 
verktyg. Rektorer har träffats kring att leda digitalisering 
och har tillsammans med IKT-guider gjort en 
nulägesanalys över digitalisering i förskolan. Där 
kompetensutveckling har genomförts, har användning av 
digitala verktyg ökat. 
 
Försök med tvåfaktorsinloggning för att undvika mobilt 
Bank-id har prövats inom grundskolan. Det 
rekommenderade MS Authenticator har ännu inte nått full 
funktionalitet. Automatiseringsprojektet på Linnéaskolan 
har därför tillfälligt pausats. Fjärrundervisning i 
modersmål som startades under 2020 fortsätter. Syftet är 
att öka andel behöriga lärare, skapa större hållbarhet i 
elevgruppernas sammansättningar ur ett ekonomiskt 
perspektiv samt att utveckla samarbetet kring 
modersmålsundervisning med andra kommuner. Arbetet 
har visat en starkare utveckling än förväntat och idag 
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säljs fjärrundervisning i modersmål till flera andra 
kommuner. 
 
Gymnasieskolan har i hög grad haft digital 
distansundervisning under perioden. Google breakout 
rooms har möjliggjort fler lärare inom 
gymnasiegemensamma ämnen och mer flexibla 
arbetssätt, med exempelvis enskild handledning under 
pågående lektion. Inspelade lektioner, ”distanskit” för 
lärare, digitala läromedel och interaktiva funktioner bidrar 
till utveckling. Projektet Automatiserad 
närvaroregistrering har tvingats pausa under 
distansundervisningen. Det senaste tillskottet av e-
tjänster inom gymnasieskolan gäller digital signering av 
anställningsbeslut. Rektorerna kommer att föreslå 
ytterligare övergång till digital signering, exempelvis kring 
arbetsplatsförlagt lärande (APL). 
 
Inom Vuxenutbildningen har pandemin och 
distansundervisningen lett till ökad digital kompetens hos 
både personal och elever, vilket bland annat en enkät till 
lärarna har visat. Kunskapsbedömningar i 
ansökningsprocessen planeras att ses över i syfte att 
effektivisera lärares arbete och att säkerställa elevers 
behörighet till utbildningar, via digitala, självrättande prov. 
Breakout rooms har också börjat användas för en mer 
flexibel och dynamisk undervisning på distans. En 
arbetsgrupp har systematiskt arbetat med IKT-strategin 
och genomfört utbildningsinsatser. 
 

 

 Barn- och utbildningsnämnden har utifrån flerårsplan 
2020–2022 fått i uppdrag att rekrytera fler lärarassistenter 
(KF ÖS 7) 

Detta uppdrag anses fullgjort och implementerat efter att 
lärarassistenter anställts inom grundskola, 
gymnasieskola och vuxenutbildning. Uppdraget har 
godkänts för avslut i uppsiktsplikten 21-04-14.  

 

 Samtliga nämnder har utifrån flerårsplan 2020–2022 
och 2021–2023 fått i uppdrag att i samverkan med övriga 
nämnder uppnå maximalt samutnyttjande av lokaler för 
alla kommunens verksamheter. Kommunstyrelsen har 
fått uppdraget att leda detta arbete (KF ÖS 6) 

Förvaltningsledningens lokalplanerare deltar i samtliga 
kommungemensamma möten i lokalförsörjningsgruppen. 
I denna grupp tas behov och förutsättningar upp och 
möjligheter till samverkan ses över. Barn- och 
utbildningsnämndens behov av att renovera och i vissa 
fall bygga nya skolor har kommunicerats här.  

 

Mått Kommentar 

 Elevers genomsnittliga meritvärde/betygspoäng, ska 
öka 

Årskull 2005 har under läsåret haft stora insatser för att 
höja behörigheten till gymnasiet. Kommunens 7–9-skolor 
har tagit fram lokala handlingsplaner för särskild stöttning 
av årskullen. Under grundskolans fjärrundervisning 
vårterminen 2021, har årskullen prioriterats och haft 
skolförlagd undervisning förutom två veckor efter 
sportlovet. Dessa insatser är även tänkta att påverka 
meritmedelvärdet genom fler godkända betyg. Årskull 
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Mått Kommentar 

2005 har legat under samtliga andra årskullars resultat 
sedan HT i åk7. De har nu ett meritmedelvärde för 
höstterminen i åk 9 på 204,3, vilket endast är 2 poäng 
efter årskull 04:s meritmedelvärde för höstterminen i åk9. 
 
De senaste två åren har meritmedelvärdet för de som 
gått i årskurs nio i genomsnitt ökat med 5,1% från 
hösttermin till vårtermin. Att uppnå målsättningen för 
måttet; att meritmedelvärdet skall öka från förra årets 
218,8 poäng, är inte troligt men inte helt omöjligt. En mer 
realistisk prognos, baserad på ovanstående, är ett 
resultat på cirka 215 poäng. 
 
 

 Elever i åk. 9 som är behöriga till yrkesprogram, ska 
öka 

Höstterminens resultat indikerar att knappt 73% av 
eleverna blir behöriga till gymnasiet (minst yrkesprogram) 
inför läsåret 21/22. Detta är en betydlig (men väntad) 
försämring i förhållande till föregående läsår. 
Åtgärdsplaner för årskurs 9 har gjorts och är under 
implementering, men ser inte ut att räcka för att vända 
trenden. Det är troligt att coronapandemin har haft en 
betydande påverkan på förutsättningarna att 
implementera förbättringsinsatser. 
Det är stor diskrepans mellan Ramnerödsskolans och 
övriga högstadieskolors prognos för behörighetsgrad. 
Endast 37% i årskurs 9 på Ramnerödsskolan bedöms 
klara behörigheten till gymnasiet. Däremot har årets 
årskurs 8 bättre prognosticerad behörighet till gymnasiet. 
 
Nuvarande årskurs 9, årskull 2005, hade vid första 
betygstillfället HT åk 6 en behörighet på 69,6%. Det var 
12,8 procentenheter lägre än föregående åk 6, årskull 
2004. Den stora skillnaden mellan årskull 2005 och 
övriga årskurser identifierades efter terminsbetyget 
HT2019. Stora insatser har genomförts under 
innevarande läsår. Den nedåtgående trenden för årskull 
2005 vände i och med terminsbetyget HT2020 då 
årskullen nådde en behörighet på 72,6%, endast 5,9 
procentenheter lägre än årskull 2004. 

 Gymnasieelever med examen inom 4 år, kommunala 
skolor, ska öka 

Risk finns att detta mål inte nås utifrån hög andel 
distansundervisning för gymnasieskolan. Kartläggning 
görs på varje rektorsenhet. 
 
Uddevalla Gymnasieskola kommer under våren 
genomföra insatser med målsättning att erbjuda samtliga 
elever som inte utifrån nulägesbedömning anses nå 
gymnasieexamen utökad studietid. Insatserna sker såväl 
inom som utanför läsåret. 
 
Prioriterade elever är de elever inom åk 3 som riskerar att 
inte nå gymnasieexamen. Därefter kan insatser göras för 
elever inom åk 1 och 2 som inte har godkända betyg eller 
där det saknas underlag för att sätta betyg. För elever 
inom åk 1 och 2 planeras särskilda insatser from HT 21. 
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Mått Kommentar 

 

 Elevers trygghet och studiero ska öka Utvecklingsarbete pågår inom samtliga 
verksamhetsformer för att förbättra arbetet med och 
därmed resultatet för trygghet och studiero. Översyn och 
förändring av enkäter görs och analys utifrån underlag 
utvecklas. Nya siffror för måttet kommer först efter 
vårterminen 2022, men det kommer att finnas interna 
underlag varje läsår. 
 
Förskolan arbetar med att komplettera barnintervjuer 
med observation. Barnintervjuer görs även i samband 
med boksamtal. Ett utvecklingsarbete görs för att lyfta 
barns röster och stärka barns inflytande i arbetet med 
trygghet och likabehandling. 
 
Inom gymnasieskolan har hög andel distansundervisning 
inneburit att trygghet samt studiero varit svårt att följa upp 
och säkerställa. Uppföljning har gjorts kring 
distansundervisningens genomförande. För enskilda 
elever i behov av det, har det funnits möjlighet att vara i 
skolan. 
 

 Behöriga pedagoger ska inte minska Måttet avser andel lärare med pedagogisk 
högskoleexamen, grundskola, avser läsår och mäts i 
oktober. Inga nya siffror finns att redovisa. 
 
Arbete pågår för att vara en attraktiv arbetsgivare genom 
bland annat partsgemensamt arbete utifrån avtalet 
HÖK18 kring lärares arbetstid, organisation och 
arbetssätt, rekrytering samt arbetsmiljö. Det satsas på 
arbetsintegrerat lärande för studenter, anställning av 
lärarassistenter och utveckling av försteläraruppdragen i 
alla verksamhetsformer. En förvaltningsgemensam intern 
skolledarutbildning genomförs av grundskolan. Förskolan 
fokuserar på arbetsmiljö och pedagogisk utveckling, samt 
stöttar enheterna med en rad kvalificerade 
stödfunktioner. Vuxenutbildningen strävar efter att lyfta 
bort administrativa uppgifter från lärarna. 
Gymnasieskolan har underlättat en hög grad av 
distansarbete, vilket lyfts fram som viktigt för personalen i 
resultatdialogerna. 

 Realiseringsgraden utifrån investeringsplan ska öka Realiseringsgraden är enligt prognos 83,5 % av 
helårsbudgeten för investeringar. T1 hade 19,1% av 
helårsbudgeten realiserats, vilket motsvarar 22,9% av 
helårsprognos. Investeringar på Ramnerödsskolan, 
Skansens förskola samt Killingens förskola har påbörjats 
och beräknas löpa enligt plan under året. Om- och 
tillbyggnad på Äsperöds förskola beräknas starta och 
löpa enligt plan. Investeringar i förskolor på Dalaberg 
samt Bokenäs beräknas inte realiseras i någon större 
utsträckning under året. 
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3.7 8. Nyanlända och ungdomar ska snabbare lotsas in i arbete, företagande eller 

utbildning 

Denna övergripande strategi från kommunfullmäktige har Barn- och utbildningsnämnden valt att 

integrera i den övergripande strategin att verka för en trygg och jämlik skola som skapar studiero 

och förbättrade studieresultat. I det systematiska kvalitetsarbetet sätter nämnden samt 

förvaltningens verksamheter mål och nyckeltal, som bland annat innefattar elevers fullföljande av 

utbildningar (behörighet till gymnasiet, gymnasieexamen inom 4 år, behörighet till högskolestudier 

mm) och andel som är i studier eller arbete efter avslutad utbildning.  

 

3.8   Övriga övergripande strategier  

- Utveckla lokal och regional infrastruktur inklusive Bohusbanan 

- Uddevallas unika boendemiljöer och infrastrukturinvesteringar ska tas tillvara 

- Ta vara på Uddevalla kommuns 27 mil kust och unika fjäll för naturupplevelse, boende och 

turism 

- Utveckla och stärk Uddevalla kommuns kulturarv och platsvarumärke 
 



 

 

 

 
Protokollsförslag 
Barn och utbildningsnämnden 

 

2021-06-11 
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Uppföljning internkontrollplan 2021, Delrapport juni  

Sammanfattning 

Det primära syftet med internkontroll är att de av fullmäktige fastställda målen uppfylls. 

Internkontroll utgör ett ledningsverktyg för såväl den politiska nämnden och 

tjänstemännen.  

 

I den interna kontrollen ingår att skapa ändamålsenliga och väl dokumenterade system 

och rutiner. Samtidigt ska en rättvisande och tillförlitlig redovisning samt information 

om verksamheten i övrigt säkras. Det ingår också att säkerställa att lagar, policy, 

reglementen med mera tillämpas och att man skyddar sig mot förluster eller förstörelse 

av kommunens tillgångar.     

 

I juni presenteras en delrapport med ett urval av internkontrollplanens punkter för barn 

och utbildningsnämnden. Alla kontrollpunkter rapporteras årligen till nämnden i 

december.  

 

Delrapporten av uppföljningen av internkontrollplanen för 2021 tar upp följande 

punkter: 

 1 Granskning av upphandling 

 4 Kontroll av bidrag till fristående verksamhet  

 6 Utdrag ur belastningsregistret vid anställning  

 7 Barnomsorg enligt behov/skollag 

 11 Tillämpas checklista för uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet 

 12 Granskning av inskrivning av elever i grundsärskola 

  

Av uppföljningen framgår att det finns avvikelser inom de kontrollerade områdena. 

Avvikelsenivån är något lägre än vid tidigare rapportering. För det mesta av det 

granskade materialet är kontrollen god. 

Beslutsunderlag 

Uppföljning Internkontrollplan 2021, Delrapport juni 

Barn och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-05-31 

Beslut 

Barn och utbildningsnämnden beslutar 

  

att godkänna delrapporten av uppföljning av internkontrollplan 2021 
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Uppföljning internkontrollplan 2021, Delrapport juni  

Sammanfattning 

Det primära syftet med internkontroll är att de av fullmäktige fastställda målen uppfylls. 

Internkontroll utgör ett ledningsverktyg för såväl den politiska nämnden och 

tjänstemännen.  

 

I den interna kontrollen ingår att skapa ändamålsenliga och väl dokumenterade system 

och rutiner. Samtidigt ska en rättvisande och tillförlitlig redovisning samt information 

om verksamheten i övrigt säkras. Det ingår också att säkerställa att lagar, policy, 

reglementen med mera tillämpas och att man skyddar sig mot förluster eller förstörelse 

av kommunens tillgångar.     

 

I juni presenteras en delrapport med ett urval av internkontrollplanens punkter för barn 

och utbildningsnämnden. Alla kontrollpunkter rapporteras årligen till nämnden i 

december.  

 

Delrapporten av uppföljningen av internkontrollplanen för 2021 tar upp följande 

punkter: 

  1. Granskning av upphandling 

  4. Kontroll av bidrag till fristående verksamhet  

  6. Utdrag ur belastningsregistret vid anställning  

  7. Barnomsorg enligt behov/skollag 

 11 Tillämpas checklista för uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet 

 12 Granskning av inskrivning av elever i grundsärskola 

 

Av uppföljningen framgår att det finns avvikelser inom de kontrollerade områdena. 

Avvikelsenivån är något lägre än vid tidigare rapportering. För det mesta av det 

granskade materialet är kontrollen god. 

Beslutsunderlag 

Uppföljning Internkontrollplan 2021, Delrapport juni 

Barn och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-05-31 

Förslag till beslut  

Barn och utbildningsnämnden beslutar 
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Handläggare   
Controller Thomas Davidsson 

 

   

Uppföljning Internkontrollplan 2021 

Delrapport juni 

 
1- Granskning av upphandling 

Uttag har gjorts ur affärssystem Raindance för att granska avtalstroheten.  

 

Sammanställning har gjorts för att kontrollera om kommunen har avtal med vald leverantör. 

Ingen mer ingående granskning har gjorts på om inköpta varor är inom avtal utan enbart på om 

företagen finns med på listan i Avtalskatalogen. 

För e-handel avser kontroll inköp av produkter med avtalade priser. 

 

Andelen inköp av avtalade varor inom e-handeln har förbättrats med 5% från 74,7 % till 

79,7%. Den totala omsättningen inom e-handel har minskat med 12 %. 

 

Avtalstrohet enligt separat urval på leverantörsnivå visar en avtalstrohet på 86,5 %. Nivån är ca 

3 % lägre jämfört med föregående delår. Avtalstroheten ligger kvar på en relativt oförändrad 

nivå jämfört med granskning 2020. Ett flertal mindre inköp sker från företag utan avtal. 

 

Resultaten av de olika uppföljningarna ger en indikation om att inköpen hanteras på en relativt 

bra nivå. Utveckling av stöd och samordning av inköp fortgår. 

 

 
 

4 – Kontroll av bidrag till fristående verksamhet 
 

Nämnden har en relativt stor omfattning gällande bidrag till fristående verksamhet (drygt 300 mkr). 

Beslut om bidragsbelopp tas framförallt i samband med budget men även löpande vad gäller 

tilläggsbelopp. Risk för felhantering finns då omfattningen är stor och relativt komplex i 

verksamhetssystemet Extens.  

 

Vid årets första kontroll finns det inga avvikelser vad gäller hanteringen av bidragsbelopp. Kontroll 

av grundbelopp, tilläggsbelopp, strukturbidrag, lokalersättning och modersmålsersättning inom 

nämndens verksamheter har genomförts. 
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6 – Utdrag ur belastningsregister vid anställning 

 
Lagstiftningen om registerkontroll syftar till att stärka barns och ungas skydd mot sexuella övergrepp 

och andra grova brott. Registerkontroll ska därför göras på personer som erbjuds anställning inom de 

verksamheter som täcks av registerkontrollen. Verksamheterna som omfattas är förskola, 

förskoleklasser, fritidshemmet, grundskolan, grundsärskolan och annan pedagogisk verksamhet.  Den 

som inte har lämnat registerutdrag får inte anställas. Bestämmelser om detta finns i skollagen 

(2010:800). Registerkontroll av personal: 2 kap. 31–33 §. Den som inom ett år erbjuds en förnyad 

anställning hos samma arbetsgivare får anställas utan att han eller hon lämnat ett nytt registerutdrag.  

 

En ny lag om registerkontroll av personer som ska arbeta med barn, utfärdades under november 

2013. Den nya lagen kompletterar bestämmelserna för förskola och grundskola, genom att den ger 

rätt för arbetsgivare (men inte skyldighet) att inhämta registerutdrag vid rekrytering av personal till 

gymnasieskola och gymnasiesärskola. Efter beslut av gymnasieskolans verksamhetschef omfattas 

även gymnasieskolan numera av kontrollen. Här har inte arbetsgivaren rätt att samla in 

registerutdraget utan en notering ska ske över att arbetsgivaren sett utdraget.  

 

BUF:s rekryteringsannonser har numera en informationstext om kravet om att lämna ett giltigt utdrag 

ur polisens belastningsregister innan anställning, detta bör underlätta arbetet med att få in utdrag.   

 

Rutinerna för registerkontroll som man arbetar utifrån i barn- och utbildningsförvaltningen idag 

innebär att en anteckning görs i det kommungemensamma IT-verktyget Medvind, som visar på 

uppvisat och giltigt belastningsutdrag. Med andra ord arkiveras inga utdrag i personarkivet. 

 

Periodens internkontroll omfattar följande verksamheter: Totalt kontrollerades 30 personer 

 Förskola  

 Grundskola, grundsärskola, för tidigare åldrar (åk F-6), fritidshem samt barn- och 

elevhälsan  

 Grundskola grundsärskola, för senare åldrar (åk 7–9)  

 Gymnasieskolan, gymnasiesärskola 
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Resultatet av interkontrollen visar att rutinen att registrera giltiga belastningsregisterutdrag i 

Medvind inte följs till 100 % men vi ser en positiv utveckling från förra kontrollperioden.  

 

De avvikelser som finns är av administrativ karaktär. Vid efterkontroll av avvikelser kan konstateras 

att utdrag finns men man har inte fått till redovisningen i Medvind. 

 

Under denna period har vi inget fall där belastningsregisterutdrag har förfallit. 

Kontrollnivån är god och inga avvikelser vad gäller att uppvisa utdrag vid anställning finns. 

 

 

7 – Barnomsorg enligt behov/skollag 

 
Vårdnadshavare har rätt till barnomsorg med hänsyn till sitt omsorgsbehov utifrån arbete 

eller studier. Rätten till allmän förskola – 525 timmar om året gäller från och med 

höstterminen det år barnet fyller tre år. De som är arbetslösa eller föräldralediga har rätt 

till 15 timmars förskola per vecka.  

 

För att säkra en kostnadseffektiv verksamhet bör kontroll ske att omsorg ges i enlighet 

med behovet och den rätt till omsorg som vårdnadshavarna har. 

 

Granskning har skett på så sätt att uppgifter om antalet födda barn under perioden januari 

– april 2021 har tagits fram ur kommunens datasystem Extens. Kontroll har sedan skett 

genom att söka fram vilka av barnen födda under denna period som har syskon i åldrarna 

1–12 år. Syskonens placeringar har sedan gåtts igenom av utredare.  

 

Mellan januari och april 2021 föddes det 218 barn (varav två tvillingpar). Bland dessa finns 117 barn 

utan andra syskon. 101 barn har syskon i åldrarna 1–12 år.  

 15 syskon har vårdnadshavare som nyttjar rätten till avgiftsfri allmän förskola  

 25 syskon har vårdnadshavare som nyttjar rätten till 15 timmars placering per 

vecka i fristående pedagogisk omsorg och fristående förskola 

 15 syskon har vårdnadshavare som nyttjar rätten till 15 timmars placering per 

vecka på grund av föräldraledighet  

 3 syskon har vårdnadshavare som nyttjar rätten till 15 timmars placering per 

vecka på grund av arbetslöshet  

 6 syskon är på förskola/pedagogisk omsorg då vårdnadshavare utnyttjar 

heltidplacering på förskola/pedagogisk omsorg utan giltig anledning 
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 2 syskon har placering på förskola på grund av att den ena vårdnadshavaren 

arbetar eller studerar (delad vårdnad)  

 3 syskon har placering på fritidshem på grund av att den ena vårdnadshavaren 

arbetar eller studerar (delad vårdnad)  

 2 syskon inskrivna på fristående pedagogisk omsorg/ fristående förskola har 

placering på grund av kap.8 § 5 skollagen (2010:800)  

 2 syskon inskrivna på fristående pedagogisk omsorg/ fristående förskola har 

placering på grund av kap.8 § 7 skollagen (2010:800)  

 3 syskon har placering på grund av kap.8 § 7 skollagen (2010:800)  

 18 syskon har placering heltid i förskolan enligt giltig anvisning  

 3 syskon har placering heltid i fritidshem enligt giltig anvisning 

 4 syskon har ingen placering i förskola, pedagogisk omsorg eller fritidshem 

 

Det finns sex syskon som har heltidsplacering på förskola/pedagogisk omsorg utan giltig 

anledning, vilket är en liten ökning i jämförelse med hösten 2020. 

 

En jämförelse med utfallet i övrigt med hösten 2020 samt tidigare granskningar visar att 

den kontinuerlig kontrollen av placeringar har gett resultat, då den positiva trenden 

fortsätter och antalet felaktiga placeringar fortsätter att ligga på en låg nivå om än en liten 

ökning. 

 

I de sex fallen där det inte finns giltiga anledningar för placeringar har förskolekontoret 

redan gjort rättelser och meddelat ansvariga huvudmän och vårdnadshavare. 

 

Detta visar att kontinuerlig kontroll är verksam och visar samtidigt att Förskolekontoret 

har bra rutiner för kontroll av barnomsorgsbehov enligt behov. 

 

 

11 - Tillämpas checklista för uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet 

 
Enligt nämndens rutin och riktlinjer för det systematiska arbetsmiljöarbetet har rektorer/enhetschefer 

tillsammans med skyddsombud fyllt i den årliga uppföljningen. Den årliga uppföljningen är en 

sammanställning av föregående års arbetsmiljöarbete (51 frågor). 

 I den nya arbetsmiljömodulen i Stratsys finns ett årshjul som visar hela årets arbete. Frågorna är 

samma för hela kommunen.  
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Från den 1 jan 2021 har hela kommunen ett gemensamt årshjul i Stratsys för arbetsmiljöarbetet. Den 

årliga uppföljningen ska fyllas i under januari/februari månad.  

Allt arbetsmiljöarbete kommer att redovisas i Stratsys. Resultat som visar avvikelser ska en 

riskbedömning och handlingsplan skrivas. Riskbedömningen skrivs in i Stratsys.  

 
Cheferna har fått utbildning arbetsmiljömodulen i Stratsys. Någon tycker att arbetsmiljömodulen är 

en lättförståelig mall andra tycker det är krångligt att läras sig. I frågorna i den årliga uppföljningen 

skriver många enheter delvis på sina svar. 

Tex Finns det mål för den organisatoriska och sociala arbetsmiljön? Har vi aktuella rutiner på 

förvaltningen eller enheten och som vi följer gällande: Grönt kort (miljömål). En av skolorna har gul 

markerat (delvis) på de flesta frågorna och det visar att det är svårt att hålla alla frågorna förankrade 

hos sig själv och sina medarbetande.  

 
Det kommer att vara lättare för varje chef att följa upp sitt arbetsmiljöarbete i Stratsys. Mallen visar 

tydligt när och vad som ska genomföras. Det finns även hjälptext till vissa bilder som ska redovisar 

på tex APT (alkohol, droger och tobak) 

Den årliga uppföljningen är en sammanfattning av årets arbetsmiljöarbete. Det är viktigt att frågorna 

är relevanta igenkännande och att de som är gul- eller rödmarkerade följs upp av varje verksamhet. 

En gemensam sammanfattning över alla enheternas resultat behöver redovisas till nämnden. Hur det 

ska göras är inte klart än. Stratsys är nytt från januari 2021. Cheferna har många olika datasystem 

som de ska lära sig, då är risken att arbetsmiljöarbetet inte prioriteras som det borde göras. Det är 

viktigt att utvärdera och se över frågorna för nästa år för att arbetsmiljöarbetet ska bli så tryggt och 

trovärdigt som möjligt. 
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12 - Granskning av mottagande av elever i grundsärskola  

 

Mottagande i grundsärskolan är ett ingripande beslut som ska föregås av utredningar, bedömningar 

ifrån olika professioner samt medgivanden ifrån vårdnadshavare. Det finns tydliga riktlinjer hur 

denna process ska gå till i skollagen och Skolverkets Allmänna råd som varje enskild bedömning om 

mottagande behöver förhålla sig till.  

 

Det finns flera kritiska faktorer i arbetet med mottagande av elever i grundsärskolan som kan få 

konsekvenser för beslutets rättssäkerhet:   

- Att rutiner för mottagande i grundsärskolan inte är tydliga eller har brister 

- Att utredningar och beslut inte är kompletta och innehåller en pedagogisk, psykologisk, 

medicinsk och social bedömning enligt skollagens krav.  

- Att en sammanfattande helhetsbedömning av eleven saknas där det även framgår om eleven 

ska läsa ämnen eller ämnesområden. 

- Att utredning och beslut inte genomförts i samråd med barnets vårdnadshavare. 

- Att möjligheten för en elev att mottagas på försök i grundsärskolan inte används eller inte 

följer skollagens krav kring målgruppstillhörighet. 

 

Med utgångpunkt från ovanstående kritiska faktorer har en granskning av mottagna elever i 

grundsärskolan genomförts.   

 
Granskningen har avgränsats till att innefatta alla de elever som mottagits i grundsärskolan och som 

fortfarande går i grundsärskolan i Uddevalla kommun läsåret 2020/2021 (totalt 93st). Intervju med 

enhetschef för elevhälsa i grundskolan tillika medlem och samordnare i grundsärskolans 

mottagningsgrupp (benämns vidare som EC) har genomförts kring arbetsmetoder samt genomgång 

om vad som framkommit vid granskningen. Granskningen innefattar kontroll av samtliga 

mottagningsbeslut och underlag i grundsärskolan för ovanstående målgrupp samt genomgång av alla 

bedömningar (medicinska, psykologiska, pedagogiska och sociala) som genomförs inför beslut om 

mottagande för en elev,  

 
Sammanfattning: 
Det finns framtaga rutiner för mottagningsgruppens arbete som används och fungerar till största del 

men att dessa inte är färdigställda utan är under omarbetning. Vidare framgår att det saknas rutiner 

för arbetet när barn i förskola uppmärksammas att eventuellt tillhöra målgruppen för grundsärskolan 

samt hur de specialpedagogiska bedömningarna ska genomföras inför eventuellt mottagande i 

grundsärskolan ifrån årskurs 1. Informationen om rutiner för mottagande i grundsärskolan genomförs 

årligen med rektorer i förskolan och grundskolan samt med elevhälsans professioner. Arbetet med 

information till övrig personal som respektive rektor ansvarar för kan vidareutvecklas.  

 

Det finns inga generella rutiner för nya bedömningar (medicinska, psykologiska, pedagogiska och 

sociala) efter att eleven mottagits i grundsärskolan. Det innebär att det inte är ovanligt att eleverna 
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skrivs in i unga år, i årskurs 1–3, och att dessa bedömningar inte uppdateras under hela 

grundsärskoletiden, om inte skäl finns, utan kvarstår som bedömningsunderlag inför bedömning av 

elevens fortsatta studier i gymnasiesärskolan.  EC föreslår att grundsärskolans rektorer och personal 

gör en uppdaterad bedömning av de mottagna elevernas pedagogiska och sociala bedömningar på 

våren i årskurs 4 och på våren i årskurs 7.     

 

Granskningen visar att det är ovanligt att det sker nya bedömningar under grundsärskoletiden om det 

inte finns någon uppenbar anledning. Det finns även några elever i grundsärskolans årskurs 7–9 som 

har mottagandebedömningar som inte uppdaterats sedan mottagande i grundsärskolan skett.     

Granskningen visar att en klar majoritet av alla mottagande beslut som har fattats innehåller korrekta 

bedömningar (medicinska, psykologiska, pedagogiska och sociala) som underlag inför mottagande i 

grundsärskolan. Det finns dock några bedömningar (pedagogiska och psykologiska) som ligger till 

grund för mottagande i grundsärskolan för några elever som bedöms vara bristfälliga i förhållande 

till skollagens krav och som behöver granskas vidare.  

 

Granskningen visar att en klar majoritet av alla underlag inför beslut och bedömningar är korrekta 

och innehåller de delar som skollagen kräver. Granskningen visar dock att det i några beslut anges 

felaktiga datum kring psykologbedömningar och pedagogisk bedömning. Vidare finns det några 

äldre sammanfattande bedömningar som är otydligt skrivna där bärande psykologiska och 

pedagogiska bedömningar inte återges trots att de anges i professionernas utredningsbedömningar. 

Det råder dock inget tvivel på att någon av dessa elever inte tillhör målgruppen för grundsärskolan.   

 

Granskningen visar att medgivanden av vårdnadshavare har inlämnats innan beslut om mottagande i 

grundsärskolan har fattats i samtliga fall. Granskningen visar däremot att det i några äldre 

mottagningsbeslut finns vårdnadshavare som lämnat medgivande innan alla fyra bedömningarna 

varit färdiga. För några elever saknas angivet datum för medgivandebeslut men det framgår i beslut 

att vårdnadshavare lämnat sitt medgivande. För någon elev anges fel medgivandedatum i beslut om 

mottagande i grundsärskola.  

 

Granskningen visar att beslut om eleven ska läsa ämnen eller ämnesområden har fattats i samband 

med, eller strax efter, beslut om elevens mottagande i grundsärskolan för nästintill samtliga elever. 

Granskningen visar att dock det finns någon elev som fått beslut om eleven ska läsa ämnen eller 

ämnesområden vid senare tillfälle. 

 

Granskningen visar att det finns några elever som har mottagits på försök utifrån de kriterier som 

finns i skollagen. Granskningen visar dock att det finns något fall där elev mottagits på försök där det 

finns bedömning (psykologisk) som bedöms vara bristfällig i förhållande till skollagens krav och 

som behöver granskas vidare. 

 

Granskningen har inte haft sitt fokus på integrerade elever eller omvänt integrerade elever men det 

kan finnas anledning att återkomma till det i kommande granskningar. 
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Granskningen visar att det finns någon elev som har bytt namn sedan eleven blev mottagen i 

grundsärskolan och att elevens nuvarande namn inte överensstämmer med namnet i 

mottagningsbeslutet för grundsärskolan.   

 

Slutsatser och rekommendationer 

Slutsatsen av granskningen av mottagande elever i grundsärskolan till största del fungerar och 

uppfyller skollagens krav. 

 

Granskningen visar däremot att rutinarbetet behöver utvecklas så att mottagningsgruppens skriftliga 

rutiner för mottagande av elever i grundsärskolan färdigställs och innefattar alla delar i skollagen 

som berör mottagandet i grundsärskolan. Utredningsrutiner för yngre barn som kan tillhöra 

målgruppen för grundsärskolan saknas och hur de specialpedagogiska bedömningarna kring elevens 

förutsättningar att klara grundskolans krav behöver säkerställas.  

 

Det är oklart hur ofta rektorer i grundsärskolan läser elevernas underlag och 

mottagningsbedömningar under tiden som eleven är mottagen i grundsärskolan. En regelbunden 

genomgång av mottagna elevers akter efterfrågas och att det på våren i årskurs 4 och på våren i 

årskurs 7 genomförs uppdaterade pedagogiska och sociala bedömningar.  

 

Det går också att konstatera i granskningen att det finns bedömningar (pedagogiska och 

psykologiska) som ligger till grund för mottagande i grundsärskolan som bedöms vara bristfälliga i 

förhållande till skollagens krav och som behöver granskas vidare.  

 

Vidare finns det beslut om mottagande på försök där det också finns bedömning (psykologisk) som 

bedöms som bristfällig i förhållande till skollagens krav och som behöver utredas vidare. Trots 

tydliga rutiner för arbetet med vårdnadshavares medgivande finns det felaktigheter kring datum och i 

vilken ordning som vårdnadshavare lämnar sitt medgivande för mottagande i grundsärskolan. Brister 

kring datum i underlag till beslut, elever som har bytt namn efter mottagningsbeslut, bristfälliga 

sammanfattningar där bärande psykologiska och pedagogiska bedömningar inte återges trots att de 

anges i professionernas utredningsbedömningar har också uppmärksammats under granskningen och 

behöver åtgärdas.  

 

Rekommendationer 

- Att Mottagningsgruppen färdigställer rutiner för mottagande i grundsärskolan 

som innefattar alla delar i skollagen som berör mottagandet i grundsärskolan. 

 

- Att Mottagningsgruppen tillsammans med grundsärskolans rektorer tar fram 

utredningsrutiner för yngre barn som kan tillhöra målgruppen för grundsärskolan 

samt tar fram metoder för hur de specialpedagogiska bedömningarna kring 

elevens förutsättningar att klara grundskolans krav ska genomföras.  
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- Att grundsärskolans rektorer tar fram rutiner för genomgång av elevernas 

underlag och mottagningsbedömningar under tiden som eleven är mottagen i 

grundsärskolan. En regelbunden genomgång av mottagna elevers akter efterfrågas 

och att i våren i årskurs 4 och våren i årskurs 7 genomförs uppdaterade 

pedagogiska och sociala bedömningar inför gymnasiesärskolan.   

 

- Att en närmare granskning behöver göras i de fall där bedömningarna som ligger 

till grund för beslut om mottagande i grundsärskolan och beslut om mottagande 

på försök bedöms vara bristfälliga i förhållande till skollagens krav.  

 

- Att övriga uppkomna brister i granskningen åtgärdas av Mottagningsgruppen och 

grundsärskolans rektorer. 

 

 

 



 

 

 

 
Protokollsförslag 
Barn och utbildningsnämnden 

 

2021-06-11 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Samråd översiktsplan 2022 

Sammanfattning 

Barn och utbildningsnämnden har getts möjlighet att lämna synpunkter till ny 

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

kommun 2022 (ÖP2022). 

Förslaget skickas nu ut på samråd till statliga myndigheter, kommunala bolag, 

förvaltningar och politiska partier som är representerade i kommunfullmäktige samt till 

grannkommuner, föreningar, näringsliv och medborgare. 

Beslutsunderlag 

Barn och utbildnings tjänsteskrivelse 2021-05-26 

Följebrev Samråd Översiktsplan 2022 

  

Beslut 

Barn och utbildningsnämnden beslutar 

  

att Barn och utbildningsnämnden inte har några synpunkter på de samrådshandlingar 

som tagits fram rörande ny översiktsplan för Uddevalla kommun. 

  

 

 



 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
Barn och utbildning 
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2021-05-26 Dnr BUN 2021/00381 

  

 

Handläggare 

Lokalplanerare Tony Andersson 

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

 

Samråd översiktsplan 2022 

Sammanfattning 

Barn och utbildningsnämnden har getts möjlighet att lämna synpunkter till ny 

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

kommun 2022 (ÖP2022). 

Förslaget skickas nu ut på samråd till statliga myndigheter, kommunala bolag, 

förvaltningar och politiska partier som är representerade i kommunfullmäktige samt till 

grannkommuner, föreningar, näringsliv och medborgare. 

Beslutsunderlag 

Barn och utbildnings tjänsteskrivelse 2021-05-26 

Följebrev Samråd Översiktsplan 2022 

 

Förslag till beslut  

Barn och utbildningsnämnden beslutar 

 

att Barn och utbildningsnämnden inte har några synpunkter på de samrådshandlingar 

som tagits fram rörande ny översiktsplan för Uddevalla kommun. 

 

 

 

Ärendebeskrivning 

Barn och utbildningsnämnden har getts möjlighet att lämna synpunkter till ny 

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

kommun 2022 (ÖP2022). 

Förslaget skickas nu ut på samråd till statliga myndigheter, kommunala bolag, 

förvaltningar och politiska partier som är representerade i kommunfullmäktige samt till 

grannkommuner, föreningar, näringsliv och medborgare. 

 

 

 

ÖP2022 är framtagen för att vara en digital och interaktiv plan och består av två delar: 

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. 

Textdelen, här finns text som innehåller introduktion till planen, kommunens 

ställningstaganden samt hur kommunen förhåller sig till exempelvis riksintressen 



 Tjänsteskrivelse  
Barn och utbildning 
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2021-05-26 Dnr BUN 2021/00381 

  

 

 

 

 

Efter samrådet sammanställs alla inkomna synpunkter i en samrådsredogörelse där 

kommunen svarar på inkomna synpunkter. Dessa hanteras separat eller samlas och 

redovisas med liknande synpunkter. Kommunen har sedan möjlighet att göra eventuella 

förändringar i planen innan den går ut för granskning. Därefter kan kommunfullmäktige 

ta beslut om att anta planen. 

 

 

 

 

 

 

Staffan Lindroos Tony Andersson 

Förvaltningschef Lokalplanerare 

Skickas till 

 



 

 
 

 Följebrev 
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2021-04-28 Dnr KS 2021/00159 

  

 

Handläggare 

Översiktsplanerare Amanda Windeman 

Telefon 0522- 69 61 41 
amanda.windeman@uddevalla.se 

 

 

Välkomna till Samråd för Översiktsplan 2022 
Ni bjuds härmed in till samråd för Uddevalla kommuns översiktsplan 2022.  

 

Samrådet pågår under perioden 3 maj-15 augusti 2021. 

 

Synpunkter skickas senast den 15 augusti 2021 till: kommunledningskontoret@uddevalla.se 

eller via post till: Kommunledningskontoret, Uddevalla kommun, Varvsvägen 1, 45181 

Uddevalla. Märk synpunkterna KS 2021/159. 

 

Den 28de april 2021 beslutade kommunstyrelsen att skicka ut Översiktsplan 2022 på samråd. 

 

Ett förslag till ny översiktsplan för Uddevalla kommun har tagits fram, Översiktsplan för 

Uddevalla kommun 2022 (ÖP2022). 

Förslaget skickas nu ut på samråd till statliga myndigheter, kommunala bolag, förvaltningar och 

politiska partier som är representerade i kommunfullmäktige samt till grannkommuner, 

föreningar, näringsliv och medborgare.  

 

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). 

 

”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. 

 

När du öppnar översiktsplanen via länken nedan kommer du få möjlighet att öppna flera korta 

videoavsnitt som hjälper dig komma igång med kartan. 

 

Klicka på Översiktsplan Uddevalla kommun Samrådsförslag för att komma till Översiktsplanen 

där text och karta är samlade. 

 

mailto:kommunledningskontoret@uddevalla.se
https://karta.uddevalla.se/oversiktsplan/


 Följebrev 
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2021-04-28 Dnr KS 2021/00159 

  

 

 

 

Efter samrådet sammanställs alla inkomna synpunkter i en samrådsredogörelse där kommunen 

svarar på inkomna synpunkter. Dessa hanteras separat eller samlas och redovisas med liknande 

synpunkter. Kommunen har sedan möjlighet att göra eventuella förändringar i planen innan den 

går ut för granskning. Därefter kan kommunfullmäktige ta beslut om att anta planen.  

 

 

Vid frågor kontakta: Amanda Windeman, Översiktsplanerare, Projektledare 

Telefon: 0522 69 61 41, E-post: amanda.windeman@uddevalla.se 

 

 

 

Vilka dokument som ingår i utskick 

- Följebrev 

- Sändlistan 

- Uddevalla kommuns Översiktsplan 2022 – Samråd – Hela den digitala översiktsplanen med 

kartor, texter och miljökonsekvensbeskrivning. (Ej bifogad fil i utskick - nås enligt länk ovan) 

 

 

 

mailto:amanda.windeman@uddevalla.se


 

 

 

 
Protokollsförslag 
Barn och utbildningsnämnden 

 

2021-06-11 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Upphörande av servicedeklarationer inom barn och 
utbildningsnämnden 

Sammanfattning 

Servicedeklarationer finns sedan tidigare infört i Uddevalla kommun. De utgör främst 

en garanti för den service som medborgare kan förvänta sig när de tar del av 

kommunens tjänster. I servicedeklarationerna beskrivs den service som kommunen 

erbjuder utöver det som fastställs i lagstiftning.  

 

Barn och utbildningsnämnden har fattat beslut om servicedeklarationer för följande 

verksamheter:  

 Fritidshem, antagen 2014-02-27 

 Förskola, antagen 2011 och uppdaterad 2015-02-12  

 Grundskola, antagen 2014-02-27 

 Grundsärskola, antagen 2014-10-24 

 Gymnasieskola, antagen 2014-06-12 

 Gymnasiesärskola, antagen 2014-10-24 

 Pedagogisk omsorg, antagen 2011 och uppdaterad 2015-02-12 

 Vuxenutbildning, antagen 2012-09-20 

  

Övervägande delen av innehållet i respektive servicedeklaration finns numera angivet i 

lagstiftning, läroplaner, styrdokument, klagomåls- och administrativa rutiner. Det 

saknas därför anledning att låta servicedeklarationerna kvarstå.  

 

Beslutsunderlag 

Barn och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2021-05-17 

 

 

Beslut 

Barn och utbildningsnämnden beslutar 

 

att upphäva samtliga beslutade servicedeklarationer inom barn och utbildnings-

nämndens ansvarsområde   

 

 



 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
Barn och utbildning 

1(2) 

2021-05-17 Dnr BUN 2021/00397 

  

 

Handläggare 

Administrativ chef Lise-Lotte Bengtsson 

Telefon 0522-69 70 81 
lise-lotte.bengtsson@uddevalla.se 

 

Upphävande av servicedeklarationer inom barn och ut-

bildningsnämnden  

Sammanfattning 

Servicedeklarationer finns sedan tidigare infört i Uddevalla kommun. De utgör främst 

en garanti för den service som medborgare kan förvänta sig när de tar del av 

kommunens tjänster. I servicedeklarationerna beskrivs den service som kommunen 

erbjuder utöver det som fastställs i lagstiftning.  

 

Barn och utbildningsnämnden har fattat beslut om servicedeklarationer för följande 

verksamheter:  

 Fritidshem, antagen 2014-02-27 

 Förskola, antagen 2011 och uppdaterad 2015-02-12  

 Grundskola, antagen 2014-02-27 

 Grundsärskola, antagen 2014-10-24 

 Gymnasieskola, antagen 2014-06-12 

 Gymnasiesärskola, antagen 2014-10-24 

 Pedagogisk omsorg, antagen 2011 och uppdaterad 2015-02-12 

 Vuxenutbildning, antagen 2012-09-20 

  

Övervägande delen av innehållet i respektive servicedeklaration finns numera angivet i 

lagstiftning, läroplaner, styrdokument, klagomåls- och administrativa rutiner. Det 

saknas därför anledning att låta servicedeklarationerna kvarstå.  

Beslutsunderlag 

Barn och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2021-05-17 

Förslag till beslut  

Barn och utbildningsnämnden beslutar 

 

att upphäva samtliga beslutade servicedeklarationer inom barn och utbildnings-

nämndens ansvarsområde   

 

 

Ärendebeskrivning 

Servicedeklarationer finns sedan tidigare infört i Uddevalla kommun. De utgör främst 

en garanti för den service som medborgare kan förvänta sig när de tar del av 



 Tjänsteskrivelse  
Barn och utbildning 

2(2) 

2021-05-17 Dnr BUN 2021/00397 

  

 

 

 

kommunens tjänster. I servicedeklarationerna beskrivs den service som kommunen 

erbjuder utöver det som fastställs i lagstiftning.  

 

Barn och utbildningsnämnden har fattat beslut om servicedeklarationer för följande 

verksamheter:  

 Fritidshem, antagen 2014-02-27 

 Förskola, antagen 2011 och uppdaterad 2015-02-12  

 Grundskola, antagen 2014-02-27 

 Grundsärskola, antagen 2014-10-24 

 Gymnasieskola, antagen 2014-06-12 

 Gymnasiesärskola, antagen 2014-10-24 

 Pedagogisk omsorg, antagen 2011 och uppdaterad 2015-02-12 

 Vuxenutbildning, antagen 2012-09-20 

 

Innehållet i servicedeklarationerna kan sammanfattas i följande punkter:  

 Kort beskrivning av kommunens vision  

 Vår service – din rättighet – denna del beskriver syftet med servicedeklarationen  

 Vad vi garanterar – exempelvis att verksamheten ska följa de nationella 

styrdokumenten 

 Vad vi erbjuder – exempelvis att verksamheten följer bestämmelserna om 

normer och värden, att eleverna får kunskaper, att barn och elever får inflytande 

och att det är en god kommunikation med vårdnadshavare 

 Vad vi förväntar oss – att elever tar ansvar för sin utbildning och att 

vårdnadshavarna engagerar sig i sina barn och elever  

 Om vi inte uppfyller det vi garanterar – hänvisning till klagomålsrutinera  

  

Övervägande delen av innehållet i respektive servicedeklaration finns numera angivet i 

lagstiftning, läroplaner, styrdokument, klagomåls- och administrativa rutiner. Det 

saknas därför anledning att låta servicedeklarationerna kvarstå.  

 

  

 

 

 

Staffan Lindroos Lise-Lotte Bengtsson 

Förvaltningschef Administrativ chef 

Skickas till 

Samtliga verksamhetskontor 

Kommunledningskontoret 

 



 

 

 

 
Protokollsförslag 
Barn och utbildningsnämnden 

 

2021-06-11 
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§ 93 Dnr BUN 2021/00467  10 

Rapportering av barn och utbildningsnämndens 
informationssäkerhetsarbete 2021 

Sammanfattning 

Enligt Uddevalla kommuns informationssäkerhetspolicy ska kommunens dataskydds-

ombud halvårsvis rapportera till nämnderna om dess informationssäkerhetsarbete. 

Dataskyddsombudet ansvarar för att granska nämndernas informationssäkerhetsarbete 

med fokus på efterlevnaden av dataskyddsförordningen. 

 

I rapport daterad 2021-05-25 redogör dataskyddsombudet för de brister och 

förbättringsarbete inom barn och utbildningsnämndens verksamhet som har observerats 

under perioden 2020-12-03— 2021-05-25. 

 

Beslutsunderlag 

Barn och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-05-25 

Rapport av barn och utbildningsnämndens informationssäkerhetsarbete, 2021-05-25 

 

Beslut 

Barn och utbildningsnämnden beslutar 

  

att Godkänna rapport om barn och utbildningsnämndens informationssäkerhetsarbete 
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Handläggare 

Förvaltningssekreterare Pernilla Gustafsson 

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

 

Rapportering av barn och utbildningsnämndens 

informationssäkerhetsarbete 2021 

Sammanfattning 

Enligt Uddevalla kommuns informationssäkerhetspolicy ska kommunens dataskydds-

ombud halvårsvis rapportera till nämnderna om dess informationssäkerhetsarbete. 

Dataskyddsombudet ansvarar för att granska nämndernas informationssäkerhetsarbete 

med fokus på efterlevnaden av dataskyddsförordningen. 

 

I rapport daterad 2021-05-25 redogör dataskyddsombudet för de brister och 

förbättringsarbete inom barn och utbildningsnämndens verksamhet som har observerats 

under perioden 2020-12-03— 2021-05-25. 

 

Beslutsunderlag 

Barn och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-05-25 

Rapport av barn och utbildningsnämndens informationssäkerhetsarbete, 2021-05-25 

 

 

Förslag till beslut  

Barn och utbildningsnämnden beslutar 

 

att Godkänna rapport om barn och utbildningsnämndens informationssäkerhetsarbete 

 

 

 

 

 

Staffan Lindroos Pernilla Gustafsson 

Förvaltningschef Förvaltningssekreterare 

Skickas till 

Mathias Karlsson 

Mikael Selin  

Lise-Lotte Bengtsson 
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Föredragande 

Dataskyddsombud Mathias Karlsson 

Telefon +46522696041 

mathias.l.karlsson@uddevalla.se 

  

  

  

Rapport arbetet med GDPR till Barn och utbildningsnämnden 

1. Kommunövergripande 

2. Barn och utbildningsnämnden 

 

Kommunövergripande arbete 

 Uppföljning avvikelserapportering 

o Antal 

 9 st av 14 st totalt sedan tjänsten startade 210122 

o Nämnder som rapporterat 

 BUN 6 st, KS 2 st, SBN 1 st 

o Troligen fortsatt stort mörkertal 

o Mänskliga faktorn största problematiken inget mönster i felrapportering 

 

 Uppföljning begäran registerutdrag 

o Antal 

 4 st sedan tjänsten startade 210222 

o En försenad 

 Ansvarig DSO 

 Utredning bugg Sitevison 

 Information tillsammans med kommunjurist 
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o OSL 

o GDPR 

o Skyddad personuppgift 

 Svar från IMY tidigare anmäld personuppgiftsincident 

o Ej åtgärd från IMY 

 Nanoutbildning digital säkerhet 

o Pågående 

 Dialog styrdokument 

o Policy 

o Regler 

o UaFS 24/2005 IT-BESTÄMMELSERFÖR ANSTÄLLDA 

 Baka in relevanta delar i informationssäkerhetsreglerna 

 Övergång Flexite till Open E 

o Begäran registerutdrag 

 Slutförd 

o Avvikelserapportering 

 Slutförd 

 Förslag till beslut KDLG 

o Förändring ovan UaFS (KDLG står bakom) 

 Uppdrag DSO fortsatt dialog 

o Förvaltningschef driva genomförande (KDLG står bakom) 
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  Nanoutbildning Digital säkerhet 

o Förvaltningschef driva frågan (KDLG står bakom) 

 Städdag 

 

o Förvaltningschef driva frågan (KDLG står bakom) 

 Avvikelsehanteringssystemet 

 

o KDLG tillse (utanför/ej i minnesanteckning) 

 Tillsättning av informationsäkerhetssamordnare 

 

Barn och utbildningsnämnden arbete med GDPR 

 Informera och hjälpa samt ge råd till verksamheten i GDPR frågor 

 Förmedla aktuell GDPR lagstiftning inom förvaltningen samt följa upp att 

GDPR efterlevs 

 Tipsa om adekvata GDPR utbildningar till verksamheten 

 Omvärldsbevaka utifrån GDPR, rutiner, policy aktivt delta i olika forum 

 Hantering av informationsincidenter 

 PUB avtal 

 Svara och sammanställa registerutdrag 

 Informationsklassning 

 Risk och konsekvensanalyser 

 Gallra och arkivera 
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Övrigt 

 Ny säkerhetsorganisation från 1/1 DSO flyttade till 

o Enhet för trygghet och samhällsskydd 



 

 

 

 
Protokollsförslag 
Barn och utbildningsnämnden 

 

2021-06-11 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 94 Dnr BUN 2021/00481  11 

Samrådsremiss gällande ny detaljplan för förskola Dalaberg 
inom del av fastigheten Dalaberg 1:1 mfl 

Sammanfattning 

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

detaljplan för ny förskola samt kompletterande bebyggelse på fastigheten Dalaberg 1:1. 

Beslutsunderlag 

Barn och utbildnings tjänsteskrivelse 2021-05-26 

Underrättelse Samrådsremiss gällande ny detaljplan för förskola Dalaberg inom del av 

fastigheten Dalaberg 1.1 mfl. 

Planbeskrivning Samrådsremiss gällande ny detaljplan för förskola Dalaberg inom del 

av fastigheten Dalaberg 1.1 mfl. 

Samrådsredogörelse Samrådsremiss gällande ny detaljplan för förskola Dalaberg inom 

del av fastigheten Dalaberg 1.1 mfl. 

Plankarta Samrådsremiss gällande ny detaljplan för förskola Dalaberg inom del av 

fastigheten Dalaberg 1.1 mfl. 

Översiktskarta Samrådsremiss gällande ny detaljplan för förskola Dalaberg inom del av 

fastigheten Dalaberg 1.1 mfl. 

 

Beslut 

Barn och utbildningsnämnden beslutar 

  

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

1:1 mfl, Uddevalla kommun översända förvaltningens tjänsteskrivelse 

daterad 2021-05-26 
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Handläggare 

Lokalplanerare Tony Andersson 

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

 

Samrådsremiss gällande ny detaljplan för förskola Dalaberg 

inom del av fastigheten Dalaberg 1:1 mfl 

Sammanfattning 

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

detaljplan för ny förskola samt kompletterande bebyggelse på fastigheten Dalaberg 1:1. 

Beslutsunderlag 

Barn och utbildnings tjänsteskrivelse 2021-05-26 

Underrättelse Samrådsremiss gällande ny detaljplan för förskola Dalaberg inom del av 

fastigheten Dalaberg 1.1 mfl. 

Planbeskrivning Samrådsremiss gällande ny detaljplan för förskola Dalaberg inom del 

av fastigheten Dalaberg 1.1 mfl. 

Samrådsredogörelse Samrådsremiss gällande ny detaljplan för förskola Dalaberg inom 

del av fastigheten Dalaberg 1.1 mfl. 

Plankarta Samrådsremiss gällande ny detaljplan för förskola Dalaberg inom del av 

fastigheten Dalaberg 1.1 mfl. 

Översiktskarta Samrådsremiss gällande ny detaljplan för förskola Dalaberg inom del av 

fastigheten Dalaberg 1.1 mfl. 

Förslag till beslut  

Barn och utbildningsnämnden beslutar 

 

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

1:1 mfl, Uddevalla kommun översända förvaltningens tjänsteskrivelse 

daterad 2021-05-26 

 

 

 

Ärendebeskrivning 

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

detaljplan för ny förskola samt kompletterande bebyggelse på fastigheten Dalaberg 1:1.   

 

Detaljplanens huvudsyfte är att ge förutsättningar för att uppföra en förskola upp till 8 

avdelningar med tillhörande förskolegård, angöringsytor, parkering samt nödvändiga 

komplementbyggnader. Detaljplanen föreslås även medge annan typ av skolverksamhet 

för att säkerställa en flexibilitet för verksamheten ifall behoven förändras. 
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Planen innebär att gällande detaljplan där området redovisas för idrottsändamål samt 

parkmark förändras för att möjliggöra samhällsservice.   

 

För att säkerställa god planering kan även samutnyttjande trafiklösningar ske med 

fastighet i planområdets västra del för att skapa en gemensam infart till området. 

Dessutom ligger planområdet i nära anslutning till en sedan tidigare planlagd 

parkeringsyta, strax nordost om planområdet som är möjlig att ta i anspråk vid behov. 

Syftet med detaljplanen är att pröva möjligheten att exploatera tidigare bebyggd mark 

med förskola samt kompletterande bebyggelse. Föreslagen exploatering har 

lokaliseringsprövats och överensstämmer med den kommunala översiktsplanen. 

 

 

Synpunkter 
Barn och utbildning ser mycket positivt till detaljplanens utformning som möjliggör 

uppförande av ändamålsenliga lokaler till en större förskola i norra delen av Uddevalla. 

Även förutsättningar för naturlek samt en säker och anpassad miljö utifrån barn i yngre 

ålder uppskattas. Området är redan idag ett populärt område nära naturen för förskolors 

utflykter. 

 

 

 

 

Staffan Lindroos Tony Andersson 

Förvaltningschef Lokalplanerare 

 

Skickas till 
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Till allmänheten och sakägare, 
samt myndigheter (enl. sändlista) 
 
KUNGÖRELSE 

                
 

Handläggare                                                   FÖR SAMRÅD AV DETALJPLAN 
Hugo Bennhage                                      Svar senast 14 juni 2021 
Telefon  0522- 69 73 65 
hugo.bennhage@uddevalla.se 

   
  

 
 

 

      
  

Samhällsbyggnad 
Planavdelning Postadress Besöksadress Telefon (vx) Fax  

451 81  UDDEVALLA Varvsägen 1 0522-69 60 00 fax  
    
www.uddevalla.se E-post Samhallsbyggnad@uddevalla.se 

Ny detaljplan för förskola Dalaberg 
Underrättelse om granskning av detaljplan 
 
Ett förslag till detaljplan för ny förskola samt kompletterande bebyggelse inom del av fastigheten 
Dalaberg 1:1 m.fl, är utställt för granskning under 2021-05-21 –   2021-06-14. Planen är upprättad 
av Samhällsbyggnadsförvaltningen 2020-03-03, samt reviderad 2021-04-22. Granskningen syftar 
till att samrådskretsen ska granska planförslaget innan ett slutgiltigt förslag föreslås för antagande.  
 
Ett detaljplaneförslag för ny förskola på Dalaberg har upprättats. Syftet med detaljplanen är att 
pröva möjligheten att exploatera tidigare bebyggd mark med förskola samt kompletterande 
bebyggelse. Föreslagen exploatering har lokaliseringsprövats och överensstämmer med den 
kommunala översiktsplanen. Gällande detaljplan anger kvartersmark rekreation.  
 
Kommunstyrelsen har beslutat om positivt planbesked 2016-05-25, §146. Planen var föremål för 
samråd 1 april – 6 maj 2020. Planförslaget har därefter reviderats och föreslås nu granskas av 
samrådskretsen. Dessa revideringar har gjorts i syfte om att säkerställa bland annat 
säkerhetsavstånd till kraftledning, dagvattenhantering samt genomförandefrågor. Hur kommunen 
har ställt sig till samrådskretsens yttranden redovisas i samrådsredogörelsen. 

Samhällsbyggnadsnämnden godkände 2021-05-11 samrådsredogörelsen samt att 
planhandlingarna ska bli föremål för granskning. 
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Samhällsbyggnad 
Planavdelning Postadress Besöksadress Telefon (vx) Fax  

451 81  UDDEVALLA Varvsägen 1 0522-69 60 00 fax  
    
www.uddevalla.se E-post Samhallsbyggnad@uddevalla.se 
      

     
    
  

Utställningsplatser 
Handlingar översänds till myndigheter. Det kommer också att finnas tillgängliga på kommunens 
hemsida. Handlingar ställs ut för allmänheten på följande platser: 
 

• Kontaktcenter, Rådhuset, Kungstorget, Uddevalla, måndag- fredag kl 08;00 -16:30. 
• Utställningsplats på Uddevalla Stadshus. 
• Dalabergs bibliotek. Begränsade öppettider. 
• Kommunens hemsida, https://www.uddevalla.se/bygga-bo-och-

miljo/samhallsplanering/detaljplaner-omradesbestammelser/pagaende-
detaljplaner/uddevalla/dalaberg-forskola.html 
 

På grund av rådande omständigheter genom virussmittan Covid-19 kan utställningslokaler 
revideras. Om du inte har möjlighet att ta del av samrådsförslaget i utställningslokal eller via 
digital plattform, kontakta samhällsbyggnadsförvaltningen.  
 
Den som har synpunkter på förslaget får framföra dessa skriftligen till: 
 
Uddevalla kommun, Samhällsbyggnad,  451 81 UDDEVALLA   
eller till vår e-postadress samhallsbyggnad@uddevalla.se.  
 
Senast 2021-06-14 ska synpunkterna ha inkommit.  
 
Den som inte senast under granskningstiden har lämnat någon skriftlig synpunkt på 
detaljplaneförslaget kan komma att förlora rätten att överklaga beslut att anta planen.  
 
Samhällsbyggnads svar på era eventuella synpunkter kommer att återfinnas i det så kallade 
samrådsredogörelsen som upprättas efter samrådet. Efter samråd kommer kommunen att ta 
ställning till hur planarbetet ska fortsätta.  
 
 
KONTAKTPERSON är Hugo Bennhage, 0522- 69 73 65, hugo.bennhage@uddevalla.se 
 

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN 
 
Hugo Bennhage 
planarkitekt 

https://www.uddevalla.se/bygga-bo-och-miljo/samhallsplanering/detaljplaner-omradesbestammelser/pagaende-detaljplaner/uddevalla/dalaberg-forskola.html
https://www.uddevalla.se/bygga-bo-och-miljo/samhallsplanering/detaljplaner-omradesbestammelser/pagaende-detaljplaner/uddevalla/dalaberg-forskola.html
https://www.uddevalla.se/bygga-bo-och-miljo/samhallsplanering/detaljplaner-omradesbestammelser/pagaende-detaljplaner/uddevalla/dalaberg-forskola.html
mailto:samhallsbyggnad@uddevalla.se
mailto:hugo.bennhage@uddevalla.se
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Granskningshandling 
Dnr: SBN 2020/00156 

2021-04-22 
  
 

 

 

Granskningshandling 

Planbeskrivning tillhörande 

 
 
Detaljplan för del av   

Förskola, Dalaberg 1:1 m.fl 
 
Uddevalla kommun    Västra Götalands län 
Samhällsbyggnadsförvaltningen   22 april 2021 
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Samrådshandlingar 
 
Planhandlingar inför samrådet inkluderar nedanstående dokument. 
 
Uddevalla Kommun 

[X] Plankarta med bestämmelser 
[X] Planbeskrivning 
[X] Fastighetsförteckning 
[0] Illustrationskarta 
[X] Grundkarta 

Utredningar samt övriga handlingar 
 
[X] Arkeologisk utredning, Bohusläns Museum 2018-09-26   
[X] Bergsbesiktning, WSP 2018-10-31   
[X] Bullerutredning, Soundcon 2018-02-27  
[X] Bullerutredning, Soundcon, komplettering 2020-09-28 
[X] Dagvattenutredning, SIGMA Civil 2020-01-22   
[X] Geoteknisk utredning, Bohusgeo, 2017-08-11  
[X] Miljöteknisk markundersökning, ÅF, 2017-01-10  
[X] Miljöteknisk utredning, Fördjupning, Relement, 2020-11-03 
[X] Naturvärdesinventering, COWI, 2017-08-30  
[X] Naturvärdesinventering, COWI, komplettering 2019-03-08 
[X] Utredning Magnetfält, Ramböll, 2020-02-03 

Bakgrund 
 
Samhällsbyggnad på Uddevalla Kommun har ansökt om att upprätta en detaljplan för en ny förskola 
för att möta kommunens behov av att modernisera samt skapa fler förskoleplatser.  

Uddevalla kommun växer vilket ökar behovet på samhällsservice. Det utpekade området har i en 
förstudie framkommit som lämplig för att prövas för etablering av förskola i ett detaljplanearbete. 
Områdets omfattning möjliggör även att kompletterande bebyggelse prövas i detaljplanearbetet.    

 
Planens syfte och huvuddrag 
 
Planens syfte är att inom planområdet pröva förutsättningarna för att uppföra förskola samt 
kompletterande bebyggelse. I planläggningen prövas även möjligheten till alternativt utnyttjande av 
marken för bostäder.  

Detaljplanen huvudsyfte är att ge förutsättningar för att uppföra en förskola för 6-8 avdelningar med 
tillhörande förskolegård, angöringsytor, parkering samt nödvändiga komplementbyggnader. 
Detaljplanen föreslås även medge annan typ av skolverksamhet för att säkerställa en flexibilitet för 
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verksamheten ifall behoven förändras. Planen innebär att gällande detaljplan där området redovisas 
för idrottsändamål samt parkmark förändras för att möjliggöra samhällsservice.  

Efter samrådet har ytan för kvartersmark minskat. Det har också visat sig att den tänkta förskolan 
kommer att kräva merparten av den kvartersmarks som finns inom planområdet. Marken kommer 
därför inte att exploateras för vårdboende eller bostäder i ett initialt skede. För att säkerställa 
planens hållbarhet över tid så kommer därför planen fortsatt att pröva möjligheten till alternativ 
användning i form av bostäder.  

Ledningsområde för starkström som angränsar i norr och öster om planområdet avses inte påverkas 
vid ett genomförande av syftet för detaljplanen. Avstånd och rekommendationer beaktas för att 
säkerställa en god miljö och de krav på säkerhetsavstånd som finns för förskola samt övrig 
bebyggelse gentemot ledningsområdet.  

 
Planförfarande 

Detaljplanen hanteras enligt reglerna i PBL kap 5 § 11-35 (PBL 2010:900). Planen handläggs med ett 
utökat standardförfarande då planen bedöms vara av betydande intresse för allmänheten samt 
delvis inte är utpekat för exploatering i gällande översiktsplan. Planområdet angränsar till få naturliga 
grannfastigheter men påverkar ändå allmänheten då det är ett område med dokumenterade 
rekreationsmöjligheter som angränsar till en betydande cykelväg längst staden stamnät för 
cykelbanor.  

Planen har varit föremål för samråd under Mars-April 2020. Planförslaget har efter inkomna 
synpunkter reviderats och bearbetats. Planen ställs nu ut för att granskas av samrådskretsen, för att 
ge ytterligare möjlighet att tycka till och följa upp om de synpunkter som framfördes under samrådet 
har tillgodosetts.  

Efter att ytterligare synpunkter inkommer under granskningen kommer ett slutgiltigt förslag att 
föreslås att antas av Uddevalla kommun. Om man som aktör inte har fått sina synpunkter 
tillgodosedda under samrådet eller granskningen kommer det finnas möjlighet att överpröva 
antagandet av planen.  

  

  

 
 
 

 
 
 

Figur 1. Tidslinje planförslag. 
Källa: Uddevalla Kommun 
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Organisation och Administration  
 
Tidplan 

Målsättningen är att nedanstående tider ska gälla för planarbetet och planens genomförande:  

Beslut om samråd i Samhällsbyggnadsnämnden Mars 2020  
Samråd    Mars-April 2020 
Underrättelse om granskning   Maj 2021 
Beslut om antagande   Augusti 2021 
Laga kraft, tidigast   Oktober 2021 

 

Planen vinner laga kraft tre veckor efter beslut om antagande har godkänts av beslutande organ på 
kommunen om överklagande av planen inte sker. 

Handläggning 
 
Handläggningen för planförslaget sköts av samhällsbyggnadsförvaltningen på Uddevalla kommun. 

 
Plandata 
Läge, Areal & Avgränsning 
Planområdet ligger i sydöstra delen av Dalaberg 2,5 kilometer norr om Uddevalla Centrum. 
Planområdet omfattar cirka 1,8 ha. Marken är i dag obebyggd. Området utgörs till största delen av 
gräs- och trädbevuxen mark. Genom planområdet finns en gång- och cykelväg som förbinder 
stadsdelarna Dalaberg med Bleket. Området avgränsas i norr av Myråsvägen samt en luftburen 
kraftledning. Väster om området ligger ett vårdcenter där bland annat ett gruppboende och en 
förskola är inrymd. I söder gränsar området till naturmark. 
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Markägoförhållande 
Planområdet omfattas av del av Dalaberg 1:1, del av Dalaberg 1:5 samt del av Fjällräven 15. Marken 
inom föreslaget planområdet är huvudsakligen i kommunal ägo. 

Planförslaget innehåller  
Kvartersmark 
Skola, bostäder ca 11 000 kvm 
 
Allmän platsmark 
Natur  ca 4 200 kvm 
Gata  ca 1 400 kvm 
Gång- och Cykelväg ca 1 500 kvm 

Figur 1. Planområdets 
lokalisering i Uddevalla tätort. 
Källa: Uddevalla Kommun 

Figur 2. Planområdets 
ungefärliga avgränsning. 
Källa: Uddevalla Kommun 
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Förenlighet med miljöbalken 
 
Enligt PBL 2 kap. ska hänsyn tas både till allmänna och enskilda intressen vid prövningen av 
lämpligheten av föreslagen planläggning. Bestämmelserna om hushållning med mark- och 
vattenområden i 3 och 4 kap. miljöbalken (MB), SFS 1998:808 samt föreskrifter om 
miljökvalitetsnormer i miljöbalkens 5 kap. ska tillämpas. 
 
Hushållningsbestämmelser 
 
I miljöbalkens kapitel 3 och 4 föreskrivs att mark- och vattenområden skall användas för det eller de 
ändamål de är mest lämpade före och sträva efter en god hushållning av mark. Det ska ske i enlighet 
med hänsyn till nationella intressen för bland annat natur- och kulturvård eller friluftslivet samt 
riksintressen. Det aktuella planområdet berörs inte av några riksintressen enligt 3 kap MB. 
Planområdet berörs inte heller av de särskilda hushållningsbestämmelser som redovisas enligt 4 kap. 
MB. Planförslaget bedöms kunna medföra god hushållning av mark- och vattenområden för ämnat 
ändamål då det är ett tidigare etablerat område samt har tillgång till god infrastruktur.  
 
Miljökvalitetsnormer   
 
Miljökvalitetsnormer är föreskrifter i miljöbalkens 5 kap. som behandlar miljökvalitet för mark, 
vatten, luft eller miljön i övrigt inom ett geografiskt område. Bedömningen görs att inga indikationer 
på att gällande miljökvalitetsnormer överskrids eller riskerar att överskridas inom det aktuella 
planområdet. Planförslagets genomförande bedöms sammantaget inte medföra ett överskridande av 
gällande miljökvalitetsnormer.  
 
Områdesskydd 
 
Planområdet berör delvis skydd enligt miljöbalkens 7 kap, vilken behandlar exempelvis Natura 2000-
områden, naturreservat, biotopskydd eller vattenskyddsområde.  

Planområdet samt angränsande marker har betydelse för naturlivet och delar av området fungerar 
som spridningskorridor för flora och fauna. Inom planområdet finns det biotoper som är generellt 
skyddade medan andra skyddas genom särskilt beslut. Vid påverkan samt åtgärder som berör 
skyddsvärda biotoper söks dispens hos berörd instans.  

Kommunen bedömer att den trädallé som finns på angränsande fastighet Fjällräven 15, kan påverkas 
av ny infrastruktur inom planområdet. Kommunen avser därför att söka om dispens för att 
eventuella skador samt behov att återplantera dessa träd i befintlig, eller nära, placering.  

Det finns en kulturlämning i form av en stengärdesgård i sydöstra delen av planområdet. 
Stengärdesgården bedöms inte uppfylla kraven för att vara biotopsklassad, då den ligger mitt på 
skiftet och inte på någon sida angränsar till jordbruksmark. Ett eventuellt borttagande bedöms inte 
föranledas av ansökan om dispens. 
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Behovsbedömning 
 
Enligt PBL 4 kap 34 § samt Miljöbalken (MB) SFS 1998:808 skall en miljökonsekvensbeskrivning 
utföras om planen bedöms kunna leda till betydande miljöpåverkan.   

Enligt ovanstående kriterier över planens förenlighet med miljöbalken bedöms den inte medföra 
betydande miljöpåverkan eller vara av en sådan grad att en miljökonsekvensbeskrivning skall 
komplettera planarbetet.   

 

Miljömål 
 
Riksdagen har fastställt 16 övergripande miljökvalitetsmål för Sverige. Dessa ger en vägledande bild 
för Sveriges miljöpolitikiska inriktning. Dessa mål behandlar vilka kvalitéer som är viktiga i vår natur- 
och kulturmiljö samt hur vi kan arbeta för att göra en omställning av samhället för att skydda och 
utveckla dessa värden.  

Inom detaljplaneringen bejakas en hållbar samhällsutveckling. Varje detaljplan har ett unikt syfte och 
berör i olika mån av de övergripande miljökvalitetsmålen. För den aktuella detaljplanen bedöms 
nedanstående mål av särskild vikt.  
 
Begränsad klimatpåverkan 
 
Målet en begränsad klimatpåverkan riktar sig främst mot en hållbar samhällsutveckling där fossila 
bränslen och växthusgaser skall minska. Nya exploateringar medför i regel en klimatpåverkan, men 
också möjlighet till att gynna hållbart byggande genom mer energieffektiva energisystem samt 
förutsättningar för hållbara transporter. Dessa mål ligger i linje med syftet för planförslaget. 
 
Giftfri miljö 
 
Målet om giftfri miljö är till för att skydda människors hälsa och den biologiska mångfalden genom 
att spridningen av farliga ämnen förebyggas och minska. När bostäder och offentliga service byggs är 
det av stor vikt att det sker så att människor inte exponeras för farliga ämnen eller att nya giftiga 
ämnen tillförs till miljön. I detaljplanearbetet har kunskap om områdets förutsättningar för en giftfri 
miljö undersökts och bedöms vara möjliga att tillgodoses.  
 
God bebyggd miljö 
 
Målet om god bebyggd är ett paraplymål för hur den fysiska samhällsplaneringen kan bidra till ett 
hållbart samhälle. En planering som gynnar hållbara transporter genom att kollektivtrafik samt gång- 
och cykeltrafik prioriteras bidrar till miljömålen. Befintlig infrastruktur utnyttjas för 
samhällsekonomiska vinster samt ett effektivt hushållande av mark. Planförslaget uppfyller dessa mål 
till stor del och anses utifrån detta mål bidra till god bebyggd miljö. 
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Tidigare ställningstagande 
 
Översiktsplan 
 
För Uddevalla kommun gäller Översiktsplan 2010, antagen av kommunfullmäktige 8 september 2010. 
Uddevalla har även en gällande fördjupad översiktsplan för tätorten Uddevalla - Fördjupad 
översiktsplan för Uddevalla tätort, antagen 2017-10-11. Fördjupningen av översiktsplanen är en 
konkretisering av översiktsplanens intentioner applicerade i Uddevalla tätort.  
 
Fördjupad översiktsplan Uddevalla tätort 

Vägledande strategisk plan för området är främst den fördjupade översiktsplanen för Uddevalla 
tätort från 2017. Enligt den fördjupade översiktsplanen skall stadsplaneringen i Uddevalla ska ske på 
ett hållbart sätt, genom att utnyttja befintlig samhällsbyggnadsstruktur. Ny samhällsbyggnation bör 
ske i nära anslutning till befintlig kollektivtrafik, fjärrvärme, avlopp och vägar. Exploatering sker med 
hänsyn till grönstrukturen samtidigt som tätortsnära rekreationsområden ska göras lättillgängliga.   

Planområdet är i den fördjupade översiktsplanen dels utpekat som område för bebyggelse, dels 
biotopsö. Planarbetet syftar till att närmare specificera och studera lämplig användning inom 
planområdet.   

 
 
 

 
 
 
 
 
 

Figur 4. Naturvärdeskartering ur FÖP Uddevalla 
Tätort, 2017 Källa: Uddevalla Kommun 

Figur 3. Utsnitt FÖP Uddevalla tätort, 2017.  
Källa: Uddevalla kommun 
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Inom och i nära anslutning till området pekas marken ut som ”Stadsnaturområde av särskilt värde”. 
Ett vägreservat för ”väg med större betydelse” finns i närheten av området. Vägreservatet avser 
Lillesjöleden vilket är en föreslagen fortsättning på nuvarande Myråsvägen med anslutning till väg 
172, Bengtforsvägen.  
 

Detaljplaner 
 
Planområdet omfattas av en detaljplan från 1970, Förslag till ändring i och utvidgning av stadsplan 
för del av Uddevalla, del av Dalaberg (14-UDD-40/1970). Nuvarande detaljplan berör stora delar av 
stadsdelen Dalaberg. Inom föreslaget område för ny detaljplan anges marken i nu gällande detaljplan 
som idrottsändamål, park samt område för högspänningsledning. Syftet för området är enligt 
gällande plan att skapa en idrottsanläggning med tillhörande omklädningsrum. Detta syfte har inte 
förverkligats och bedöms inte längre aktuellt inom utpekat område. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Tomtindelning 
 
Tomtindelning som kan finnas inom planområdet upphävs i samband med detaljplanearbetet. 
 
Övriga beslut 
 
Kommunstyrelsen beslutade 2016-05-25 §146, att godkänna begäran från samhällsbyggnad om 
planbesked för förskola på Dalaberg 1:1 m.fl. Beslutet inkluderar även att hänsyn skall tas för att 
säkerställa framtida utveckling av området i sin helhet. 

 

Figur 5. Gällande detaljplan 14-
UDD-40/1970, laga kraft 1970-
09-10 ark.nr 221  
Källa: Uddevalla Kommun. 
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Energiplan 
 
Uddevalla kommun har en energiplan, antagen 2015, som behandlar kommunens energipolicy 2015-
2019. Energiplanen är ett strategiskt verktyg för effektivare energianvändning. Uddevalla kommun 
har som målbild att skapa energieffektiv och trygg samhällsutveckling samt satsningar på förnybara 
energikällor. En särskilt hög ambition skall finnas vid kommunala exploateringar där satsningar på 
solceller eller andra klimatsmarta lösningar implementeras. 
 
Dagvattenhantering för Uddevalla kommun 
 
Ställningstagande i Handledningen för hantering av dagvatten är att den skall ses som en estetisk, 
ekologisk och hydrologisk resurs vilket bland annat innebär att man ska verka för mer öppen 
dagvattenavledning och att dagvattnet skall renas och fördröjas så nära källan som möjligt för att 
minska belastning på recipient och ledningssystem. Hanteringen av dagvatten skall även planeras så 
att översvämning eller annan olägenhet inte sker för omgivningen.  
 
Övergripande miljömål Uddevalla kommun 
 
Uddevalla kommun har upprättat en lokal miljöstrategi (2013-03-14) för att samordna och vägleda 
miljöarbetet för att nå ett hållbart Uddevalla. Denna strategi utgår från de 16 nationella 
miljökvalitetsmålen. Genom den lokala miljöstrategin har dessa mål översatts till 6 kommunala 
miljömål och åtgärder för Uddevalla kommun. Uddevalla har som mål att genom 
samhällsplaneringen kunna skapa förutsättningar för en hållbar livsstil, där minskade utsläpp, 
hållbara transporter och användningen av hållbara energikällor är nyckelfrågor.  
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Förutsättningar, förändringar och konsekvenser 
 
Pågående Markanvändning 
 
Förutsättning 
Marken anordnas idag till stor del som naturmark. Inom området finns även en cykelväg med en 
mindre yta mark med parkliknande karaktär. Angränsande till planområdet nordliga och östliga delar 
finns en ledningsgata. Området är i gällande detaljplan planlagd i huvudsak för idrottsändamål. Ingen 
form av idrottsanläggning har ännu upprättats inom detaljplansområdet.  

Planförslag och konsekvenser 
Planförslaget möjliggör för en förändring av markanvändning från idrottsändamål till förmån för 
skola samt vård och bostäder. Förslaget gör det möjligt för en flexibel utformning av byggnadsytan, 
under förutsättning att endast en tredjedel av byggrätten exploateras. Bebyggelsen föreslås till 
största delen anläggas i västra delen av området och naturmark behålls i östra delen. I västra delen 
föreslås även befintlig infart till området att förlängas samt en bitvis förflyttning västerut av 
nuvarande gång- och cykelväg som går genom området.  

Planförslaget möjliggör för ny bebyggelse och samhällsservice i anslutning till befintlig infrastruktur 
och bebyggelse, vilket stämmer överens med samhällsbyggnadsstrategin i den fördjupade 
översiktsplanen för Uddevalla tätort.  

Natur och rekreation 
 
Förutsättning 
En naturvärdesinventering har utförts av COWI (2017-08-30) för att utvärdera och belysa områdets 
naturmiljö. Området präglas av naturmark, som i stor utsträckning utgörs av skog. Det finns inga 
större ytor inom inventeringsområdet som har juridiskt skydd enligt miljöbalken, som Natura-2000 
eller naturreservat. Däremot finns det en trädallé samt enskilda träd som är juridiskt biotopsskyddad.  
 
Delar av marken är också beskriven som biotopsö i Fördjupning av översiktsplan för Uddevalla. 
Angränsande till södra delen av planområdet finns en utpekad spridningskorridor för flora och fauna. 
I planarbetet har därför särskilt stor vikt lagt för att kartlägga och värdera områdets kvalitéer som 
natur och rekreationsområde och ställt det mot planens intentioner om att möjliggöra för 
samhällsviktiga funktioner. 
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Naturvärdesutredningen visar att det finns visst naturvärde inom planområdet och påtagliga 
naturvärden i nära anslutning till området. Majoriteten av planområdet utgörs av naturytor med 
tydlig mänsklig påverkan, t.ex. tall- och lärkplanteringar, natur under kraftledningsgata och 
skogsområden med röjd undervegetation. Dessa bedöms ha relativt låg grad av känslighet.  

Strax söder om planområdet finns en sydvänd ekbrant med värdefulla ekar och andra viktiga 
biologiska strukturer. Blåstruktur finns genom en bäck som rinner i norra och östra delen av 
planområdet. Både ekbranten samt bäcken pekas ut som områden med påtagliga naturvärden. En 
kompletterande naturvärdesinventering utfördes av COWI (2019-03-08) för att detaljstudera bäcken. 
Undersökningen bekräftade att det finns naturvärden i vattendraget. Dessa värden pekades främst ut 
i planområdets östra del och vidare nedströms utanför gränsen av planområdet.  
 
Rekreationsvärden i planområdet inkluderar idag ett gång- och cykelstråket på västra sidan av 
området samt naturmark på östra sidan. Planområdet med omgivning beskrivs i 
naturvärdesinventeringen som ett relativt högfrekvent använt rekreationsområde.   
 
Inom planområdet finns det biotoper som regleras under ett generellt biotopskydd. I en kartering har 
det konstaterats att det finns en skyddsvärd allé. Till allén räknas enligt en inventering 12 lindar. Det 
finns också en äldre sälg som har dokumenterats vid platsbesök av kommunekolog (2020-01-15). 
Sälgen hade vid tillfälle 3,3 meter i omkrets och innebär att den faller inom ramen för särskilt 
skyddsvärda träd. Sälgen har tidigare dokumenterats vid en naturvärdesinventering (COWI, 2017) 
och bedömdes då vara nästan död.  

Figur 6. Gröna och blå spridningsvägar.  
Källa: COWI 



14 

 
Planförslag och konsekvenser 
Planförslaget innebär att lokal naturmark tas i anspråk för bebyggelse vilket har konsekvenser. Dessa 
konsekvenser har vägts i planförslaget för att nå målet om god bebyggd miljö. 
 
Planen uppfyller Uddevalla kommuns samhällsstrategi om att tillgängliggöra rekreationsnära 
områden samt naturmark. En exploatering bör ske med hänsyn till naturmiljön, för att behålla dess 
kvalité samt öka tillgängligheten till naturmiljön. De miljöer, ekbranten samt bäcken, som har högst 
värde finns i områdets kantzon. Förslaget bedöms inte orsaka betydande konsekvenser för dessa 
naturmiljöer. Vid byggnation av förskola samt eventuellt gruppboende finns möjligheten att integrera 
naturmarken som del av utemiljön och få en bättre tillgänglighet genom planförslaget. Området 
bedöms fortsatt innehålla höga rekreationsvärden.  
 
Stor del av den naturmark som föreslås tas i anspråk för byggnation är mark som tidigare till stor del 
har varit bebyggd. Vegetationen inom detta område har en tydlig människlig påverkan med små 
naturvärden. Ställningstagandet är att marken här är bäst lämpad för exploatering.  
 
Den spridningsväg som går söder om planområdet och redovisas i figur 6, ligger utanför planområdet 
och påverkas inte i betydande grad av planförslaget. Detta gör att spridningsmöjligheten till och från 
kringliggande grönstruktur samt biotopsöar kan bibehållas vid en exploatering i området. I 
granskningsförslaget har även det vattendrag som finns i norra och östra delen av planområdet 
övergått från kvartersmark till naturmark, och kan därmed fredas.  
 

Figur 7. Lokalisering av lindallé under generellt biotopskydd samt skyddsvärd sälg.  
Källa: Uddevalla kommun 
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För åtgärder kring naturmiljöer som råder under biotopskydd kommer dispens att ansökas. Samråd 
med länsstyrelsen kommer att föras vid anmälan om åtgärd som berör särskilt skyddsvärda träd inom 
planområdet vid byggnation. Sälgen bedöms enligt Naturvärdesinventeringen (COWI, 2017) vara 
nästan död, och bedöms därför inte få ytterligare skydd genom planbestämmelse. Trädet avses dock 
inte att tas ner, och ingen ansökan om dispens avses sökas innan detaljplanen vinner laga kraft. Den 
trädallé som finns i området kommer att återplanteras på lämplig plats vid åtgärd. Placeringen av 
allén fastställs vid dispensansökan. 
 

Arkeologi 
 
Förutsättning 
Under 2018 utfördes en arkeologisk undersökning (Bohusläns Museum 2018-09-26), över 
planområdet. Undersökningen resulterade i karteringen av en förut okänd husgrund från historisk 
tid. Husgrunden klassificeras som ’övrig kulturhistorisk lämning’, vilket inte föranleder samma 
rättsliga skydd som en fornlämning. Utöver ovanstående lämning hittades inga betydande fynd. 
 
Planförslag och konsekvenser 
Förslagets står inte i strid med att bevara karterad lämning. Om sådan exploatering görs skall den ske 
i samråd med länsstyrelsen.  

Bebyggelse  

Förutsättning 
Inom planområdet finns idag ingen bebyggelse. Angränsande i väster om planområdet finns ett 
vårdhemsboende samt befintlig förskola.  

Från cirka 1957 till 1967 fanns det tillfällig bebyggelse i planområdets västra del, de så kallade 
Dalabergsbarackerna. Inga tydliga spår finns från denna bebyggelse idag, utöver landskaps- och 
vegetationsmässiga tecken.  

Kringliggande bebyggelse består idag av ett vårdboende samt förskola väster om planområdet. Dessa 
byggnader tillkom i slutet av 1970-talet.  

Figur 9. Baracker Dalaberg, okänt år. 
Källa: Bohusläningen. 

 

Figur 8. Baracker Dalaberg, ca. 1965.                      
Källa: Bohusläningen. 
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Planförslag och konsekvenser 
Ny bebyggelse föreslås tillkomma inom området. Marken bereds främst för etablering av 
förskoleverksamhet samt eventuellt kompletterande bebyggelse av bostäder, exempelvis genom 
uppförande av gruppboende. Förskolan är tänkt för cirka 8 avdelningar, med möjligt utförande i ett 
eller fler plan. Kvartersmarken inom planområdet uppgår till ungefär 11 000 kvadratmeter, varav 
förskoleverksamhet väntas behöva en stor del av ytan. Detaljplanen medger en byggnadshöjd som 
möjliggör bebyggelse på ungefär 3-4 våningar vilket bedöms vara i en skala som platsen klara av.  
 
Offentlig och kommersiell service 

Förutsättning 
Planområdet ligger i direkt anslutning till vårdboende samt befintlig förskola. Området har även 
närhet till Dalabergs vårdcentral, Dalabergsskolan med tillhörande rekreationsområde. Kommersiell 
service, med handel och butiker, finns i Dalaberg centrum ca 400 meter från planområdet. Nära 
anslutning till kollektivtrafik finns. 

Planförslag och konsekvenser 
Tilltänkt byggnation inom planområdet kompletterar och vidare utvidgar befintligt service. 
Exploatering möjliggör synergieffekter med befintlig service och kan avlasta belastningen. Det finns 
ett stort upptagningsområde som är möjligt för tillkommande offentlig service, med goda möjligheter 
att ta sig till platsen med hållbara transporter. Även goda möjligheter att nå kommersiell handel finns 
från planområdet. 

Figur 10. Ortofoto Dalaberg, ca. 1960.  
Källa: Lantmäteriet 
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Sociala perspektiv 
 
Barnperspektiv 
 
I planläggning ska barn och ungas behov samt perspektiv lyftas fram. Planen syftar till att möjliggöra 
byggnation av förskola. Detaljplanen bör ge förutsättningar för en säker och anpassad miljö utifrån 
barn i yngre ålder. Inom området finns förutsättning för naturlek. Området är idag ett område som 
utnyttjas för utflykter från befintliga skolverksamheter i närheten. Trafiken från bilar är inom 
området mycket liten. Trafikseparering finns i områdets norra del. Avlämning och hämtning av barn 
har setts över, och det möjliggörs inom fastigheten, med flera typer av färdmedel.  
 
Jämställdhet och mångfald 
 
Uddevalla kommun har en strategi om att värna om mångfald samt social hållbarhet. Planförslaget 
möjliggör för förskola med ett möjligt upptagningsområde från fler olika stadsdelar med olika 
socioekonomiska förutsättningar. Det går att ta sig till området på ett färdmedelsneutralt sätt, där 
tillgång till kollektivtrafik samt gång- och cykelstråk finns i nära anslutning. 

Geoteknik 
 
Markförhållanden 

Förutsättning 
En geoteknisk utredning har utförts av Bohusgeo AB (2017-08-11). I utredningen har markens 
släntstabilitetsförhållande, grundläggningsförutsättningar samt radonvärde undersökts.  

Området utgörs av tunna jordlager på varierande djup av 0 till 3 meter till berg. Området är till stora 
delar plant och horisontellt med små höjdvariationer. Berg i dagen förekommer inom området, 
främst i södra och östra delen. Jordlagren består av friktionsjord, fyllning och block vilande på berg. 
Fyllningsmassan tillfördes området i samband med tidigare bebyggelse under 1950- och 1960-talet. 
Friktionsjorden utgörs av silt, sand och grus, och har en vattenkvot som uppmäts till mellan 10% och 
30%. Släntstabiliteten bedöms vara tillfredställande. 

Planförslag och konsekvenser 
Den planerade byggnationen bedöms kunna utföras med tillfredställande stabilitet. 
Grundläggningsförhållandena bedöms vara goda och kan ske med platta på marken. Byggnadens 
placering styr vilka geotekniska åtgärder som behöver göras, vilket sker vid detaljprojekteringen.  
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Bergras och blocknedfall 
 
Förutsättning 
I den geotekniska utredningen (Bohusgeo 2017-08-11), 
konstateras det att området har få bergspartier. Inom stora 
delar av planområdet är marken plan och risk för bergras och 
blocknedfall bedöms inte påverka föreslagen exploatering. I 
planområdets östra och södra del präglas av slänter. En 
kompletterande bergsbesiktningsutredning har utförts av WSP 
(2018-10-31) för att utreda dessa slänter och risker för bergras 
och blocknedfall. Stora delar av slänterna är täckta av mossa 
och annan växtlighet. Bergsknallen i södra delen av 
planområdet är storblockigt med delvis relativt öppna sprickor. 
Vid krönet längs med slänten finns en del lösa block.  

Planförslag och konsekvenser 
Berget i området är stabilt och inga åtgärder krävs avseende 
den övergripande stabiliteten. Däremot finns en del lösa block i 
släntkrönet i södra delen av området vilka rekommenderas att 
tas ner för att säkerställa en stabil slänt utan risk för 
blocknedfall.  

De block som har blivit identifierade (WSP 2018-10-31) som lösa i södra delen av planområdet, avses 
att tas bort innan detaljplanen antas. 
 

Hydrologiska förhållanden 
 
Dagvattenhantering 
 
Förutsättning 
Dagvattenutredning har utförts (Sigma 2020-01-22). 
Förutsättningarna för att lokalt ta hand om dagvatten bedöms som 
sämre på de områden som utgörs av tunna jordlager. Bohusgeo 
(2017-08-11) har vid en geoteknisk utredning gjort samma bedömning 
av markens möjlighet att omhänderta dagvatten. Det finns en 
befintlig bäck i östra delen av planområdet som leder bort det 
dagvatten som inte kan fördröjas lokalt. Idag finns det en 
dagvattenledning centralt i planområdet som leder bort dagvatten till 
bäcken och sluttningen som finns i planområdet östra del. Även i 
norra delen av planområdet finns det en dagvattenledning. 
Kapaciteten för den norra ledningen anses god. I norra delen finns 
även naturlig ytvattenfördröjning, innan flödet övergår 
till bäcken.   

Figur 12. Befintliga bäck i östra delen av 
planområdet Källa: Uddevalla Kommun. 

 

Figur 11. Block söder om 
planområdet. Källa, WSP 
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Planförslag och konsekvenser 
Planförslaget medför att hårdgjorda ytor och tak tillkommer vilket minskar ytan för naturlig 
dagvattenfördröjning. För att säkerställa dagvattenhanteringen ska åtgärder vidtas vid byggnation för 
att hantera ökade flöden och minskad yta för naturlig filtrering. I dagvattenutredningen föreslås 
rekommendationer för hur dagvattnet kan omhändertas (Sigma 2020-01-20). Placeringen och 
omfattning av bebyggelse samt hårdgjord yta påverkar vilka åtgärder som utförs. Hårdgjorda ytor, 
som parkeringsplatser kan med fördel utformas på sådant sätt som förbättrar dagvattenhanteringen 
i enlighet Sigmas utredning. 

Dagvattenledning som finns centralt på planområdet avses flyttas för att kunna utföra önskad 
exploatering. Ledningens föreslås, i samråd med Uddevalla Vatten AB, i första hand att flyttas söder 
ut inom kvartersmarken. 

I planarbetet har det utretts ifall det går att ha en flexibel byggrätt som tillåter bebyggelse inom stora 
delar av planområdet. För att säkerställa en god dagvattenhantering har därför 
dagvattenutredningen undersökt flertalet möjliga lösningar beroende på hur byggnadskropparna 
dispositionernas. Då avrinningskoefficienten väntas öka genom att ytor exploateras kan dessutom 
lokala åtgärder i form av magasin och diken komplettera dagvattenledningar för att skapa ett robust 
system. I den schematiska bilden i figur 13. ovan redovisas exempel på vart och hur dessa åtgärder 
kan utformas. Bedömningen görs att det genom planförslaget går att utforma en tillfredsställande 
dagvattenhantering. 

 Figur 13. Åtgärdsförslag enligt dagvattenutredning (Sigma 2020-01-22) Kartan visar disponering 
från samrådshandling. Källa: Sigma Civil  
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I dagvattenutredningen så redovisas 
dels hur bäcken kan kulverteras i 
norr för att sedan ledas om och 
flyttas något österut. Genom att 
kvartersmarken i planområdet har 
minskat till följd av ökat 
säkerhetsavstånd till kraftledningar, 
ligger större delen av bäcken på 
naturmark. Bäcken behöver därför 
inte genomgående kulverteras för 
att planförslaget skall kunna 
genomföras. Ytterligare yta för 
allmän plats har tilltagits i 
planförslaget för att kunna behålla 
hela den befintliga bäcken. Bäckens 
funktion för både avrinning vid 
skyfallshändelse samt fördröjning av 
dagvatten är betydande. Detta 
reviderade planförslag bedöms därför 
kunna på ett tillfredställande sätt 
hantera dagvatten samt skyfall.  

Översvämningsrisk 
 
Förutsättning 
Markens egen infiltrationsförmåga bedöms som begränsad och vid större mängder nederbörd kan 
grundvattennivån stiga till markytan. Planområdet ligger relativ högt med befintliga avrinningsvägar 
mot den östra slänten. 

Området alstrar avrinning från två större områden, Dalaberg i norr samt från det högre belägna 
bostadsområdet runt Tant Bruns väg i väst. I planområdets västra del finns idag en lågpunkt som 
påverkas vid större dagvattenflöden och skyfall.  
 
Planförslag och konsekvenser 
De åtgärder som rekommenderas att utföras för att omhänderta skyfall och leda bort vatten från 
området bedöms hjälpa till både inom och utanför området mot översvämning. Ytterligare 
tillskapande av hårdgjord mark ställer krav på att dels ta hand om dagvatten lokalt och leda bort 
stora mängder. Den dagvattenutredning som har utförts (Sigma 2020-01-22) visar på möjligheten att 
hantera både dagvatten samt översvämningar inom ramen för vad som föreslås i planförslaget. 

Vid byggnation inom planområdet blir höjdsättningen viktig för att hantera den lågpunkt som finns 
idag. Marken vid förskolan föreslås att ligga på ungefär 86,5 meter. Ytlig avrinning sker naturligt från 
parkering norrut medan avrinningsområdet från väster samt cykelvägen i söder föreslås att ledas 
sydöst över kvartersmarken i södra delen av planområdet. 

Figur 14. Illustration för möjlig disponering av 
planområdet samt möjlig höjdsättning. Illustrationen 

visar hur vattendraget i norr bevaras genom förslaget 
 

Källa: Landskapsgruppen  
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Bedömningen görs att det går att utforma en godtagbar lösning genom en höjdsättning som för 
vattenflödena till utpekade dagvattenhanteringslösningar för att området inte skall påverkas negativt 
vid 100-årsregn.  

Hälsa och säkerhet 
 
Elledning 
 
Förutsättningar  
Norra samt östra delen av planområdet angränsar till en ledningsgata bestående av 3 luftburna 
elledningar. Dessa ledningar har en spänningskapacitet på 40 kV. Uddevalla Energi äger två av 
ledningarna och Vattenfall AB äger en av ledningarna. Skyddsavstånden bedöms efter ledningen 
kapacitet. 40 kV klassas som en högspänningsledning, men är av en relativ låg kapacitet, vilket 
resulterar i mindre skyddsavstånd. Ledningsgatan har i nuvarande detaljplan från 1970 ett 
markreservat som sträcker sig 20 meter från yttersta ledningskabel åt vardera håll.  

Figur 15. Luftburna elledningar.  
Källa: Uddevalla kommun. 

Figur 16. Uppmätning strålning. Källa: Ramböll, 2020. 
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Uddevalla kommun har genom Uddevalla energi beställt en utredning, utförd av Ramböll (2020), för 
att bedöma strålningsnivåerna av kraftledningar. Utredningen visar att ett värde på 0,4 microtesla 
uppmäts på ett avstånd om 12 meter, samt 0,2 microtesla på ett avstånd om 20 meter från närmaste 
ledning.  

Planförslag och konsekvenser 
Planförslaget möjliggör för byggnation där hänsyn för luftburen kraftledning finns. För att säkerställa 
att det sker en så liten påverkan samt risk så ska direktiv på säkerhetsavstånd följas. För 
förskoleverksamhet skall ett avstånd på minst 20 meter horisontellt från närmaste kabel hållas, enligt 
Elsäkerhetsverkets rekommendationer. På detta avstånd så hålls även Uddevalla kommuns 
rekommendationer om att understiga 0,2 microtesla vid känslig markanvändning, som skolan eller 
bostäder. Till parkering skall minst vara 10 meter horisontellt från närmaste kabel, inom denna 
distans ligger riktvärdet under 0,4 microtesla, vilket fungerar för icke känsliga markanvändning.    

Kvartersmarkens anpassning om 20 meter till närmaste ledningskabel möjliggör byggrätt på säkert 
avstånd från högspänningsområde samt skapar flexibilitet inom planområdet. Om de luftburna 
kablarna i framtiden läggas i marken eller avses öka i kapacitet kommer området fortsatt att klara de 
krav om säkerhetsavstånd som upprättats. 

Figur 17. Kraftledningens förhållande till planområdet 
 Källa: Uddevalla kommun. 
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En vegetionsridå avses bibehållas i planområdets norra del samt strax norr om planområdet för att 
visuellt minska påverkan av kraftledningen. 

 

Förorenad mark 

Förutsättning 
På uppdrag av Uddevalla kommun har ÅF utfört en översiktlig miljöteknisk undersökning (2017-01-
10) för planområdet samt angränsande fastigheter Dalaberg 1:5 samt mindre del av Fjällräven 15. 
Utredningen syftar till att undersöka föroreningar inom området. Sedan tidigare är det känt att det 
har funnits fyllnadsmassor inom området. Utredningen bekräftade detta och påträffade byggrester. 
Fyllnadsmassorna påträffades till ett ungefärligt djup på 0,5 meter under markytan. Byggrester 
utgjordes av fyllnadsmaterial i form av tillförd sten- till gruskornig sand. Det påträffades även vid två 
provtagningspunkter spår av asbest i form av skivor och byggrester. 

Uddevalla kommuns Miljömyndigheten har efterfrågat fler provatagningspunkter, vilket har föranlett 
en kompletterande miljöteknisk undersökning. Denna utredning har utförts av Relement (2020-11-
03).  

I utredningen utfördes ytterligare 15 provtagningspunkter, varav det i en punkt hittade spår av 
byggrest med asbest. Rapporten redovisar dock att det både i den senaste och tidigare 
undersökningar inte finns något indikerar att fyllningen generellt är förorenad. Totalt har det i tre 
punkter hittats spår av asbestmaterial. Fynden visar att det inte är representativt för hela området 
eller att farligt avfall läckt ut i fyllnadsmassorna.  

I den första miljötekniska undersökningen (ÅF 2017) var föroreningsnivåer i samtliga jordprover 
under halterna för naturvårdsverkets riktlinjer för känslig markanvändning (NV KM). Några förhöjda 
halter av metall påvisades inte heller i undersökningen för planområdet. I den kompletterande 
utredningen så var uppmätta halter mycket låga med undantag för ett prov med barium och bly taget 
i ett mörkt skikt i planområdets västra del. I gropen noterades även rivningsavfall. Halterna bedöms 
dock inte representativa i området som helhet. 

Planförslag och konsekvenser 
Enligt ÅFs bedömning är föroreningssituationen i området inte anmälningspliktig enligt miljöbalken. 
En första miljöteknisk undersökning visade att marken uppfyller de nivåer som krävs för skola och 
bostäder. Kommunen har genom den fördjupade miljötekniska undersökningen (Relement 2020-11-
03) kunnat konstatera att det inte finns några indikationer på att marken generellt är förorenad. 
Bedömningen från den fördjupade miljötekniska undersökningen är att planområdet är lämpligt för 
föreslaget ändamål.  

Figur 18. Möjlig disponering genom planförslaget. Källa: Uddevalla Kommun 
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Relement (2020) bedömer att det inte är miljömässigt motiverat eller ekonomiskt försvarbart att 
gräva ut all fyllning i området för att identifiera asbestbitar som kan förekomma lokalt. Asbestbitar i 
jord utgör i primärt en arbetsmiljörisk i samband med rivning och schaktning då bitar kan brytas och 
fibrer spridas i luften.  

I vidare byggnationsskede finns det i ett antal rekommendationer som bör följas för att hantera de 
förutsättningar som utretts. Bland annat rekommenderar utredningen (Relement) att kvarlämnad 
fyllning inom ytor där barn ska vistas regelbundet bör täckas, eller i den övre delen ersättas, med ca 
0,5 m tillförd anläggningsjord. Detta för att helt eliminera risken att asbest ligger öppet exponerat vid 
markytan. Kravet gäller inte på ytor som beläggs med markplattor, asfalt eller ny tillförd 
anläggningsjord för gräsytor, rabatter etc. 

Planförslaget möjliggör att en sådan rekommendation kan efterlevas. Bedömningen görs att inga 
ytterligare villkor eller regleringar skall göras inom ramen för detaljplanen.  

Radon 
 
Förutsättning 
Utredningen visar på radonvärden mellan 1 och 17 kBq/m3. Jordlagren klassas som 
normalradonmark.  
 
Planförslag och konsekvenser 
Grundläggningen bör utförs radonskyddande vid normalradonmark.  

Buller 
 
Förutsättning 
En bullerutredning har utförts av Soundcon (2020-09-28) för föreslaget planområde. Förutsättningar 
för utredningen grundas i en trafikprognos över situationen i området 2040. Här inkluderas även en 
möjlig utbyggnad av Lillesjöleden samt tillkommande trafik till planområdet. Utredningen visar att 
bullernivåerna för planområdet är som störst närmast Myråsvägen, men sjunker betydande fram till 
fastighetsgränsen. 
 
Planförslag och konsekvenser 
Bullerutredningen visar att bullernivån understiger rekommenderad nivå för föreslagen byggnation. 
Både prognos för dygnsekvivalent- samt maximal ljudnivå påvisar att det på ett lämpligt sätt går att 
uppföra känslig verksamhet inom planområdet. 

Utredningen baseras på värsta möjliga utfall och att bullerreducerande faktorer inte är inräknade. 
Merparten av planområdet som ämnas för lek, vila och pedagogisk verksamhet kommer att 
understiga 50 dBA enligt bullerutredningen med prognos 2040 inklusive Lillesjöleden. I norra delen 
av planområdet kan ljudnivån uppnå ett värde av 55 dBA enligt utförd bullerutredningen. Lokaler för 
förskola eller övrig bebyggelse samt utemiljöer anses därför kunna anordnas så att tillåtna 
bullernivåer enligt Boverkets byggregler inte överskrids. 
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Bedömningen görs att det vid en exploatering går att uppnå riktvärden för buller, både för 
utomhusmiljö och inomhusmiljö utan ytterligare åtgärder.  

Luft 
 
Förutsättningar 
Gällande miljökvalitetsnormer enligt 5 kap. i Miljöbalken skall iakttas vid planläggning. Området har 
inga kända riskvärden för luftkvalitén.  

Planförslag och konsekvenser 
Den trafikökning som resulterar av den föreslagna byggnationen bedöms medföra en marginell 
ökning av luftföroreningspåverkan. Gällande miljökvalitetsnormer för luft bedöms inte överskridas. 

Gator och Trafik 
 
 
Trafik och gator 
 
Förutsättning 
Befintlig väg för motortrafik finns via Myråsvägen norr om planområdet. Avfart finns till nuvarande 
vårdhemsboende. Den fördjupade översiktsplanen för Uddevalla tätort inkluderar en potentiell 
förlängning av Myråsvägen österut mot väg 172, kallad Lillesjöleden. Vid en eventuell utbyggnad av 

Figur 19. Bullerekvivalens 2040 samt planområdet avgränsat inom svart markering. Källa: Soundcon 
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Lillesjöleden ökar tillgängligheten till området samt potential för synergieffekter för resande österut 
 
Planförslag och konsekvenser 
Befintlig infrastruktur för motortrafik finns. Planförslaget väntas bidra med en marginell ökad 
belastning. Anslutningen till området sker via Myråsvägen, befintlig infart kommer att nyttjas av 
befintliga verksamheter väster om planområdet samt nytillkommande exploatering inom 
planområdet.  

I planförslaget föreslås en del av befintlig infartsväg, som idag går på kvartersmark att övergå till 
allmänplats. Därefter förlängs även infartsvägen för att säkerställa infarten till området och 
tillkommande verksamhet.  

I granskningshandlingen har vägområdet utformats så att möjlighet till vändzon finns i slutet av den 
allmänna platsen, gatan.  

Gång- och cykeltrafik  

Förutsättning 
Planområdet är idag väl anslutet mot Uddevallas gång- och cykelnät. 
Centralt i planområdet finns det idag en befintlig gång- och cykelväg 
som binder samman Bleket och de norra stadsdelarna. Precis öster 
om planområdet, under ledningsgatan finns en gång- och cykelväg.  

Planförslag och konsekvenser 
Området är idag väl integrerat med gång- och cykelnätet. Det finns 
därför goda förutsättningar för att föreslagen bebyggelse kan nås 
med hållbara färdmedel väl integrerad i befintlig infra- samt 
byggelsestruktur. För att skapa en sammanhängande byggrätt så 
föreslås befintlig gång och cykelväg att delvis läggas om. Den 
föreslagna stäckningen föreslås gå parallellt med ny 
infartsgata för att sedan fortsätt nära 
planområdesgräns och slutligen sammankopplas med 
befintligt cykelnät i södra delen av planområdet.  
 

 

 

 

Figur 20. Befintlig gång- och cykelväg  
Källa: Uddevalla Kommun 

Figur 21. Föreslagen ny 
dragning av cykelväg 
markerat i rött i 
illustrationen.  
Befintlig cykelväg i orange. 
Källa: Uddevalla Kommun 
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Kollektivtrafik 
 
Förutsättningar 
Kollektivtrafik anordnas längst med Myråsvägen, Fjällvägen samt Dalabergsleden. Busshållplatser 
finns i 50–100 meter från planområde vid Myråsvägen som nås via planskild gångväg. Busshållplatsen 
trafikeras idag med oregelbunden trafik. 300 meter norr om området finns busshållplats med reguljär 
linjetrafik med hög frekvens. Även denna busshållplats nås via trafikseparerad gångväg.  

Planförslag och konsekvenser 
Planområdet går att ta sig till via befintlig kollektivtrafik med hög frekvens inom ett rekommenderat 
avstånd på 400 meter. En exploatering kan bidra med tillkommande underlag för den befintliga 
stadstrafikslinjen i området men ej som anledning att komplettera med ytterligare linjer, 
linjesträckningar eller utbud i området. 

Parkering 
 
Förutsättningar 
Väster om planområdet finns idag ett 20-tal parkeringsplatser för bilfordon i anslutning till befintligt 
vårdhemsboende. Cykelparkering finns ej inom planområdet. 50 meter nordost om planområdet 
finns mark planlagt, och ännu inte utnyttjad, för parkeringsändamål om cirka 0,35 ha.  

Planförslag och konsekvenser 
Goda förbindelser med cykeltrafik medför underlag till att anordna cykelparkering i nära anslutning 
till förskoleverksamhet samt cykelstråk. Bilparkering föreslås anordnas inom kvartersmark enligt 
aktuell parkeringsnorm. Bedömningen görs att antal parkeringsplatser som erfordras kan anläggas 
inom kvartersmarken. 

Om ytterligare behov uppstår finns det även möjlighet att anlägga enligt plan redan befintligt område 
planlagt för parkeringsändamål 50 meter nordost om det aktuella planområdet. Reservat för 
allmännyttig gång- och cykeltrafik finns mellan nytt föreslaget planområde samt befintlig planlagd 
parkering.  

Zon för varutransport samt avlämning och hämtning av förskolebarn kan förläggas i områdets norra 
alternativt västra del. Denna zon kan även kompletteras med viss parkering.  

Då planen föreslår att en infart delas gemensamt med vårdboendet, väster om planområdet, 
kommer ett antal befintliga parkeringsplatser att beröras. Dessa parkeringsplatser föreslås att 
omplaceras på lämplig plats inom befintlig fastighet eller i nära anslutning. Inom planförslaget 
föreslås mark som berör cirka 5-8 parkeringsplatser inom fastigheten Fjällräven 15 att påverkas. De 
ekonomiska konsekvenserna samt till vilken lokalisering parkeringarna ska flyttas till regleras genom 
avtal som föreslås upprättas i samband med planprocessen och genomförandeavtal. Det finns både 
inom det nya planområdet samt angränsande planområden byggrätter samt ytor för att anlägga ny 
markparkering.  
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Teknisk försörjning 
 
Vatten och avlopp 
 
Förutsättningar  
Planområdet ingår ännu inte i kommunalt verksamhetsområde för vatten och avlopp. Det finns 
kapacitet för föreslagen bebyggelse att anslutas till det kommunala VA-nätet. 

Planförslag och konsekvenser  
Ny bebyggelse kommer anslutas till det kommunala VA-nätet. Lämplig anslutningspunkt för 
respektive fastighet anvisas av Uddevalla Vatten. I planarbetet har kontrollerats att VA-ledningar går 
att flytta om nödvändigt för exploateringen samt säkerställa fortlöpande underhåll av ledningar 
utanför verksamhetsmark.  

Ett antal ledningar avses att förflyttas för att hamna i nya lägen för allmän platsmark samt anpassas 
till förslagen bebyggelse. Ledningsreservat säkerställs genom planbestämmelse om allmän platsmark.  

Avfallshantering 
 
Förutsättning  
Uddevalla Energi ansvarar för hämtning av källsorterat avfall. Avfall som inte ingår i hushållsnära 
avfall lämnas på återvinningsstation. Närmaste återvinningsstation finns vid Ramnerödsskolan, söder 
om planområdet.  
Planförslag och konsekvenser 
Hantering av hushållsnära avfall samt avfall från verksamheter inom planområdet bedöms möjligt att 
utforma. Ytterligare utrymmen för allmän avfallshantering inkluderas inte i detaljplanen. 
 
Elförsörjning 

Förutsättning  
Uddevalla Energi ansvarar för distributionsnätet. Transformatorstation finns norr om området. 
Planområdet har möjlighet att kopplas på elnätet. 

Planförslag och konsekvenser  
Kapacitet finns för att försörja förskola med el. Vid ytterligare bebyggelse inom planområdet kan 
kapacitetshöjande åtgärder behöva genomföras. Dessa åtgärder går att genomföra i anslutning till 
befintlig transformatorstation och ytterligare tekniska anläggningar bedöms inte behövas inom 
planområdet. 
 
Fiber 
 
Förutsättning  
Uddevalla energi ansvarar för försörjning av fibernät.   

Planförslag och konsekvenser 
Påverkan på dragning, anslutningspunkter eller lokalisering av fiberledningar och med tillhörande 
teknik bekostas av fastighetsägaren och/eller exploatören. 
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Planbestämmelseförklaring 

Användning av mark och vatten 
 
Allmänna platser med kommunalt huvudmannaskap 
 

 

Planbestämmelsen används för att säkerställa tillfart på allmän plats för befintliga samt nya 
fastigheter. 

 

Planbestämmelsen används för att säkerställa funktion för bland annat befintliga grön och blåstråk, 
bufferzon mot kraftledning, yta för dagvattenhantering, samt utrymme för eventuella framtida 
ledningar. 

 

Planbestämmelsen används för att tillskapandet av cykel- och gångväg samt utrymme för befintliga 
samt eventuella framtida ledningar. 

 

Planbestämmelsen används för att tillskapandet av cykel- och gångväg samt utrymme för befintliga 
samt eventuella framtida ledningar. 

 
Kvartersmark 
 

 

Planbestämmelsen används för att möjliggöra uppförandet av Skola inom kvartersmark. 
Planbestämmelsen specificerar inte vilken typ av skolverksamhet som inryms inom kvartersmarken, 
och medger fler olika typer av verksamhet som regleras i enlighet med bestämmelsen Skola. Förskola 
och fritidsverksamhet är exempel på möjlig användning. 
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Planbestämmelsen används för att möjliggöra uppförandet av bostäder inom kvartersmark. 
Planbestämmelsen specificerar inte vilken typ av bostadsändamål som inryms inom kvartersmarken, 
och medger fler olika typer av boende som regleras i enlighet med bestämmelsen Bostäder. 
Bestämmelsen är ett komplement till huvudinvändningen och kan implementeras exempelvis genom 
avstyckning av fastighet för bostadsändamål eller en tredimensionell fastighetsbildning där förskola 
och bostäder integreras.  

 

Egenskapsbestämmelser för kvartersmark 
 

 

Planbestämmelsen används för att reglera placering av byggnad. Marken där prickmark tillämpas är 
kuperad och behöver förändras radikalt för att kunna förses med byggnad. Utöver större ingrepp i 
markförhållanden, finns även naturvärden att ta i hänsyn. Marken bedöms därför inte lämplig för 
byggnation och förses därför med prickmark. 
 

 

Planbestämmelsen används för att reglera höjd av byggnadsverk inom anvisad byggrätt. 
Bedömningen görs att placering av byggnadsverk ser på en nivå mellan ungefär +85,0- +87,5 m.ö.h. 
Högsta nockhöjd regleras därför till +100,0 meter över angivet nollplan för att kunna möjliggöra 
skolverksamhet samt tillhörande komplement på ett flexibelt sätt i flertalet våningar, samt även 
kunna möjliggöra för bostäder upp till ungefär fyra våningar i enlighet med detaljplanens 
förutsättningar och intentioner.  

 

Planbestämmelsen används för att reglera byggnadsytan för byggnadsverk inom anvisad byggrätt. 
Bestämmelsen säkerställer att en betydande del av kvartersmarken kan användas till exempelvis 
friyta, samtidigt som den skapar flexibilitet i möjlig utformning av byggnadsverk. 

Administrativa bestämmelser 
 
Genomförandetiden är 5 år från den dag planen vinner laga kraft., PBL 4 kap. 21 § 

Planbestämmelsen används för att säkerställa utbyggnad av kommunala åtaganden inom anvisad tid. 
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Genomförandebeskrivning 
 
Genomförandetid 

Genomförandetiden föreslås till 5 år från den dag planen vinner laga kraft. Efter utsatt 
genomförandetid fortsätter planen att gälla fram tills den dag då beslut om ny, ändring eller 
upphävning av detaljplanen beslutats av kommunen.   

Under genomförandetiden åtar sig huvudman för allmän plats att iordningställa de för planen 
utpekade allmänna platserna.  

Huvudmannaskap och ansvarsfördelning 
 
Allmän plats föreslås i det för planen avgränsade område skötas med kommunalt huvudmannaskap.  
 

 
Ansvarsfördelning 
 

  

Anläggning 
 

Genomförandeansvarig Drift- och skötselansvarig 

Gata 
 

Uddevalla kommun Uddevalla kommun 

Natur 
 

Uddevalla kommun Uddevalla kommun 

Kvartersmark  
 

Exploatör & Fastighetsägare Exploatör & Fastighetsägare 

Gång- och cykelväg Uddevalla kommun 
 

Uddevalla kommun 
 

Allmänna vatten- och 
spillvattenledningar 
 

Uddevalla Vatten AB Uddevalla Vatten AB 

El, elektrisk kommunikation 
 

Respektive ledningsägare Respektive ledningsägare 

 
Fastighetsrättsliga frågor 
 
Fastighetsbildning 
 
Fastighet Ägoförhållanden Bef. 

användning 
Förändring  Konsekvenser 

Del av 
Dalaberg 1:1 

Uddevalla Kommun Idrottsändamål & 
Park 

Skola & Bostäder Avstyckas till 
ny/nya fastigheter 

Del av 
Dalaberg 1:1 

Uddevalla Kommun Idrottsändamål & 
Park 

Natur Fortsatt del av 
Dalaberg 1:1 
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Del av 
Dalaberg 1:5 

Uddevalla Kommun Idrottsändamål Skola & Bostäder Regleras till ny 
fastighet 

Del av 
Fjällräven 15 

SBB Norden 
(Tomträtt genom 

Uddevalla Kommun) 
 

Kvartersmark för 
Allmänt ändamål 

Mindre del blir 
allmän plats, 

Gata 

Regleras till 
Dalaberg 1:1 

 

Gemensamhetsanläggningar & Samfälligheter 
 
Planområdet berörs inte av några kända gemensamhetsanläggningar eller samfälligheter.  
 
Rättigheter  
 
Fastigheten Fjällräven 15 som till viss del berörs av planförslaget är kommunal mark upplåten med 
tomträttsavtal till enskild aktör. Avtal föreslås upprättas mellan parterna innan planförslaget vinner 
laga kraft för att säkerställa eventuella åtgärder som behövs vid förändringar av markanvändning. 
290 kvadratmeter föreslås att övergå från kvartersmark till allmänt ändamål för gata. 

Det finns ett antal ledningshavare med ledningsrätt inom planområdet. Ledningsrätternas 
betäckningar är 1485K-11/41.1, 1485K-07 /160.1, 1485K-07 /160.2. 
 
Uddevalla Energi och Vattenfall Eldistribution belastar den berörda fastigheterna Fjällräven 15 samt 
Dalaberg 1:1 med rättigheter för starkström. Dessa ledningsrätter påverkas inte av planförslaget och 
kommer fortsatt att finnas.  

Möjligheter finns för att bilda ledningsrätt inom allmän platsmark alternativt på del av 
kvartersmarken vid överenskommelse.  Befintliga ledningar för dagvatten som löper genom 
planområdet inom planområdet avses flyttas vid exploatering. Ledningsägaren ansöker om bildande 
av ledningsrätt. 
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Tekniska frågor 
 
Geoteknik 
Geotekniken skall uppfylla krav från SGI. Geoteknisk undersökning har utförts men vid projektering 
av nya byggnader kan en komplettering behövas. Detta hanteras i samband med bygglov och/eller 
startbesked för byggnation.  
 
Radon 
BBR:s krav på inomhusluft, 200Bq/m3 ska uppfyllas. Detta bevakas i samband med bygglov och eller 
bygganmälan. 
 
Vatten och avlopp 
Förbindelsepunkt för vatten och avlopp anvisas av Uddevalla Vatten AB. Möjligheten till 
förflyttningar av ledningar (Vatten, Spillvatten och Dagvatten) har genomgåtts i samråd med 
Uddevalla vatten AB samt i dagvattenutredning med konsult från Sigma Civil. Ett par av de ledningar 
som har rättighetsområde inom befintlig plan föreslås att flyttas. Det gör att dessa områden inte 
längre kommer att fungera som ledningsrättsområde. Det kompletteras däremot med möjligheten 
att anlägga ledning inom den allmän platsmark, alternativ genom överenskommelse av bildande av 
ledningsrätt inom kvartersmark. Finansieringen av eventuell förflyttning av ledningar bekostas av 
exploatören.  
 
Fiber 
Förbindelsepunkt för fiber anvisas av Uddevalla Energi. 
 
Buller 
BBR:s krav på ljudnivåer i undervisningslokaler samt för utemiljö ska uppfyllas vilket bevakas i 
samband med bygglov/bygganmälan. 

Dagvatten 
Exploatören ansvarar för att anlägga nödvändiga åtgärder för att säkerställa dagvattenhantering i 
enligt kommunens aktuella policy samt övriga krav som ställs genom lagstiftning.  

Ekonomiska Frågor 
 
Kostnader 
Kommunen driver detaljplanen i egen regi och svarar för kostnader för detaljplaneläggningen, 
utredningar och övriga kostnader för genomförande av detaljplanen inom den egna fastigheten samt 
på allmän plats, i egenskap av huvudman. Vid eventuell försäljning av fastigheten i delar eller i sin 
helhet skall det i avtalet regleras hur de ekonomiska åtaganden för planens genomförande och övriga 
kostnader regleras. Kommunen svarar för kostnader för genomförande av förbättringsåtgärder för ny 
infartsgata samt återplantering av trädallé. 

Mark  
Ersättningar eller kostnader för servitut, ledningsrätt, allmänplats- respektive kvartersmark som ska 
överföras mellan fastigheter, regleras i normalfallet i en frivillig överenskommelse inför ansökan om 
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fastighetsbildning. Kostnaden för fastighetsbildning kommer att fördelas efter den nytta som 
respektive fastighetsägare har av föreslagen åtgärd. Fastighetsägaren svarar även för grundläggnings- 
och saneringskostnaderna inom den egna fastigheten.   

VA-anläggningsavgift  
Planområdet ansluts till kommunalt VA-nät. Anslutningsavgifter tas ut enligt gällande taxa. 

Markmiljö och fyllnadsmassor  
Åtgärder som krävs för markmiljö och fyllnadsmassor inom kvartersmarken bekostas av berörd 
fastighetsägare.  

Vattenledningar  
Eventuell flytt av ledningar inom planområdet bekostas av exploatören. Det gäller även för ledningar 
som inte ingår i ett u-område.  

Elledningar  
Eventuell flytt av ledningar inom planområdet bekostas av exploatören. 

Fiberledningar  
Eventuell flytt av ledningar inom planområdet bekostas av exploatören. 

Bygglovsavgift  
Vid bygglovsprövning kommer bygglov- och planavgifter att tas ut enligt gällande taxa. 
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Fortsatt planarbete 
 
Detaljplaneförslaget kommer under granskningstiden att var öppen för synpunkter från de aktörer 
som berörs.  
 
Dessa synpunkter kommer hanteras i ett granskningsutlåtande. Efter eventuella mindre revideringar 
kommer ett antagande först att beredas av Uddevalla kommuns samhällsbyggnadsnämnd för att 
sedan kunna antas av kommunfullmäktige 
 
 

Medverkande tjänstemän 
 

Samhällsbyggnadsförvaltningen 
 

Arbetsgrupp 
 
Hugo Bennhage, planarkitekt  
Hampus Segerud, planarkitekt 
Petter Larsson, mark- och exploateringsingenjör 
Stefan Björling, plan- och exploateringschef 
 
 
 
 

 
 

Stefan Björling   Hugo Bennhage 
planchef    planarkitekt 
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Samrådsredogörelse 
Samrådsredogörelse är upprättad av Samhällsbyggnad 2021-04-22 tillhörande förslag till,  
 
Detaljplan för Dalaberg 1:1 m.fl,  
Uddevalla kommun 
 
 
Detaljplanens syfte är att inom planområdet pröva förutsättningarna för att uppföra förskola samt 
kompletterande bebyggelse. I planläggningen prövas även möjligheten till alternativt utnyttjande av 
marken för bostäder. 

Handläggning samråd 
Planförslaget, upprättat 2020-03-11, har varit föremål för samråd mellan berörda regional och lokala 
aktörer, instanser samt till grannar (se sändlista). 
 
Planhandlingar upprättade enligt Plan- och bygglagen (2010:900) är framtagna av Samhällsbyggnad 
Uddevalla kommun. Detaljplanen har handlagts med ett utökat förfarande. 
 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2020-03-17, § 145 att låta planen bli föremål för samråd. 
Samrådstiden pågick 2020-04-08 till 2020-05-06.   
 
Nedan redovisas inkomna yttranden från samrådet och granskningen i sammanfattad form 
tillsammans med Samhällsbyggnads kommentarer. Inkomna yttranden i sin helhet återfinns i separat 
dokument. 
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Sammanfattning av inkomna synpunkter och 
Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentarer 
 
 
Samrådet pågick mellan 2020-04-08 och 2020-05-06 
 
Totalt har 21 aktörer lämnat in synpunkter under samrådet. 
 
Yttranden har lämnats av, 
 
Namn Fastighetsförteckning Inkommit 

1. Länsstyrelsen  2020-05-05 

2. SGI  2020-05-04 

3. Trafikverket  2020-04-08 

4. LRF, Lantbrukarnas riksförbund  2020-04-01 

5. Västtrafik   2020-05-06 

6. Vattenfall Eldistribution  2020-05-06 

7. Skogsstyrelsen  2020-05-06  

8. Räddningstjänsten  
Mitt Bohuslän 

 2020-05-07 

9. Svenska Kraftnät  2020-04-28 

10. Bohusläns Museum   2020-05-02 

11. Barn- och utbildning  
Uddevalla Kommun 

 2020-04-01 

12. Kultur- och Fritid  
Uddevalla Kommun 

 2020-04-22 
 

13. Kommunstyrelsen  
Uddevalla Kommun 

 2020-04-29 
 

14. Trafik och Förvaltning 
Uddevalla Kommun 

 2020-04-27 

15. Miljöavdelningen  
Uddevalla Kommun 

 2020-04-29 
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16. Uddevalla Vatten AB 
genom Västvatten 

 2020-05-04 
 

17. Bygg- och miljöprövning 
Uddevalla Kommun 

 2020-05-06 

18. Socialtjänsten  
Uddevalla Kommun 

 2020-04-14 

19. Lantmäteriet  
Uddevalla Kommun 

 2020-04-06 
 

20. Hemfosa Fastigheter AB 
(SBB Norden) 

Fjällräven 15 2020-04-29 

21. Funktionsrätt Uddevalla  2020-04-20 

Sammanfattning 
 

Det har under granskningen framkommit synpunkter som ger anledning till förändringar av 
planförslaget. Korrigeringar av planhandlingarna utförs i enlighet med enskilda kommentarer samt 
återkommande kommentarer, vilka redogörs nedan. 
 
Synpunkter på Hälsa och säkerhet 
 
I samrådet har förtydligande och hänsynstagande kring människors hälsa och säkerhet kopplat till 
kraftledning särskilt belysts.  
 
Kommentar: Kommunen har gjort en kompletterande utredning kring kraftledningens påverkan och 
anpassat planförslaget för att inte överskrida kommunala och allmänna riktvärden. 
 
Synpunkter på Dagvattenhantering 
 
I samrådet har frågor kring dagvattenhantering inom och utanför planområdet på olika sätt belysts. 
Synpunkterna varierar mellan påverkan för dagvatten nedströms, lokal fördröjning samt 
ansvarsfördelning. 
 
Kommentar: Kommunen har kompletterat planförslaget för att kunna tillgodose synpunkter som rör 
dagvattenhantering, skyfall och ledningskapacitet. 
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Regionala och centrala instanser 
 

1. Länsstyrelsen  
2020-05-05 
 
Synpunkter på sådant som kan aktualisera prövning  

 
Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrundema i 11 kap l O § PBL och nu kända 
förhållanden att frågor som berör hälsa/ säkerhet måste kompletteras på ett 
tillfredsställande sätt i enlighet med vad som anges nedan för att ett antagande inte skall 
prövas av Länsstyrelsen.  

 
Prövningsgrunder enligt PBL 11 kap. 10§  
Hälsa och säkerhet (risk för olyckor, översvämning, erosion) geoteknik  
 
Elektromagnetiska fält  
Vid nybyggnation av bostäder, skolor och förskolor i närheten av kraftledningar och 
transformatorstationer ska nivåerna på de elektromagnetiska fälten hållas så låga som det är 
rimligt att kräva utifrån miljöbalkens försiktighetsprincip och skälighetsprincip. Det behöver 
finnas ett tydligare resonemang kring frågan om skyddsavstånd till byggnader och till 
lekområde i planen för att detta krav enligt miljöbalken ska vara uppfyllt. Det behöver även 
finnas beskrivning av vilka strålningsnivåer som kan bli aktuella inom planområdet där barn 
vistas, särskilt med tanke på att planens huvudsyfte är att möjliggöra en ny förskola. 
 
Kommentar: Uddevalla kommun har låtit upprätta en inmätning av strålningen från 
kraftledningen för att bedöma säkerhetsavståndet. I utredningen påvisas att vid 20 meters 
avstånd mäts det magnetiska fältet till 0,2 microtesla. Denna nivå sammanfaller med 
Uddevalla Kommuns riktlinjer för känslig användning. Mark som avses för vistelseändamål 
anses därför vara säker hur ett hälso- och skyddsperspektiv 20 meter från kraftledningen. 
Kvartsmarken för förskola och bostadsändamål revideras och minskas för att klara riktlinjer 
för känslig användning. Trafikytor bedöms kunna uppföras närmare än 20 meter från 
kraftledningen. 
 
Buller 
Planområdets bullerpåverkan beräknas med prognos år 2030, vilket ligger endast 10 år 
framåt i tiden. Planbeskrivningen behöver kompletteras så att trafikmängder beräknad för 
prognos år 2040 framgår. Det ska framgå tydligt av planbeskrivningen vad utbyggnaden av 
Lillesjöleden egentligen innebär för planområdet och vilka trafikmängder som kan 
förekomma på leden. 
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Kommentar:  Bullerutredningen har kompletterats med prognos för år 2040. Prognosen visar 
att kvartersmarken till stor del klarar av bullerpåverkan utan åtgärder. Genom placering av 
trafikytor samt byggnad i norra delen av planområdet kan den del som klara riktvärden om 
ekvivalent bullernivå på mindre än 50 dB användas för vistelseytor. Planbeskrivningen 
revideras samt kompletteras med avseende bullerpåverkan samt konsekvenser av 
Lillesjöleden. 
 
Skyfall  
Dagvattenutredningen som har bifogats till planhandlingarna omfattar även skyfalls 
påverkan på planområdet. Det framgår från utredningen att planerade byggnader delvis 
kommer att ligga inom identifierade lågpunkter. Vilket kräver att vid höjdsättning och 
placering av bebyggelsen, lekytor, samt parkeringsplatser ska hänsyn tas till 
översvämningsrisker för att undvika skador på bebyggelsen orsakad av ett skyfall. 
Dagvattenutredningen redovisar också förslag på ytliga vattenvägar som ska skapas genom 
höjdsättning. 
  
Länsstyrelsen noterar att dagvattenutredningens slutsatser är delvis inarbetade i 
planbeskrivningen men behöver förtydligas. T.ex. behöver utformning av parkeringsplatser 
tas upp i planbeskrivningen. Vi anser också att höjdsättning i möjligaste mån bör inarbetas på 
plankartan. Om höjdsättningen inte är klarlagd till granskning bör kommunen införa en 
upplysning på plankartan om att ett I 00-årsregn ska beaktas vid höjdsättning av området 
och bevakas vid bygglovgivning samt detaljplanens genomförande. 
 
Kommentar: Kommunen har utrett frågan kring skyfall ytterligare genom fördjupade studier 
landskapsstudier av planområdet. Det finns möjlighet att anlägga byggnaden på flera olika 
platser inom kvartersmarken som samtidigt uppfyller tillfredställande hantering av skyfall. 
Marknivån för byggnaden föreslås vara ca +86,5 m.ö.h.  
 
Lågpunkter finns fortsatt i norra och östra delen av området som kopplar samman lokalt 
vatten med befintlig bäck. Bäcken bedöms ha en hög potential att föra vidare vatten vid en 
skyfallshändelse.  
 
Planbeskrivningen revideras för att tydligare implementera dagvattenutredningens 
slutsatser.  

 
Övriga synpunkter 

 
Miljökvalitetsnormer (MKN) för vatten  
Genomförandet av den föreslagna dagvattenhanteringen är nödvändigt för att MKN för 
vatten inte ska påverkas negativt. 
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Kommentar: Noteras.  
 
 
a) Råd enligt PBL och MB 

Förorenad mark  
Länsstyrlen noterar från planbeskrivningen att byggrester i form av etemitplattor avgränsas 
och sorteras bort när marken bebyggs. Vi vill upplysa att eternitplattor är klassad som farligt 
avfall och behöver hanteras separat.  
 
Kommentar:  Noteras. 
 
Riktvärdena för buller vid skolor  
I planbeskrivningen kan resultatet från bullerutredningen med fördel presenteras på ett 
tydligare sätt. Dvs., riktvärden som behöver beaktas, vilka försiktighetsåtgärder planeras för 
att bullernivåerna för lek och utbildning ska kunna klaras. Ur barnperspektivet är det bra att 
uppnå bullernivåer som ligger lägre än 50 dBA ekvivalent ljudnivå vid platser för lek med 
mera, med tanke på bland annat barnens språkliga utveckling. Om det går att uppnå så kan 
det gärna framgå av planbeskrivningen. 
 
Kommentar: Noteras. Planbeskrivningen kompletteras.  
 
Avlopp  
Planbeskrivningen anger att planområdet kommer att anslutas till det kommunala VA-nätet. 
Det bör kompletteras genom att beskriva om det finns tillräcklig kapacitet för den planerade 
utbyggnaden för vatten och avlopp.  
 
Kommentar: Uddevalla Vatten AB har aviserat att det finns tillräcklig kapacitet. 
Planbeskrivningen kompletteras. 

 
Naturvärden  
Planförslaget behöver möjliggöra att den skyddsvärda sälgen kan bevaras. Vidare anser 
Länsstyrelsen att gröna spridningsvägar för flora och fauna ska bevaras i så stor utsträckning 
som möjligt. 
 
Kommentar: Planförslaget möjliggör att sälgen kan bevaras. Sälgen bedöms i utredningen 
vara i sämre skick. Sälgen har biotopsskydd och är skyddad enligt annan lagstiftning. 
Ytterligare regleringar föreslås inte i planförslaget. 
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Kommunen håller med om vikten av spridningsvägar, och redovisar tydligare 
ställningstagandet kring spridningsvägar i anslutning till planområdet. Planbeskrivningen 
kompletteras.  
 
b) Synpunkter enligt annan lagstiftning 

 
Biotopskydd  
Planområdet berörs av en allé och eventuella åtgärder som kan skada allen kräver en 
dispensprövning enligt biotopskyddsbestämmelserna. Krav på kompensation kommer att 
ställas och hanteras i prövningen. 
 
Kommentar: Kommunen avser att söka om dispensprövning innan planen antas. Allén 
påverkas eventuellt av omläggningen av cykelväg samt infart. Grundprincipen är att om 
träden påverkas skall de återplanteras på samma, eller i närheten, av den plats de står idag.  
 
Vattenverksamhet  
Åtgärder som kulvertering vid vattendraget samt att leda om vattendraget innebär 
vattenverksamhet. Därför behöver det att prövas enligt 11 kap miljöbalken. För de fall som 
bottenytans påverkansyta är högst 500 m2 kan Länsstyrelsen hantera det som en anmälan 
för vattenverksamhet, men om åtgärderna omfattar mer än 500 m2 bottenyta i vattendraget 
då blir det en tillståndspliktig vattenverksamhet och tillstånd ska sökas hos mark- och 
miljödomstolen. Länsstyrelsen kan ta ställning till om vattenverksamheten är genomförbar 
först vid prövning. Det är lämpligt att få åtgärden prövad innan planen kan antas. 
 
Kommentar: Noteras. Kvartersmarken i planförslaget har i granskningshandlingen reviderats 
för att tillgodose riskavståndet till kraftledning. Vattendraget ligger därmed till stor del inom 
allmänplats för natur och bedöms inte behövas kulverteras för ett genomförande av 
planförslaget.  
 
Behovsbedömning  
Kommunen bedömer att förslaget inte innebär betydande påverkan på miljön. Länsstyrelsen 
delar kommunens åsikt, således behöver inte en miljökonsekvensbeskrivning tas fram. 
 
Kommentar: Noteras. 
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2. SGI, Statens geotekniska institut 
2020-05-04 
 
SGI önskar ett tydliggörande om det föreligger risk i nuläget med avseende på de lösa block 
som nämns i PM Bergbesiktning. I sådana fall anser vi att detta behöver åtgärdas innan 
planen antas. 
 
Kommentar: Noteras. Lösa block som visas i figur 4 och 5 i bergsbesiktningen avses att 
avlägsnas för att säkerställa en stabil slänt utan risk för blocknedfall. Detta avses utföras 
innan antagande av planen. 
 

3. Trafikverket 
2020-04-08 
 
Trafikverket bedömer att statlig infrastruktur inte berörs av planförslaget och har inget att 
erinra. 
 
Kommentar: Noteras. 

 

4. LRF, Lantbrukarnas Riksförbund 
2020-04-01 
 
 
LRF har inget att erinra. 
 
Kommentar: Noteras. 
 

5. Västtrafik 
2020-05-06 
 
Västtrafik ser det som mycket positivt att det finns gång- och cykelstråk mellan planområdet 
och befintliga hållplatser och vill peka på vikten av att fortsatt bevaka dessa kopplingar 
under planarbetet. 
 
Kommentar: Noteras. 
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I planbeskrivningen hänvisas till en närmre hållplats, vid Myråsvägen, än stadstrafikens. 
Västtrafik vill här vara tydliga med att denna hållplats bara trafikeras av enstaka turer under 
dagen (kväll/natt). Ytterligare exploatering av planområdet ser inte Västtrafik kommer att 
bidra till ökad frekvens i kollektivtrafiken utmed Myråsvägen. Detta för att kollektivtrafiken, 
för att kunna vara konkurrenskraftig och effektiv, behöver koncentreras i starka stråk. För 
Dalabergs del är detta stråk utmed stadstrafikslinje 1:s linjesträckning. En exploatering av 
planområdet får därför ses utgöra ett tillkommande underlag för befintlig stadstrafikslinje, 
men ej som anledning att komplettera med ytterligare linjer, linjesträckningar eller utbud i 
området. 

 
Kommentar: Noteras. Planbeskrivningen revideras. 

 

6. Vattenfall Eldistribution 
2020-05-06 
 
Byggnation i närheten till kraftledning 
Vattenfall påtalar att ett rekommenderat minsta säkerhetsavstånd mellan befintlig 
luftledning på 40 kv och ny bebyggelse ur ett säkerhet- och underhållsperspektiv är 20 meter.  
 
Vattenfall påtalar utöver detta säkerhetsavstånd tillämpliga av ytterligare 
försiktighetsprincipen för elektriska och magnetiska fält. Det är upp till kommunen att ta 
ställning till frågan om försiktighetsåtgärder i detaljplanen  
men Vattenfall rekommenderar att ny bostadsbebyggelse och förskola (inklusive skolgård) 
inte uppfors närmare än 50 meter från ledningen ytter ta anläggningsdel. Detta för all 
minimera eventuell framtida oro etc. hos de boende · samt personal och elever. Därför är det 
viktigt all detaljplanen inte gör skillnad på bostadshus och förskola. Vattenfall 
rekommenderar samma säkerhetsavstånd för de olika verksamheterna. 
 
Kommentar: Kvartersmarken i plankartan redigeras från 10 meters avstånd till 20 meters 
avstånd från kraftledningen för att tillgodose erinran om underhåll av kraftledningen. 
Marken avses inom detta område övergå till allmänplatsmark, natur.  
 
Uddevalla kommun har låtit upprätta en inmätning av strålningen från kraftledningen för att 
bedöma säkerhetsavståndet. I utredningen påvisas att vid 20 meters avstånd mäts det 
magnetiska fältet till 0,2 microtesla. Denna nivå sammanfaller med Uddevalla Kommuns 
riktlinjer för känslig användning. Kvartersmarken anses därför vara säker hur ett hälso- och 
skyddsperspektiv 20 meter från kraftledningen. 
 
Ny korsande väg eller gång & cykelväg under luftledning  
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Vägområdet för korsande väg samt gång- och cykelväg bör placeras minst 10 meter från 
luftledningens stolpar och stag. Avstånd i höjd mellan vägbana och luftledningens faser skall 
vara minst det avstånd som gäller enligt gällande Elsäkerhetsverkets föreskrifter.  
Luftledningen skall vara utförd som brottsäker ledning. Är inte luftledningen byggd i detta 
utförande får exploatören bekosta denna ombyggnad. 
 
Kommentar: Noteras. Planförslaget överensstämmer med erinran och väntas inte stå i 
konflikt. Cykelbana och vägbana går i befintliga lägen under kraftledningen. 

 

7. Skogsstyrelsen 
2020-05-06 
 
Skogsstyrelsen har inga synpunkter på presenterat underlag och inte heller någon ytterligare 
information att tillföra som har bäring på detta. 
 
Kommentar: Noteras.  

 

8. Räddningstjänsten Mitt Bohuslän 
2020-05-07 
 
 
Räddningstjänsten vill framföra att VA ledningar till området bör dimensioneras för att 
eventuellt kunna tillgodose sprinklerinstallation. Detta då sprinkler är ett byggnadstekniskt 
krav för gruppbostäder och liknande verksamheter.  
 
Befintligt brandpostsystem bedöms vara tillräckligt dimensionerat för att kunna hantera även 
detta område. 
 
Kommentar: Uddevalla Vatten AB har aviserat att det finns kapacitet i VA-nätet för området. 

 
 

9. Svenska Kraftnät 
2020-04-28 
 
Svenska kraftnät har tagit del av handlingarna för rubricerat ärende och har ingen-ting att 
erinra mot upprättat förslag. 
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Kommentar: Noteras. 
 

10. Bohusläns Museum 
2020-05-04 
 
Bohusläns museum har inget att invända mot planförslaget ur byggnadsantikvariskt 
perspektiv men vi har utfört en arkeologisk utredning inom planområdet 2018. En övrig 
kulturhistorisk lämning, en husgrund L1959:4716, påträffades i samband med utredningen. I 
övrigt hittades inga arkeologiska lämningar inom ytan.  
 
Övrig kulturhistorisk lämning har inte samma lagskydd som en fornlämning, men måste i 
samråd med Länsstyrelsen bedömas innan den kan bli föremål för exploatering (Bohusläns 
museum rapport 2019:04). Därmed finner Bohusläns museum behovet att inför exploatering 
samråda med Länsstyrelsen angående L1959:4716. 
 
Kommentar: Noteras. Planbeskrivningen kompletteras.  

Kommunala instanser 
 
 

1. Barn och utbildning, Uddevalla kommun 
2020-04-23 
 
Barn och utbildning ser mycket positivt till detaljplanen utformning som möjliggör 
uppförande av ändamål enliga lokaler till en större förskola i norra delen av Uddevalla. Även 
förutsättningar för naturlek samt en säker och anpassad miljö utifrån barn i yngre ålder 
uppskattas. Området är redan idag ett populärt område nära naturen för förskolors utflykter. 
 
Kommentar: Noteras.  

 

2. Kultur och fritid, Uddevalla kommun 
2020-04-22 
 
Kultur och fritidsnämnden önskar få en beskrivning av på vilket sätt ianspråktagen 
idrottsmark kompenseras i närheten av planen.  
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Kommentar: Idrottsmark väntas inte kompenseras i närheten av planområdet då kommunen 
har valt att satsa på idrottsmark vid Rimnersområdet. 
 
Kultur och fritid efterfrågar att eventuella lek- och aktivitetsytor som kan komma att 
anläggas inom planområdet ska vara tillgängliga för allmänheten.  

Kommentar: Samhällsbyggnad välkomnar att planområdet skall vara tillgängligt för 
allmänheten. Detta regleras av fastighetsägaren då dessa ytor är kvartersmark. Vidare 
diskussion bör föras med Barn- och utbildningsförvaltningen för att säkerställa detta. 
 
Kultur och fritidsnämnden önskar involveras i konstnärlig gestaltning av den nya förskolan, i 
ett tidigt skede.  

Kommentar: Noteras.  
 
Kultur och fritidsnämnden har i övrigt inget all erinra. 

Kommentar: Noteras.  

 

3. Kommunstyrelsen, Uddevalla kommun 
2020-04-29 
 
Kommunstyrelsen har inget att erinra planförslaget. 
 
Kommentar: Noteras. 
 

 
4. Trafik och förvaltning, Uddevalla kommun 

2020-04-27 
 
Vändplats 
Enligt vår bedömning finns det inte tillräckligt utrymme för att anlägga en vändplats längst i 
söder inom det område som benämns GATA. Enligt VGU bör det finnas en vändplats vid en 
återvändsgata och den ska vara dimensionerad för minst normallastbil, Lbn.  
 
Vi ser en trafiksäkerhetsrisk då större fordon inte har möjlighet att på ett säkert sätt vända i 
slutet av den förlängda gatan. Backning bör endast ske i absoluta undantagsfall och aldrig i 
närheten av gem-vägar, parkeringsytor, skolor, förskolor och äldreboende. 
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Kommentar: Planförslaget revideras så att vändzon finns i anslutning till mötet mellan 
allmän plats – GATA och kvartersmark. 

I övrigt har vi inte några synpunkter. 

Kommentar: Noteras.  

 

5. Miljöprövnings- och miljötillsynsenheten, Uddevalla kommun 
2020-04-29 
 
Sanering av asbest 
Asbesthaltigt material ska avlägsnas från fastigheten och transporteras till godkänd 
mottagningsanläggning. Saneringen av asbesthaltigt material ska utföras av sakkunnig 
personal och transporten ska ske med godkänd transportör. Mottagningskvitton och 
transportdokument ska redovisas för miljötillsynsenheten. 

 
Redovisning av saneringen ska vara godkänd av miljötillsynsenheten innan övriga 
grävarbeten eller byggnation får ske på platsen. 

 
Gäller vid framtida exploatering. 
 
Kommentar: Genom ny kompletterande fördjupad miljöteknisk utredning har ny information 
framkommit. Ett nytt miljöbeslut är framtaget från Miljömyndigheten daterat 2020-11-24. 
Kommentar från 2020-04-29 bedöms därför inte längre aktuell.  
 
Anmäla till miljötillsynsenheten innan ni påbörjar saneringen av asbesthaltigt material. Av 
anmälan ska det framgå hur ni säkerställer att asbesthaltigt material inte lämnas kvar på 
fastigheten. Fyllnadsmassor med byggrester får inte lämnas kvar på fastigheten utan att 
detta har godkänts av miljötillsynsenheten. 
 
Anmälan ska vara skriftlig och inkomma till miljötillsynsenheten senast sex veckor innan 
saneringen genomförs. 

 
Gäller vid framtida exploatering. 
 
Kommentar: Genom ny kompletterande fördjupad miljöteknisk utredning har ny information 
framkommit. Ett nytt miljöbeslut är framtaget från Miljömyndigheten daterat 2020-11-24. 
Kommentar från 2020-04-29 bedöms därför inte längre aktuell. 
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Grävning, schaktning eller andra markarbeten får inte ske i området med asbesthaltigt 
material (lagret med byggrester vid jordprovpunkter 16ÅF02 och 6ÅF04 AF miljöteknisk 
markundersökning 2017-01-10) innan området har sanerats och saneringen har godkänts av 
miljötillsynsenheten. 

 
Gäller även om planarbetet skulle avbrytas. 

 
Kommentar:  Genom den kompletterande fördjupad miljöteknisk utredning har ny 
information framkommit. Ett nytt miljöbeslut är framtaget från Miljömyndigheten daterat 
2020-11-24. Kommentar från 2020-04-29 bedöms därför inte längre aktuell. 

 
Överskottsmassor från jordprovpunkt 16ÅF06 får inte återanvändas fritt utanför fastigheten 
utan att anmäla detta till miljötillsynsenheten (anmälan om avfall för anläggningsändamål). 

 
Gäller även om planarbetet skulle avbrytas. 
 
Kommentar:  Genom den kompletterande fördjupad miljöteknisk utredning har ny 
information framkommit. Ett nytt miljöbeslut är framtaget från Miljömyndigheten daterat 
2020-11-24. Kommentar från 2020-04-29 bedöms därför inte längre aktuell. 

 
Magnetfält 
Detaljplanen avser en förskola med 8 avdelningar. Förskolebarn är ofta långa dagar i 
förskolan och över 8 timmar per dag är inte ovanligt. Utifrån Strålsäkerhetsverkets och 
Folkhälsomyndighetens rekommendationer anser Miljötillsynsenheten att 0,2 µT i 
årsmedelvärde ska hållas på hela skolgården/förskolegården eller bostadstomten vid 
nyetablering av skola/förskola eller boende.  
 
Miljötillsynsenheten förutsätter även att Elsäkerhetsverkets föreskrifter och allmänna råd 
kommer att följas. 
 
Underlag för bedömning  
 
Magnetfält upp till 0,2 µT i årsmedelvärde är att betrakta som normala för boendemiljö i 
Sverige. Vid nybyggnation av bostäder, skolor och förskolor i närheten av kraftledningar och 
transformatorstationer som alstrar elektromagnetiska fält bör nivåerna på de 
elektromagnetiska fälten hållas så låga som det är rimligt att kräva utifrån miljöbalkens 
försiktighetsprincip och skälighetsprincip. 
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Kommentar: För att säkerställa att det sker en så liten påverkan samt risk så ska direktiv på 
säkerhetsavstånd följas. 0,2 µT nås enligt utredning 20 meter från närmaste ledning. 
Plankartan revideras för att tillgodose avståndet. 
 
Förorenad mark 
För att miljötillsynsenheten ska kunna tillstyrka detaljplanen behöver ytterligare 
markundersökningar göras för att utreda områdets lämplighet för förskoleändamål. 
Planeringsavdelningen bör inkomma med en provtagningsplan för kompletterande 
undersökningar med avseende på: 
- ökad provtäthet (i områdena med fyllnadsmassor), 
- ny provtagning av PCB, 
- samt ett fåtal ytterligare kompletterande provtagningspunkter på områden som är 

avsedda för skolgård. 
 

Provtagningsplanen bör inkomma till miljötillsynsenheten senast tre veckor innan 
provtagningen genomförs. Resultaten av de kompletterande undersökningarna ska sedan 
redovisas för miljötillsynsenheten som därefter tar ställning till om ytterligare åtgärder 
behöver utföras inför ändrad markanvändning av området. 
 
Kommentar:  En kompletterande markundersökning har utförts av Relement, i samråd med 
miljötillsynsenheten. Slutsatserna från undersökningen har inarbetats i planbeskrivningen. 

 

6. Västvatten, Uddevalla Vatten AB 
2020-05-04 
 
 
Planbeskrivning 
I planbeskrivningen hänvisar man till att ställningstagandet i VA-strategin (egentligen borde 
det nog stå "Handledning för dagvattenhantering i Uddevalla kommun") talar om att man 
ska verka för mer öppna dagvattenledningar. Ändå föreslår dagvattenutredningen att man 
ska kulvertera bäcken i norra delen av planområdet utan någon egentlig anledning. 
 
Kommentar: Kvartersmarken i planförslaget har i granskningshandlingen reviderats för att 
tillgodose riskavståndet till kraftledning. Vattendraget ligger därmed till stor del inom 
allmänplats för natur och bedöms inte behövas kulverteras för ett genomförande av 
planförslaget.  
 
På sidan 26 i planbeskrivningen påstår man att det finns kommunalt verksamhetsområde för 
vatten och avlopp. Det gör det inte i dagsläget men kommer möjligen att bli så småningom. 
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Kommentar: Noteras. Planbeskrivningen revideras. 
 
Under Ekonomiska frågor sidan 30 beskriver man under rubriken "Vattenledningar" att 
eventuell flytt av ledningar inom planområdet bekostas av exploatören. Man bör förtydliga 
att det även gäller spillvatten- och dagvattenledningar om dessa behöver flyttas.  
 
Kommentar: Planbeskrivningen kompletteras. 

 
I övrigt har Uddevalla Vatten AB ingen erinran i ärendet. 
 
Kommentar: Noteras 
 
 

7. Bygg- och miljöprövning, Uddevalla kommun 
2020-05-06 
 
Ingen erinran. 
 
Kommentar: Noteras. 
 

8. Socialtjänsten, Uddevalla kommun 
2020-04-14 
 
Socialtjänsten ställer sig positiv till förslag om detaljplan för ny förskola. Socialtjänsten ställer 
sig även positiv till att i planläggningen pröva möjligheten till alternativt nyttjande av mark 
till objekt utifrån nuvarande lokalförsörjningsplan 2020- 2030. 
 
Kommentar: Noteras. 

 

9. Lantmäterimyndigheten, Uddevalla kommun 
2020-04-06 
 
Fastighetsrättsliga frågor - Fastighetsbildning  
Det saknas vem som ansöker om fastighetsbildning, ledningsrätt.  
 
Kommentar: Noteras. Planbeskrivningen revideras. 
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I tabellen om konsekvenser för fastighetsindelning gällande del av Dalaberg 1:1 så kan inte 
en ny fastighet bildas för Natur. Naturområdet kan ligga kvar på Dalaberg 1:1.  
I tabellen saknas vad som sker med Dalaberg 1:5. Ett område som är utlagt till kvartersmark 
kan regleras till Dalaberg 1:1 innan avstyckning för kvartersmarken alternativ regleras direkt 
till den nya fastigheten för kvartersmarken.  
 
Kommentar: Noteras. Planbeskrivningen revideras. 
 
 
Fastighetsrättsliga frågor - Rättigheter  
Ledningshavarna har ledningsrätt och inte servitut. Skriv gärna med vad ledningsrätterna har 
för rättighetsnummer, 1485K-11/41.1, 1485K-07 /160.1, 1485K- 
07 /160.2. 
 
Kommentar: Noteras. Planbeskrivningen revideras. 
 
Plankartan 
Angående omfattningen om byggnadsarea så gäller bestämmelsen bara inom 
egenskapsområdet, där det är byggrätt. Så skriv egenskapsområdet istället för 
användningsområdet. 
 
Kommentar: Noteras.  

 

Övriga med väsentligt intresse 
 

 

1. SBB Norden (tidigare Hemfosa Fastigheter AB) 
2020-04-29 
 
Påverkan från ökad trafik genererad av ny bebyggelse  

Hemfasa vill framföra en oro kring att en ökad trafik genererad av den nya bebyggelsen enl. 
planförslaget kan komma att påverka verksamheten inom Hemfasas tomträtt. I det förslag 
som redovisats där förskolan placeras i planområdets norra del och gruppbostäder eller 
likvärdig bebyggelse i den södra anses utgöra en mindre påverkan. I det fall förskolan 
placeras längre söder ut kommer dock trafiken till och från förskolan tvingas längre ner och 
på så sätt även påverka tomträttens verksamheter. I detta fall anser Hemfosa att det blir 
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viktigt att utreda effekterna av den ökade trafiken på området och planera vägen på ett 
sådant sätt så att problem orsakade av trafik intill tomträtten minimeras. 

Kommentar: Kommunen delar denna uppfattning och verkar för att förskolan skall anläggas i 
områdets norra del. Planområdet har till granskningshandlingen minskat och kommer 
troligtvis endast möjliggöra för förskoleverksamhet. Användningsområdet för vägen minskar 
så att det endast ligger i norra delen av planområdet för att säkerställa önskad 
trafiksituation. 
 

Påverkan på parkeringsplatser  

Enligt det nya planförslaget minskas tomträttens yta på fastighetens nordöstra del, då ny 
tillfartsväg planeras till planområdet med användningen skola och bostäder. Som en direkt 
konsekvens av detta kommer tio parkeringsplatser på tomträtten att behöva tas bort, se 
nedan illustration. Parkeringsplatserna nyttjas av Hemfasas hyresgäst, brukare och besökare 
och är en viktig funktion för verksamheterna. Därför kommer dessa parkeringsplatser vid ett 
plangenomförande att behöva ersättas mot likvärdiga platser i ett direkt närområde.  

Hemfasa vill bevara de grönytor som finns inom tomträtten som är av betydande vikt för 
verksamheterna bestående av korttidsboende, daglig verksamhet och förskola. Därför måste 
placeringen av ersättningsparkeringsplatserna begränsas till antal och väljas med omsorg där 
viktig grönyta behålls. Två föreslagna placeringar har identifierats av kommunen och 
Hemfasa, se illustration. Placering nr. 2 är utanför tomträtten och i det fall detta alternativ 
beslutas behöver tomträtten utökas så att ytan blir inom tomträtten. Hemfasas totala 
tomträttsavgift får dock inte bli högre än vad den var innan plangenomförandet. 
Ersättningsplatser enligt placering 1 och 2 kommer ske ut mot trafikerad gata, där 
lämpligheten måste utredas vidare.  

Hemfasa motsätter sig att de åtta gränsande parkeringsplatserna till de direkt berörda 
parkeringsplatserna ska påverkas av plangenomförandet. Den nya tillfartsvägen måste 
placeras på ett sådant sätt så att dessa platser kan vara intakta och i bruk på samma sätt 
som innan plangenomförandet. Se illustration. Även dessa parkeringsplatser kommer att 
gränsa till trafikerad väg varför problematik kring detta måste utredas och beaktas. 

Kommentar: Tillfartsvägen föreslås placeras på ett sådant sätt att så många befintliga platser 
kan bibehållas. Bedömningen görs att cirka 5 platser kommer tas i anspråk genom det 
reviderade förslaget. Kommunen har för avsikt att tillsammans med Hemfosa (SBB Norden) 
avtala om en lämplig placering av ersättning av parkeringsplatser innan planen föreslås 
antas.  
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2. Funktionsrätt Uddevalla  
2020-04-20 
 
Det enda är att det under rubriken Gator och Trafik, Parkering, inte står med något om 
handikapparkering, i övrigt har Funktionsrätt Uddevalla inget att invända gällande 
detaljplanen. 

Kommentar: Handikapparkeringar regleras inte inom ramen för detaljplan utan tas omhand 
genom Boverkets byggregler och bevakas vid bygglovsprövning och byggnation. Uddevalla 
kommun har även en parkeringspolicy som reglerar och säkerställer handikapparkering vid 
exploateringar.  
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Underrättelse om utlåtandet 
 

Utlåtandet skickas för kännedom till: 
Barn- och utbildningsförvaltningen, Uddevalla Kommun 
SBB Norden (tidigare Hemfosa Fastigheter AB) 
Länsstyrelsen 

 
 

Sammanställning över de som inte har fått sina synpunkter 
tillgodosedda 
 
Bedömningen görs att ingen av de aktörer som framfört sina synpunkter inte fått dessa 
tillgodosedda. Uddevalla kommun uppmuntrar till att komplettera sina synpunkter vid 
granskningstillfället. 
 
 

 
 

 

 

 

 
Samhällsbyggnad, Uddevalla Kommun 
2021-04-22 
 

 

 

Stefan Björling   Hugo Bennhage 
Planchef    Planarkitekt 
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Upphörande av offentliga nämndsammanträden, Barn och 
utbildningsnämnden  

Sammanfattning 

Barn och utbildningsnämnden har hållit offentliga nämndsammanträden från och med 

1991 till och med februari 2009, med undantag från myndighetsärenden och andra 

ärenden i vilka det förekommer uppgifter som kan vara föremål för sekretess. I juni 

2009 beslutade nämnden om stängda sammanträden för att från och med 2010-03-17 

öppna upp beslutssammanträdet igen. 

  

Barn och utbildningsnämndens sammanträden är idag stängda när nämnden får ta del av 

information från förvaltningen och öppna för allmänheten under beslutssammanträdet 

när nämnden fattar besluten. Framtaget förslag innebär att nämndsammanträdena från 

och med 2021-08-17 hålls stängda även under beslutssammanträdet.    

  

  

Beslutsunderlag 

Barn och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-05-25 

 

Beslut 

Barn och utbildningsnämnden beslutar 

  

att barn och utbildningsnämndens sammanträden inte är offentliga från och med 2021-

08-17.  
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Handläggare 

Förvaltningssekreterare Pernilla Gustafsson 

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

 

Upphörande av offentliga nämndsammanträden, Barn och 

utbildningsnämnden  

Sammanfattning 

Barn och utbildningsnämnden har hållit offentliga nämndsammanträden från och med 

1991 till och med februari 2009, med undantag från myndighetsärenden och andra 

ärenden i vilka det förekommer uppgifter som kan vara föremål för sekretess. I juni 

2009 beslutade nämnden om stängda sammanträden för att från och med 2010-03-17 

öppna upp beslutssammanträdet igen. 

 

Barn och utbildningsnämndens sammanträden är idag stängda när nämnden får ta del av 

information från förvaltningen och öppna för allmänheten under beslutssammanträdet 

när nämnden fattar besluten. Framtaget förslag innebär att nämndsammanträdena från 

och med 2021-08-17 hålls stängda även under beslutssammanträdet.    

 

 

Beslutsunderlag 

Barn och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-05-25 

Förslag till beslut  

Barn och utbildningsnämnden beslutar 

 

att barn och utbildningsnämndens sammanträden inte är offentliga från och med 2021-

08-17.  

 

 

 

 

 

 

Staffan Lindroos Pernilla Gustafsson 

Förvaltningschef Förvaltningssekreterare 

Skickas till 
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Förstudierapport inför beslut om upphandling av skoltrafiken i 
Uddevalla kommun 

 

Sammanfattning 

Nuvarande avtal för skoltrafiken i Uddevalla kommun, som även omfattar den allmänna 

busstrafiken i Uddevalla tätort och stadstrafik, löper ut i juni 2024 och behöver därför 

handlas upp på nytt. Om kommunen vill uppdra åt Västtrafik att upphandla skoltrafiken 

behöver denna upphandling samordnas med upphandlingen av den allmänna trafiken i 

kommunen. Därför har Västtrafik bjudit in Uddevalla kommun att delta i arbetet med att 

genomföra en förstudie inför upphandling av skoltrafiken. Svar i form av beslut från 

Kommunstyrelsen ska lämnas till Västtrafik senast 1 september 2021. 

 

Förstudien för skoltrafiken i Uddevalla är en av flera förstudier som pågår inom ramen 

för Västtrafiks projekt Förstudie inför upphandling av trafik 2024, där samtliga för-

studier ska vara klara och beslutade av Västtrafiks styrgrupp till årsskiftet 2020/2021.  

 

De frågor som Västtrafik behöver få svar på från kommunen för att kunna genomföra en 

upphandling av skoltrafiken är följande: 

1. Vill kommunen att Västtrafik upphandlar skoltrafiken åt dem? 

2. Om ja, vill kommunen att skoltrafiken ska vara så kallad ’öppen’ eller ’stängd’? 

Inför behandling av ärendet i Kommunstyrelsen ges barn och utbildningsnämnden 

möjlighet att lämna synpunkter.   

  

  

Beslutsunderlag 

Barn och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2021-05-25 

Förstudie inför beslut om upphandling av skoltrafiken i Uddevalla kommun 

 

Beslut 

Barn och utbildningsnämnden beslutar 

  

att avstå att lämna synpunkter till Kommunstyrelsen inför behandling av ärendet 

huruvida Västtrafik ska ges i uppdrag att upphandla skoltrafiken åt Uddevalla kommun 
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Handläggare 

Administrativ chef Lise-Lotte Bengtsson 

Telefon 0522-69 70 81 
lise-lotte.bengtsson@uddevalla.se 

 

Förstudierapport inför beslut om upphandling av skoltrafiken i 

Uddevalla kommun    

Sammanfattning 

Nuvarande avtal för skoltrafiken i Uddevalla kommun, som även omfattar den allmänna 

busstrafiken i Uddevalla tätort och stadstrafik, löper ut i juni 2024 och behöver därför 

handlas upp på nytt. Om kommunen vill uppdra åt Västtrafik att upphandla skoltrafiken 

behöver denna upphandling samordnas med upphandlingen av den allmänna trafiken i 

kommunen. Därför har Västtrafik bjudit in Uddevalla kommun att delta i arbetet med att 

genomföra en förstudie inför upphandling av skoltrafiken. Svar i form av beslut från 

Kommunstyrelsen ska lämnas till Västtrafik senast 1 september 2021. 

 

Förstudien för skoltrafiken i Uddevalla är en av flera förstudier som pågår inom ramen 

för Västtrafiks projekt Förstudie inför upphandling av trafik 2024, där samtliga för-

studier ska vara klara och beslutade av Västtrafiks styrgrupp till årsskiftet 2020/2021.  

 

De frågor som Västtrafik behöver få svar på från kommunen för att kunna genomföra en 

upphandling av skoltrafiken är följande: 

1. Vill kommunen att Västtrafik upphandlar skoltrafiken åt dem? 

2. Om ja, vill kommunen att skoltrafiken ska vara så kallad ’öppen’ eller ’stängd’? 

Inför behandling av ärendet i Kommunstyrelsen ges barn och utbildningsnämnden 

möjlighet att lämna synpunkter.   

  

 

Beslutsunderlag 

Barn och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2021-05-25 

Förstudie inför beslut om upphandling av skoltrafiken i Uddevalla kommun 

Förslag till beslut  

Barn och utbildningsnämnden beslutar 

 

att avstå att lämna synpunkter till Kommunstyrelsen inför behandling av ärendet 

huruvida Västtrafik ska ges i uppdrag att upphandla skoltrafiken åt Uddevalla kommun 
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Ärendebeskrivning 

Nuvarande avtal för skoltrafiken i Uddevalla kommun, som även omfattar den allmänna 

busstrafiken i Uddevalla tätort och stadstrafik, löper ut i juni 2024 och behöver därför 

handlas upp på nytt. Om kommunen vill uppdra åt Västtrafik att upphandla skoltrafiken 

behöver denna upphandling samordnas med upphandlingen av den allmänna trafiken i 

kommunen. Därför har Västtrafik bjudit in Uddevalla kommun att delta i arbetet med att 

genomföra en förstudie inför upphandling av skoltrafiken. Svar i form av beslut från 

Kommunstyrelsen ska lämnas till Västtrafik senast 1 september 2021. 

 

Förstudien för skoltrafiken i Uddevalla är en av flera förstudier som pågår inom ramen 

för Västtrafiks projekt Förstudie inför upphandling av trafik 2024, där samtliga 

förstudier ska vara klara och beslutade av Västtrafiks styrgrupp till årsskiftet 2020/2021.  

 

De frågor som Västtrafik behöver få svar på från kommunen för att kunna genomföra en 

upphandling av skoltrafiken är följande: 

1. Vill kommunen att Västtrafik upphandlar skoltrafiken åt dem? 

2. Om ja, vill kommunen att skoltrafiken ska vara så kallad ’öppen’ eller ’stängd’? 

Inför behandling av ärendet i Kommunstyrelsen ges barn och utbildningsnämnden 

möjlighet att lämna synpunkter. En förstudie har genomförts med deltagare från 

kommunledningskontoret, barn och utbildningsförvaltningen samt Västtrafik. I 

förstudien lämnas en redogörelse över vilka alternativ som finns och dess konsekvenser.  

Sammanfattningsvis framförs följande i förstudien: På landsbygden utanför tätorterna 

och de regionalt prioriterade kollektivtrafikstråken saknas generellt allmän kollektiv-

trafik. Kommunen ansvarar för att tillgodose grundskoleelevernas resbehov där resa 

inte kan ske med allmän kollektivtrafik. Detta sker med skolbussar eller med taxi. 

Dagens skollinjetrafik hålls öppen för allmänheten vilket ger andra resenärer än grund-

skolans elever tillgång till kollektivtrafik på landsbygd. Förstudien visar att skoltrafiken 

i hög grad används av gymnasieelever (drygt en tredjedel av resorna på skollinjerna) 

och av allmänheten i övrigt (ca 10 %). Stängs skoltrafiken för allmänheten får dessa 

grupper inte längre tillträde till de resmöjligheter skollinjerna erbjuder.  

Hälften av skoltrafikens fordon samnyttjas idag med den allmänna kollektivtrafiken. 

Detta innebär att både skoltrafiken och den allmänna kollektivtrafiken behöver anskaffa 

ett mindre antal fordon än vad som skulle varit nödvändigt med separerad trafik. 

Kommunen betalar således inte för alla fordon som används i skoltrafiken. Även 

förarna samnyttjas för de olika trafikslagen vilket är fördelaktigt då förare enligt 

gällande avtal inte kan nyttjas för korta arbetspass. Utan samordning av skoltrafiken 

och den allmänna kollektivtrafiken måste skolverksamhetens ramtider förändras 

radikalt för att minska kostnaderna för skoltrafiken.  

 

När upphandling av skoltrafik samordnas med linjetrafik kan LUF (lag om upphandling 

inom försörjningssektorerna) tillämpas vilket innebär längre upphandlingstider (10 år). 

Upphandlas skoltrafiken i kommunens regi gäller LOU vilket innebär kortare 
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upphandlingstider (4 år). Vid stängd skoltrafik kan Västtrafiks krav på fordon frångås 

och lägre krav kan ställas på tillgänglighet, fordonsålder, miljö osv. Den reella 

skillnaden är troligen begränsad då fordonsmarknadens utbud av fordon inte erbjuder 

så stor variation.  

 

Öppen skoltrafik innebär att den finns sökbar i Västtrafiks reseplanerare. Barn, för-

äldrar och handläggare får där information om avgångstider, förseningar, var bussen 

befinner sig med mera.  

 

Stängd skoltrafik innebär större flexibilitet genom att trafiken kan förändras snabbare 

och oftare genom att trafiken inte kopplas till den allmänna trafiken med sina långa 

processer och särskilda krav på trafiksamordning, tidtabellsändringar osv. Kommunen 

har planer för ett nytt strukturförslag inom grundskolan vilket kommer att påverka 

skoltrafiken. Nya upptagningsområden, förändrade timplaner i årskurserna påverkar 

ramtiderna vilket kan leda till behov av en trafikutredning och förändringar i skol-

trafiken. Trafikutredningar är kommunens ansvar och möjligheten till anpassning av 

skoltrafiken är därför betydelsefull.   

 

De främsta skälen för kommunen att låta Västtrafik även i fortsättningen upphandla 

öppen skoltrafik torde vara minskat fordonsbehov och lägre trafikeringskostnader samt 

den stora nyttan för framför allt gymnasieeleverna vilka utöver grundskolan och en 

mindre allmänhet har stor nytta av skollinjenätet.   

 

Frågan huruvida Västtrafik ska ges i uppdrag att upphandla skoltrafiken åt Uddevalla 

kommun är av principiell beskaffenhet och en övergripande kommunal angelägenhet.  

 

 

 

 

Staffan Lindroos Lise-Lotte Bengtsson 

Förvaltningschef Administrativ chef  

Skickas till 

Kommunstyrelsen  
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1 Bakgrund 

Västtrafiks ägare Västra Götalandsregionen och Uddevalla kommun har tidigare 

ingått det så kallade Skatteväxlingsavtalet. Enligt detta avtal är regionen och 

kommunen överens om att verka för att underlätta samordning av skolskjuts och 

färdtjänst med allmän kollektivtrafik, i syfte att skapa kostnadseffektiva lösningar 

och fler resmöjligheter för länets invånare. Detta kan bland annat ske genom att 

Kommunen uppdrar åt Regionen – och i förlängningen åt Västtrafik – att 

upphandla kollektivtrafik för kommunens räkning.  

Nuvarande avtal för skoltrafiken i Uddevalla kommun, som även omfattar den 

allmänna busstrafiken i Uddevalla tätort och stadstrafik, löper ut i juni 2024 och 

behöver därför handlas upp på nytt. Om kommunen vill uppdra åt Västtrafik att 

upphandla skoltrafiken behöver denna upphandling samordnas med 

upphandlingen av den allmänna trafiken i kommunen. Därför har Västtrafik bjudit 

in Uddevalla kommun att delta i arbetet med att genomföra en förstudie inför 

upphandling av skoltrafiken. Om Västtrafik ska genomföra upphandlingen åt 

kommunen behöver de få beslut om det senast 1 september 2021.  

Som ett underlag för att kommunen ska kunna fatta beslut om kommunen vill 

uppdrar åt Västtrafik att upphandla skoltrafiken, och i så fall vilken typ av 

skoltrafik, har denna rapport arbetats fram tillsammans av tjänstemän hos 

kommunen och Västtrafik.  

Om kommunen tar beslut om att Västtrafik ska handla upp skoltrafiken åt dem 

kommer förstudiearbetet att fortgå under hösten med att ta fram 

trafikeringslösningar utifrån de förändringar som kommunen vill göra i 

skoltrafiken samt förslag till fordonstyper för att klara kapacitetsbehov och 

målsättningar om drivmedel.  

Parallellt med förstudien för skoltrafiken pågår en förstudie för den allmänna 

trafiken i kommunen. Båda dessa arbeten samordnats då det finns beroenden och 

kopplingar mellan den allmänna trafiken och skoltrafiken som behöver beaktas, 

och där förändringar i en del av trafiken ofta leder till behov av förändringar även 

i den andra trafiken.  

Förstudien för skoltrafiken i Uddevalla är en av flera förstudier som pågår inom 

ramen för Västtrafiks projekt Förstudie inför upphandling av trafik 2024, där 

samtliga förstudier ska vara klara och beslutade av Västtrafiks styrgrupp till 

årsskiftet 2020/2021.  

De frågor som Västtrafik behöver få svar på från kommunen senast den 1 

september 2021 för att kunna genomföra en upphandling av skoltrafiken är 

följande: 

1. Vill kommunen att Västtrafik upphandlar skoltrafiken åt dem? 

2. Om ja, vill kommunen att skoltrafiken ska vara så kallad ’öppen’ eller 

’stängd’? 
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1.1  Definitioner och ansvar 

1.1.1 Samordning allmän trafik och skoltrafik 

Västra Götalandsregionen har ansvar för den allmänna kollektivtrafiken i regionen 

och det övergripande ansvaret för kollektivtrafikens utveckling. Skolskjuts för 

grundskoleelever är däremot alltid ett kommunalt ansvar. Det finns dock 

målsättningar och önskan om god samordning mellan kollektivtrafik och 

skolskjuts för att eftersträva:  

- ökad tillgänglighet för regionens invånare, främst på landsbygden 

- minskad miljöpåverkan där skoltrafik och allmänna linjer trafikerar parallellt 

- en mer samhällsekonomisk trafik genom samnyttjande av fordon, förare, depåer 

etc.  

Regionen ansvarar för att upprätthålla allmän kollektivtrafik mellan tätort och 

kommunhuvudort samt i de regionalt prioriterade stråken, vilket definieras i 

Trafikförsörjningsprogrammet respektive Landsbygdsutredningen.  

I kartan nedan visas vilka relationer som regionen ska ta ansvar för inom 

Uddevalla kommun, vilken funktion trafiken ska ha samt vilket minsta utbud som 

ska erbjudas. Det finns dock flera sätt att uppfylla funktionen på och det innebär 

inte alltid att det erbjuds en direktförbindelse i den utpekade relationen. Det kan 

även finnas kollektivtrafikförbindelser i andra relationer eller ett högre utbud om 

det finns ett större resandeunderlag och efterfrågan på resor.  

 

Relationer och tillhörande grundutbud som Västra Götalandsregionen har ansvar för enligt 

Trafikförsörjningsprogrammet och landsbygdsutredningen 
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Den allmänna kollektivtrafiken kan och bör anpassas efter grundskolebehov i de 

fall det kan ske utan negativa konsekvenser för allmänresenärernas behov, eller 

där det finns motsättningar mellan en skolanpassning och andra funktioner som 

den allmänna kollektivtrafiken behöver uppfylla. Det bör dock påpekas att i den 

allmänna kollektivtrafiken kan krav inte ställas på sittplats, bälten osv då 

skolelever i denna trafik likställs med vilken resenär som helst.  

I de relationer där kommunen kan hänvisa skolelever till den allmänna trafiken 

kan transportbehoven samordnas. Detta innebär ofta en samhällsekonomisk 

fördelaktig lösning, dels eftersom skolelevernas resor ger ett utökat underlag för 

den allmänna kollektivtrafiken, dels för att kommunens kostnad för skolskjuts kan 

minskas. Ur ett kommunekonomiskt perspektiv kan ovanstående vara en god 

anledning till att detta beaktas vid bland annat utbyggnadsplanering, då en spridd 

bebyggelse utanför kollektivtrafikstråken skapar utökat behov av att ombesörja 

och finansiera skolskjuts.  

På landsbygden utanför tätorterna och de regionalt prioriterade 

kollektivtrafikstråken saknas det generellt allmän kollektivtrafik förutom 

Närtrafik. Här är det kommunens ansvar att säkra resbehoven för 

grundskoleelever med skoltrafik. Samordning och erbjudande om fler 

kollektivtrafikförbindelser för kommuninvånarna kan dock ske på dessa platser 

om även allmänheten tillåts resa med skoltrafiken – för att kunna göra detta 

behöver denna då upphandlas genom Västtrafik som öppen skoltrafik.  

Kommunen ska enligt skollagen tillhandahålla skolskjuts för grundskolans elever. 

Kommunen ansvarar för bedömning av vem som är berättigad skolskjuts. Hänsyn 

ska tas till färdvägens längd, trafikförhållandena, individuella behov hos en elev 

eller annan särskild omständighet. Utifrån det kan det vara så att den allmänna 

kollektivtrafiken inte alltid är lämplig som skolskjuts. 

Gymnasieelever har inte rätt till skolskjuts, men kommunen ska enligt lag stå för 

kostnaderna för elevens dagliga resor mellan bostaden och skolan, om färdvägen 

är minst sex kilometer. 

1.1.2 Olika typer av skoltrafik 

Om/när den allmänna trafiken inte kan tillgodose skolresebehovet behöver 

kommunen ansvara för att skolskjutsar/skollinjer upprättas. Kommunen kan 

antingen välja att handla upp trafiken själv eller ge Västtrafik i uppdrag att göra 

det. Om Västtrafik handlar upp trafiken kan den vara antingen ”stängd” eller 

”öppen” för allmänresenärer, vilket kommunen tar beslut om. 

 

1. Kommunen upphandlar själva stängd skolskjuts, trafiken är inrättad 

för elever och endast öppen för elever. 

 

2. Västtrafik upphandlar stängd skolskjuts på kommunens uppdrag. 

Trafiken är inrättad för elever och endast öppen för elever. 
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3. Västtrafik upphandlar öppen skollinjetrafik på kommunens uppdrag. 

Trafiken är inrättad för elever och därför anpassad efter skolresebehov, 

men linjen är även öppen för allmänheten. Eleverna ska ha skolkort. 

Västtrafiks allmänna resevillkor gäller. 

 

4. Som alternativ eller komplement kan kommunen dessutom ingå avtal med 

Västtrafik om att tillhandahålla skolkort som eleverna får använda för 

resor med det allmänna linjenätet. Gäller när kommunen anser att elever 

bor för långt från skola för att kunna gå eller cykla men att det finns 

allmän kollektivtrafik att hänvisa till, men ej specifik skollinje.  Här gäller 

då Västtrafiks allmänna resevillkor. 

 

1.2  Öppen kontra stängd skoltrafik 

Den viktigaste frågan för kommunen att ställa sig gällande om att ha ett öppet 

skollinjenät eller stängd skolskjuts är vad kommunen prioriterar.  

Om det enskilt viktigaste för kommunen är att tillgängliggöra de kommunala 

transporter som skoltrafiken utgör även för andra kommuninvånare så är öppna 

skollinjer det enda svaret. Då blir trafiken möjlig att resa med för alla och visas i 

Västtrafiks reseplanerare. Förändringar sker för öppen skollinjetrafik främst i 

samband med Västtrafiks ordinarie tidtabellsskiften, dvs i juni, augusti och 

december. Detta beror på att fordon och linjer samplaneras med den allmänna 

trafiken, varför förändringar av skollinjerna kan påverkan även de allmänna 

linjerna. Finns det från kommunens sida önskemål om förändringar mellan de 

ordinarie tidtabellsskiftena och det är praktiskt genomförbart försöker dock 

Västtrafik att tillgodose det.  

Om det enskilt viktigaste för kommunen är att trafiken ska kunna anpassas utifrån 

skolresebehovet och snabbare kunna göra förändringar efter ändrade behov är 

stängd skoltrafik att föredra. Då kan skoltrafiken köras i separata omlopp som inte 

påverkar den allmänna trafiken och därmed snabbare anpassas efter förändrade 

behov som utökade ramtider osv. Ledtiderna är kortare för förändringar än för 

motsvarade öppna skollinjer och förändringar kan göras mer löpande. Dock 

behövs det ändå vanligtvis några veckors framförhållning för att trafikföretagen 

ska kunna ta fram nya förarscheman, planera om trafiken med mera. 

Nedan finns en sammanställning och en jämförelse mellan öppen och stängd 

skoltrafik 
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    STÄNGD SKOLTRAFIK = SKOLSKJUTS ÖPPEN SKOLTRAFIK = SKOLLINJE 

R
ES

EN
Ä

R
SP

ER
P

EK
TI

V
ET

 

Målgrupp 
Grundskoleelever - Anpassad utifrån 
skolresebehovet 

Grundskoleelever - Anpassad utifrån 
skolresebehovet 

Vilka får resa med 
Endast öppen för elever som beviljats 
skolskjuts. 

Alla som har ett giltigt Västtrafikfärdbevis. Elever 
som beviljats skolskjuts behöver skolkort. 

Landsbygdsutredningen Påverkar inte möjlighet till tex Närtrafik 

Påverkar inte möjligheten till tex Närtrafik. 
Eftersom tillgång till Närtrafik utgår ifrån ett "året 
runtutbud" av linjetrafik bör öppna skollinjer inte 
innebära att områden blir "vita" i 
närtrafikkartorna till följd av att trafiken öppnats 
upp för allmänheten.  

Tillgänglighet Påverkar inte tillgängligheten. 

Skapar (fler) resmöjligheter främst på 
landsbygden för de som inte bor längsmed det 
allmänna linjenätet, men längsmed skollinjenätet. 

Alla skolskjutsberättigade elever får dessutom ett 
skolkort som innebär att de kan välja att resa i 
hela det öppna linjenätet i kommunen/taxezonen. 

Resevillkor - Västtrafiks allmänna resevillkor gäller. 

Övrigt   
Tidtabeller och var bussen är blir sökbar i 
reseplaneraren. 
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    STÄNGD SKOLTRAFIK = SKOLSKJUTS ÖPPEN SKOLTRAFIK = SKOLLINJE 
EK

O
N

O
M

I 

Förstudie- och 
upphandlingskostnad 

Västtrafik står för kostnaden för förstudien. 
Självkostnadspris för upphandlingen. 

Västtrafik står för kostnaden för förstudien 
och upphandlingen. 

Övriga kostnader 

Direkta trafikkostnader baserat på genomförda 
uppdragskilometer och -timmar. Därutöver 
tillkommer en årlig administrativ kostnad på för 
närvarande 75 tkr/år. 

Kommunen betalar de direkta kostnaderna, 
där intäkter från skolkort och 
allmänresenärer dras av. Därutöver 
tillkommer en årlig administrativ kostnad på 
för närvarande 75 tkr/år. 

SA
M

V
ER

K
A

N
 

Med trafikföretag 
Kommunen ansvarar för dialog, 
leveransuppföljning, planeringsförutsättningar 
och planering av trafiken. 

Dialog behövs mellan kommun, Västtrafik 
och trafikföretag för leveransuppföljning och 
planering av trafik. 

Kommunen ansvarar för att trafikföretaget 
får rätt planeringsförutsättningar inför varje 
nytt trafikår. 

Med Västtrafik 
Förändringar av trafiken ska kommuniceras till 
Västtrafik för justering av beställningar och 
ekonomisk ersättning. 

Dialog behövs mellan kommun, Västtrafik 
och trafikföretag för leveransuppföljning och 
planering av trafik. 

Västtrafik behöver involveras i samtliga 
beslut om förändringar. 

FO
R

D
O

N
 

Standard och 
utrustning 

Krav på fordon beslutas tillsammans under 
Upphandlingsprojektet, men Västtrafik har ett 
antal obligatoriska krav främst kopplat till 
trafiksäkerhet som måste följas. 

Krav enligt Västtrafiks standardkrav för 
linjebussar, tex 

- krav på låggolv och övriga 
tillgänglighetskrav 

- krav på Västtrafikdesign 

- krav på betal- och realtidssystem 

- kundräkningssystem 
 
Västtrafik tillhandahåller kostnadsfritt den 
IT-utrustning som krävs i fordonen för att de 
ska kunna nyttjas i linjetrafik.  

Miljökrav 

Euro 5-motorer eller bättre (rek) 
Enligt Västtrafiks miljöplan. Inriktningen för 
drivmedel är i urvalsordning: 
1-Biogas 
2-Eldrift 
3-Biodiesel 
4-Reduktionspliktig diesel. 

Om inte biogas eller eldrift önskas 
rekommenderas biodiesel och som lägstanivå 
reduktionspliktig diesel. 

Ålderskrav och 
fordonsreserv 

Max 13,0 år (rek) 

Enligt Västtrafiks standardkrav Inget krav på medelålder (rek) 
 
Krav på minst 10% fordonsreserv (rek) 
 

Samnyttjande 
Fordon som inte följer Västtrafik standard kan 
inte samnyttjas med den allmänna trafiken. 

Fordon som följer Västtrafiks standard kan 
samnyttjas med den allmänna trafiken. 
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    STÄNGD SKOLTRAFIK = SKOLSKJUTS ÖPPEN SKOLTRAFIK = SKOLLINJE 
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Trafikering och 

trafikeringsvolymer 
Kommunen bestämmer. Kommunen bestämmer. 

Förändringar 

Så snart som möjligt, utifrån trafikföretags 
möjlighet att lösa ändringen. 

Ändringar i linjesträckning bör primärt 
endast ske i samband med tidtabellsskiften 

Vid samordning med allmän trafik kan ändringen 
ta längre tid. 

Kommunen kan därmed under en viss period 
tex behöva lösa nyinflyttades resbehov med 
skoltaxi. 

Merutnyttjande av 
fordon 

Möjligt för tex skolaktiviteter. Styrs främst av 
förarnas arbetstider enl. kollektivavtal. 

Det finns begränsade möjligheter till 
merutnyttjande av fordon och förare då de i 
vissa fall används till annan linjetrafik. 

Resenärer och sittplats 
Kommunen bestämmer vilka som får åka med 
och har möjlighet att garantera sittplats för alla 
elever. 

Inte möjlighet att prioritera skolbarn, neka 
allmänresenärer att resa med eller garantera 
sittplats. 

 

1.2.1 Fordon- och miljökrav 

Om kommunen väljer att handla upp skoltrafiken själv väjer kommunen själv 

vilka fordons- och miljökrav som ska ställa i upphandlingen.  

Om kommunen ger Västtrafik i uppdrag att handla upp så kallad stängd skoltrafik 

ska kommunen tillsammans med Västtrafik bestämma vilka fordon- och miljökrav 

som ska ställas, se tabellen ovan. 

Om kommunen ger Västtrafik i uppdrag att handla upp så kallad öppen skoltrafik 

kommer Västtrafiks standardkrav för linjebussar i allmän kollektivtrafik att följas. 

Enligt Västtrafiks miljö och klimatstrategi, som följer Västra Götalandsregionens 

Miljö- och klimatmål, bör de fordon som trafikerar öppna skollinjer i första hand 

drivas med biogas. Där det inte är möjligt, till exempel på grund av behov av 

mindre fordonstyper som inte finns med biogasdrift på marknaden, bör bränslet i 

första hand vara biodrivmedel och om så ej är möjligt reduktionspliktig diesel. I 

enstaka fall kan det även bli aktuellt med el om linjerna kör korta sträckor och i 

anslutning till andra linjer som drivs med el. 

Öppen skoltrafik på linjer som av infrastrukturella skäl eller beräknat 

resandeunderlag upphandlas för att köras med små fordon av klass B innebär en 

risk utifrån att kapaciteten är begränsad då denna fordonstyp inte tillåter ståenden. 

För dessa linjer behöver det finnas visst kapacitetsutrymme kvar för att kunna 

hantera eventuella allmänresenärer. Som alternativ finns även mindre fordon av 

klass II som får ta stående passagerare. 

Västtrafik kommer kunna ta beslut om vilka fordonstyper och därmed även vilka 

drivmedel som ska kravställas först efter att trafikeringsupplägg med tillhörande 

kapacitetsbehov har beslutats. Arbete med detta kommer att pågå under hösten 

2021 om kommunen ger Västtrafik upphandlingsuppdrag. 

Se även bilaga som redovisar fordonskrav för skoltrafik samt fordonskartor som 

visar vilka fordonstyper som kan väljas om Västtrafik handlar upp skoltrafiken. 
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1.2.2 Egna eller gemensamma trafikavtal 

Om en upphandling omfattar linje- och/eller öppen skoltrafik ska LUF (Lag 

(2016:1146) om upphandling inom försörjningssektorerna) tillämpas då tjänsten 

tillhandahålls till allmänheten. 

Om skoltrafik handlas upp avskild från annan linjetrafik och endast omfattar 

skolelever (s.k. stängd) tillhandahålls inte tjänsten allmänheten och tjänsten ska 

därför upphandlas enligt bestämmelserna i LOU (Lag (2016:1145) om offentlig 

upphandling).  

Om en upphandling omfattar linjetrafik och stängd skoltrafik, det vill säga ett 

blandat kontrakt som avser flera olika slag, ska upphandlingen genomföras i 

enlighet med bestämmelserna för det slag som är huvudföremålet för kontraktet. 

Om linjetrafiken kan anses utgöra den huvudsakliga delen av trafiken ska LUF 

tillämpas. På motsvarande sätt ska LOU tillämpas om skoltrafiken utgör den 

huvudsakliga delen av trafiken. 

LUF har ett mer flexibelt regelverk än LOU. Till exempel skiljer sig avtalstiden åt 

där LUF tillåter längre avtalstider än LOU som endast tillåter fyraåriga avtal. 

Kortare avtalstider innebär till exempel kortare avskrivningstider och därmed 

ökade årliga kostnader för fordon. 

Västtrafik handlar vanligtvis upp kollektivtrafik enligt LUF då de tillhandahåller 

en transporttjänst för allmänheten.  

2 Dagens skoltrafik 

Uddevalla kommun har idag så kallad öppen skollinjetrafik, vilket innebär att 

trafiken är anpassad utifrån skolresebehovet, men att alla som har ett giltigt 

Västtrafiksfärdbevis får resa med linjerna. De elever som beviljats skolskjuts får 

skolkort, som även gäller för resor med det allmänna linjenätet. 

Skoltrafiken har varit samordnad med den allmänna linjetrafiken sedan 1994. 

Ambitionen har redan från början varit att genom effektivisering och samordning 

minska kommunens kostnader. 

2.1.1 Trafikbeskrivning 

Inom Uddevalla kommun finns det idag 24 skollinjer som i första hand 

säkerställer behovet av resor för kommunens grundskoleelever. Skollinjenätet 

kompletterar idag linjenätet för den allmänna kollektivtrafiken. De sträckor där 

näten överlappar varandra, så kallade parallellkörning, är få och kan motiveras 

främst utifrån ett trygghets- och säkerhetsperspektivet för de yngre skolbarnen.    
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Dagens skollinjenät i Uddevalla kommun som trafikeras av Västtrafik. 

 

Linjerna baserar sig på skolornas resandebehov utifrån var eleverna bor, vilka 

skolor eleverna skall till och utifrån skolornas start- och sluttider. 

Skoltrafiken i Uddevalla kommun är idag samplanerad med den allmänna trafiken 

i kommunen, vilket innebär att förare och fordon samnyttjas för att hålla nere 

kostnaderna för trafiken. 

 

2.1.2 Resandeuppföljning skoltrafik 

I Uddevalla är det främst linje 903, 910, 915 och 923 som har ett lite större antal 

allmänresor, men på i princip samtliga linjer finns det ett visst allmänresande med 

skollinjerna. Gymnasieresor är inräknade i ”andel med skolkort” då de inte kan 

särskiljas i statistiken då de reser med samma biljettyp som grundskoleeleverna. 

De allmänresor som genomförs kan vara av vuxna, men även dagliga skolresor av 

barn som inte är skolskjutsberättigade men där föräldrarna bekostar biljetten samt 

barn som följer med kompisar hem. 
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Resor med dagens skoltrafik. Andel skolkort omfattar så väl grundskole- som gymnasieelever då de inte går 

att särskilja i statistiken. 

I förstudien används 2019 års statistik då framför allt det allmänna resandet, men 

även till viss del skolresandet, kan ha påverkats av Coronapandemin.  

Resandestatistik visar att ca 90 % av resorna på 900-linjer utförs med skolbiljett. 

Avvikelser finns mellan olika linjer (se tabell ovan). Andelen gymnasieelever 

bland resenärer med skolbiljetter framgår inte av resandestatistiken eftersom 

grundskoleelever och gymnasieelever reser med samma färdbevis och därmed inte 

kan särskiljas i statistiken. Fördelningen av färdbevis mellan grundskola och 

gymnasium inom kommunen ser dock ut enligt följande: 

 

Antal elever* 

inkl friskola 

och särskola 

Antal 

elever 

Antal 

skolkort 

Antal utanför 

Uddevalla tätort 

(zon C) 

Antal inom 

Uddevalla tätort 

(Mini) 

Grundskola 6 917 1 668 1 300 368 

Gymnasium 2 006 950 600 350 

Summa: 8 923 2 618 1 900 718 
Data från BUO vt2021    * Redovisar endast elever bosatta i Uddevalla kommun 

 

Linjenummer Sträckning Resor 2019

Andel 

skolkort

Allmänresor 

/år

901 Dragsmark-Skår-Bokenäs skol 5 444 99% 70

902 Börsås-Finnsland-Berg-Bokenäs 12 909 98% 294

903 UA-Eriksberg-Bokenäs-Hällebäck 27 161 90% 2 694

904 Finnsland-Utby gård-Herrestad 3 472 98% 83

905 Dragsmark-Källeviken-Herrestad 12 574 96% 555

906 Havsten Båröd-Rotvik-Herrestad 16 427 95% 788

907 Sunningen-Herrestad 3 117 48% 1 619

908 Gunneröd-Skredsvik-UA 12 167 91% 1 114

909 Gunneröd-Skredsvik-Hogstorp 3 512 88% 429

910 UA-Hogane-Kåröd-Laneryr-UA 14 835 84% 2 398

911 Nordmanneröd-Fagerhu-LaneR-UA 12 082 93% 874

912 Lönnebergshage-LaneR-Uddevalla 8 846 94% 560

913 Fagerhult-LaneR-Gräskärr-UA 2 320 89% 251

914 Övre Bräcke-Katrinedal-UA 3 202 93% 231

915 Sillered-Stenshult-Råsseröd-UA 7 977 78% 1 718

916 Ljungski-Vägeryr-Forsh sk-UA 3 355 92% 285

917 Elversröd-Resteröd-Ljunsk-UA 11 555 89% 1 222

918 Ljungsk-Ranneberg-Forshälla-UA 19 705 94% 1 155

919 Sund-Ammenäs-Forshälla-UA 21 131 92% 1 609

920 Hälgån-Forshälla skola 6 650 95% 311

921 Hässelröd-Vassbovik-Forsh-UA 8 161 84% 1 346

922 Rörbäck 949 98% 23

923 Bokenäs-Hällebäck-UA 26 414 91% 2 405

925 Uddevalla-Forshälla-Ammenäs-Ljungskile 4 743 98% 114
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Gymnasieeleverna innehar totalt ca 36 % av skolkorten. 32 % av korten avser Zon 

C och 49 % av korten tätort. Ett antagande kommunen gör utifrån detta är att 

gymnasieeleverna svarar för minst en tredjedel av alla resor som utförs med 

skolkort på skollinjerna.  

900-linjerna är idag anpassade för att möjliggöra byten vid vissa knutpunkter. 

Några av linjerna går även vidare till gymnasieskolan. Med hänvisning till antalet 

skolkort bland gymnasieeleverna och linjenätets utformning kan fastslås att de 

öppna skollinjerna har en viktig betydelse för gymnasieelevernas resor.  

Kommunen köper för närvarande skolkort till skolkortberättigade elever som 

färdbevis på skollinjerna som idag bedrivs som öppen trafik. Skolkorten räknas 

dock som biljettintäkt på skollinjerna vilket innebär att kommunen inte har någon 

kostnad för dessa skolkort. Skolkortsintäkten på skollinjerna beräknas utifrån hur 

många skolkort kommunen ”tvingas” köpa ytterligare just för att skollinjerna är 

öppna och färdbevis krävs. Antalet skolkort som köps för användning på 

skollinjer beräknas för närvarande till 825 st/läsår. Det innebär att knappt 1 800 

skolkort används för resor med det allmänna linjenätet. 

Utifrån resandet på skollinjerna år 2019 har Västtrafik beräknat att antalet resor 

per dag uppgår till ca 1 400 resor (totalt, ej endast skolkort). Om det antas att det 

görs 2 resor per person och dag innebär det att ca 700 personer gör en tur- och 

returresa/dag på dessa linjer. Differensen mellan resande och beräknade intäkter 

för skolkort i linjenätet beror troligtvis på att elever som är beviljade skolkort inte 

reser varje dag bland annat på grund av sjukdom, ledigheter eller andra orsaker.    

Resorna på skollinjerna av allmänheten i övrigt utgör genomsnittligt ca 10 %. 

Dessa resor genomförs av vuxna samt grundskole- och gymnasieelever som inte 

är berättigade skolskjuts, utan betalar sin resa själva. Dessutom ingår i denna 

statistik de elever som inte har behov av skolskjuts varje dag och som därmed får 

ett kontoladdningskort istället för ett skolkort av kommunen. Antalet allmänresor 

varierar mellan skollinjerna och 6-7 av skollinjerna förefaller av störst intresse för 

allmänna resor. Biljettintäkter på skollinjerna från allmänheten är låga och utgör 

ca 1-2 % av de totala trafikkostnaderna. 

 

2.1.3 Fordon 

Skoltrafiken omfattar idag 26 ordinarie fordon, varav hälften samnyttjas med den 

allmänna kollektivtrafiken. Därutöver tillkommer reservfordon som även de 

samnyttjas med den allmänna trafiken.  

Samtliga fordon i avtalet uppfyller Västtrafiks standardkrav och är därmed 

möjliga att samnyttja mellan allmänna linjer och skollinjer. 
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I nuvarande avtal används för skoltrafik fordon av typen Landsbygd Normalbuss 

med låggolv (LN2L) med ca 40 sittplatser eller Landsbygd Boggibuss med 

låggolv (LB2L) med ca 50 sittplatser. Linje 920 går inte att vända vid Rörbäck 

med normalstora bussar då vändplatsen är för trång, varför linjen måste trafikeras 

med en mindre fordonstyp, Landsbygd Småbuss med låggolv (LS2L) som har ca 

20 sittplatser. Samtliga fordon drivs idag med biodiesel. 

 

      

Fordonstyp som används i nuvarande avtal. 

 

2.1.4 Nuvarande trafiks omfattning 

2020 års produktion för kommunens skollinjer 901-925,  

Produktion 2020 

20 097 turer 

481 782 km 

13 265 timmar 

 

Kommunens befolkningsprognos pekar på en fortsatt befolkningsökning, vilket 

bland annat är kopplat till planerat bostadsbyggande. Omfattande 

bostadsbyggnation pågår och planeras fortsätta framför allt i kommunens södra 

delar (Fräknestranden och Ljungskile). Befolkningsökningen medför betydande 

elevökningar i främst Forshällaskolan (alt. nya Skärets skola) samt 

Ljungskileskolan. 

   

2.1.5 Övrig trafik som bekostas av kommunen 

2.1.5.1 Tillköp turer på linje 821 och 822 

Uddevalla kommun köper sedan augusti 2020 till trafik på linje 821 och 822 för 

att tillgodose de skolresbehov till Ljungskileskolan och Linnéaskolan som linjerna 

inte uppfyllde i berörda stråk. Tillköpet omfattar även kostnaden för ett 

tillkommande fordon.  

På linje 821 betalar kommunen för en justering av linjesträckningen.  

På linje 822 köper kommunen till fyra turer på hela eller delar av 

linjesträckningen. 
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2.1.5.2 Skoltaxi 

Förutom skollinjerna köper kommunen även vid behov särskild skolskjuts – 

skoltaxi. Skälen till att elever i grundskolan har taxi kan vara permanenta 

funktionshinder, att allmänna kommunikationer saknas eller att tidtabeller inte på 

ett acceptabelt sätt överensstämmer med skolans start- och sluttider, 

trafikförhållanden eller andra särskilda skäl.  

Antal taxielever (ca):  

Grundskolan   111 st  

Grundsärskolan 71 st 

Gymnasiesärskolan 25 st 

Behovet av skoltaxi kan påverkas/minskas av skollinjernas linjesträckning. 

Skoltaxi ingår inte i den kommande upphandlingen av skoltrafiken, utan tillhör ett 

annat avtal.  

 

3 Vad är viktigt/alternativavgörande för 
kommunen? 

3.1  Synergier 

Skoltrafiken i Uddevalla är idag samplanerad med den allmänna trafiken. På så 

sätt har kostnaderna för trafiken kunnat hållas nere genom att fordon och förare 

har samnyttjats och därmed varit färre än om trafiken planerats var för sig. 

Idag används 26 fordon för att hantera skoltrafiken i Uddevalla. 13 av dessa 

används endast på skollinjer, medan 13 är samplanerade med den allmänna 

trafiken. Därutöver tillkommer fem reservfordon som också samnyttjas för 

skoltrafik och allmän trafik. Uddevalla kommun betalar idag en kostnad som 

motsvarar 20 fordon. 

Om kommunen väljer att handla upp trafiken själva behöver dessa skolturer brytas 

ut och trafikera i egna omlopp. Det kommer att innebära att det behövs fler fordon 

för att kunna bedriva trafiken om förutsättningar som ramtider med mera är de 

samma som idag, och därmed ökade fordonskostnader för kommunen (och 

Västtrafik). Dessutom kommer trafikeringskostnaderna att öka då förarna inte kan 

samnyttjas med den allmänna trafiken och kommunen därmed får stå för hela 

förarnas inställelsetid på tre timmar, även om en förare endast kör en tur.  

Om kommunen väljer stängd skoltrafik som Västtrafik upphandlar åt kommunen 

kan det fortfarande finnas viss möjlighet till att samnyttja förare och fordon. De 

fordon som ska samnyttjas behöver då uppfylla Västtrafiks standard när det gäller 

tillgänglighet, drivmedel och utrustning samt att de fordon som inte är det endast 

får köra skollinjer. Fördelen med att vid stängd skoltrafik snabbare kunna 

genomföra förändringar minskar i så fall då skoltrafiken ändå behöver planeras 

ihop med den allmänna trafiken.  
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3.2  Fordon – skillnader i krav och pris 

Om Uddevalla kommun ger Västtrafik i uppdrag att genomföra upphandling av 

skoltrafiken är det i grund och botten samma fordon som kan väljas och 

skillnaderna i pris är därmed inte så stora, se bilaga med fordonstyper. Det som 

främst skiljer fordonen åt och som därmed medför olika kostnader är val av 

bränsle samt krav på tillgänglighet med låggolv och rullstolsplats eller inte, vilket 

i sin tur innebär något färre sittplatser.  

Om kommunen väljer att handla upp skoltrafik i egen regi är det i stort samma 

typer av fordon som bussbolagen kommer att kunna välja mellan på marknaden 

och kostnaden bedöms därmed bli ungefär densamma som om Västtrafik 

upphandlar om nya fordon ska köpas in till avtalet.  

Där kommunen möjligen kan spara in kostnader genom att handla upp trafiken i 

egen regi är om kommunen väljer att ställa lägre krav på tillgänglighet, 

fordonsålder, miljö med mera. 

3.3  Flexibilitet att ändra trafiken under avtalstid 

Skoltrafikens anpassning till skolans verksamhet är generellt viktigt för 

kommunen/Barn- och utbildningsförvaltningen. Skolans verksamhet förändras 

över tid och anpassningar av trafiken även inom avtalsperioderna måste därför 

vara möjlig.  

Verksamhetsförändringar genom det nya strukturförslaget inom grundskolan 

kommer att påverka skoltrafiken. Förändring av upptagningsområden kommer att 

påverka elevernas behov av resor och resmål. Förändrade timplaner som innebär 

att undervisningstimmar omfördelas mellan årskurser kan påverka ramtider och 

därmed skoltrafiken. Möjligheten till anpassning av skoltrafiken och dess 

omfattning måste vara möjlig inom avtalstiden. 

3.4  Resenärsperspektivet 

En fördel med om kommunen väljer att fortsätta med öppen skoltrafik är att den 

finns sökbar i Västtrafiks reseplanerare. Där framgår information om 

avgångstider, förseningar, var bussen befinner sig med mera, vilket är till nytta för 

så väl barn och föräldrar när resor ska ske som för skolskjutshandläggare vid 

planering och analyser av trafiken. 

Gymnasieelever räknas som allmänresenärer då de inte omfattas av skollagens 

krav om skolskjuts. Gymnasieelever utgör en betydande resenärsgrupp i 

skollinjenätet i Uddevalla. Kommunen uppskattar att andelen gymnasieelever i 

skollinjenätet uppgår till ca en tredjedel av alla skolresor. Gymnasieeleverna är 

därför en viktig målgrupp för skollinjetrafiken och det öppna skollinjenätet tillför 

troligtvis en högre servicegrad gentemot gymnasieelever än vad som skulle kunna 

erbjudas om trafiken stängs för allmänresenärer. Antalet övriga allmänresenärer 

utgör omkring 10 % av resandet och som resandegrupp är dessa antal och 

andelsmässigt få, men troligtvis är det öppna skollinjenätet viktigt på individnivå.  
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4 Sammanfattning och slutsatser 

På landsbygden utanför tätorterna och de regionalt prioriterade 

kollektivtrafikstråken saknas generellt allmän kollektivtrafik. Kommunen 

ansvarar för att tillgodose grundskoleelevernas resbehov där resa inte kan ske med 

allmän kollektivtrafik. Detta sker med skolbussar eller med taxi. Dagens 

skollinjetrafik hålls öppen för allmänheten vilket ger andra resenärer än 

grundskolans elever tillgång till kollektivtrafik på landsbygd. Förstudien visar att 

skoltrafiken i hög grad används av gymnasieelever (drygt en tredjedel av resorna 

på skollinjerna) och av allmänheten i övrigt (ca 10 %). Stängs skoltrafiken för 

allmänheten får dessa grupper inte längre tillträde till de resmöjligheter 

skollinjerna erbjuder.  

Hälften av skoltrafikens fordon samnyttjas idag med den allmänna 

kollektivtrafiken. Detta innebär att både skoltrafiken och den allmänna 

kollektivtrafiken behöver anskaffa ett mindre antal fordon än vad som skulle varit 

nödvändigt med separerad trafik. Kommunen betalar således inte för alla fordon 

som används i skoltrafiken. Även förarna samnyttjas för de olika trafikslagen 

vilket är fördelaktigt då förare enligt gällande avtal inte kan nyttjas för korta 

arbetspass. Utan samordning av skoltrafiken och den allmänna kollektivtrafiken 

måste skolverksamhetens ramtider förändras radikalt för att minska kostnaderna 

för skoltrafiken.  

När upphandling av skoltrafik samordnas med linjetrafik kan LUF tillämpas vilket 

innebär längre upphandlingstider (10 år). Upphandlas skoltrafiken i kommunens 

regi gäller LOU vilket innebär kortare upphandlingstider (4 år). Vid stängd 

skoltrafik kan Västtrafiks krav på fordon frångås och lägre krav kan ställas på 

tillgänglighet, fordonsålder, miljö osv. Den reella skillnaden är troligen begränsad 

då fordonsmarknadens utbud av fordon inte erbjuder så stor variation.  

Öppen skoltrafik innebär att den finns sökbar i Västtrafiks reseplanerare. Barn, 

föräldrar och handläggare får där information om avgångstider, förseningar, var 

bussen befinner sig med mera.  

Stängd skoltrafik innebär större flexibilitet genom att trafiken kan förändras 

snabbare och oftare genom att trafiken inte kopplas till den allmänna trafiken med 

sina långa processer och särskilda krav på trafiksamordning, tidtabellsändringar 

osv. Kommunen har planer för ett nytt strukturförslag inom grundskolan vilket 

kommer att påverka skoltrafiken. Nya upptagningsområden, förändrade timplaner 

i årskurserna påverkar ramtiderna vilket kan leda till behov av en trafikutredning 

och förändringar i skoltrafiken. Trafikutredningar är kommunens ansvar och 

möjligheten till anpassning av skoltrafiken är därför betydelsefull.   

De främsta skälen för kommunen att låta Västtrafik även i fortsättningen 

upphandla öppen skoltrafik torde vara minskat fordonsbehov och lägre 

trafikeringskostnader samt den stora nyttan för framför allt gymnasieeleverna 

vilka utöver grundskolan och en mindre allmänhet har stor nytta av skollinjenätet.   
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§ 97 Dnr BUN 2021/00012  14 

Barn och utbildningsnämndens anmälningsärenden 2021-06-11 

Sammanfattning 

I förteckning över inkomna skrivelser, domar och protokoll med mera redovisas vad 

som har inkommit till barn och utbildningsförvaltningen under perioden 2021-05-10-

2021-05-31 

Beslutsunderlag 

Barn och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-05-31 

  

 

Beslut 

Barn och utbildningsnämnden beslutar 

  

att notera informationen  
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Barn och utbildning 
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2021-05-31 Dnr BUN 2021/00012 

  

 

Handläggare 

Förvaltningssekreterare Pernilla Gustafsson 

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

 

Barn och utbildningsnämndens anmälningsärenden  

2021-06-11 

Sammanfattning 

I förteckning över inkomna skrivelser, domar och protokoll med mera redovisas vad 

som har inkommit till barn och utbildningsförvaltningen under perioden 2021-05-10-

2021-05-31 

Beslutsunderlag 

Barn och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-05-31 

 

Förslag till beslut  

Barn och utbildningsnämnden beslutar 

 

att notera informationen  

Ärendebeskrivning 

Datum Rikt-
ning 

Avsändare/
Mottagare 

Beskrivning  Dnr 

2021-
05-10 

IN Ulna AB Svar med bilagor på begäran om huvudmannens 
ståndpunkt gällande inkommen komplettering av 
klagomålsanmälan mot Lancasters förskola och 
huvudmannen ULNA AB 

2021/
00130 

2021-
05-10 

IN Samhälls-
byggnad  

Avgiftsbeslut efter Radonundersökning i dagbarnvårdares 
verksamhetslokaler 

2021/
00205 

2021-
05-11 

IN DO DO beslut avseende utbildningsanordnares utrednings- 
och åtgärsdskyldighet samt arbete med aktiva åtgärder 
på Norgårdenskolan 7-9 

2020/
00746 

2021-
05-11 

IN Skolinspek-
tionen  

Tjänsteanteckning efter intervju Skolinspektionens 
granskning av gymnasieskolors fjärr- och 
distansundervisning Uddevalla gymnasieskola Agneberg 

2021/
00421 

2021-
05-11 

IN Arbets-
miljöverket 

Tillsynsmeddelande från Arbetsmiljöverket i ärende 2021-
029890, Covid-19 och det förebyggande 
arbetsmiljöarbetet 

2021/
00429 

2021-
05-17 

IN Skolinspek-
tionen  

Begäran om komplettering i ärende 2021.1550 
Norgårdenskolan F-6 

2021/
00351 

2021-
05-18 

IN Skolinspek-
tionen  

Skriftlig återkoppling efter granskning av gymnasieskolors 
fjärr- och distansundervisning under våren 2021 
Uddevalla gymnasieskola Agneberg 

2021/
00421 



 Tjänsteskrivelse  
Barn och utbildning 
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2021-05-31 Dnr BUN 2021/00012 

  

 

 

 

Datum Rikt-
ning 

Avsändare/
Mottagare 

Beskrivning  Dnr 

2021-
05-18 

IN Kommun-
fullmäktige 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse Delegation till 
kommunstyrelsen att fatta beslut i anledning av covid-19 
lagen och dess följdförordningar 

2021/
00462 

2021-
05-18 

IN Kommun-
fullmäktige  

Länsstyrelsens meddelande angående samverkan och 
samordning inför eventuella beslut om vistelseförbud 

2021/
00462 

2021-
05-18 

IN Kommun-
fullmäktige  

Kommunfullmäktiges protokollsutdrag 2021-05-12 § 109 
och Kommunstyrelsens protokollsutdrag 2021-04-28 § 
108 Delegation till kommunstyrelsen att fatta beslut i 
anledning av covid-19 lagen och dess följdförordningar 

2021/
00462 

2021-
05-18 

IN Kommun-
fullmäktige  

Kommunfullmäktiges protokollsutdrag 2021-05-12 § 111 
och Kommunstyrelsens protokollsutdrag 2021-04-28 § 
110 och Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse med 
bilaga Tillfälliga justeringar av riktlinjer för 
ekonomistyrning 

2021/
00463 

2021-
05-20 

IN SÖN Beslut om upphävande av ej mottagande till 
yrkesutbildning från SÖN 

2021/
00470 

2021-
05-20 

IN Skolverket  Beslut gällande ansökan om statsbidrag 
behörighetsgivande utbildning yrkeslärare VT 2021 Öbo 
Y 

2021/
00302 

2021-
05-20 

IN Skolverket  Statsbidrag för digitalisering av nationella prov 2021. 
Beslut om rekvisition 

2021/
00301 

2021-
05-24 

IN Spanska 
ambassaden 
i Stockholm 

Erbjudande om stöd i undervisningen i det spanska 
språket och kulturen från Spanska ambassaden i 
Stockholm 

2021/
00516 

2021-
05-25 

IN Skolinspek-
tionen  

2021.2373 Uppföljning av beslut 2020.4549 gällande 
Västerskolan 8-9 

2020/
01123 

2021-
05-25 

IN Samhälls-
byggnad  

Klagomål på högt verksamhetsljud från Källdalsskolan 
och fritidshem med svarsblankett HAL.2020.3457 

2021/
00495 

2021-
05-25 

IN Samhällsbyg
gnad  

Beslut om årlig avgift för tillsyn enligt miljöbalken - 
Källdalsskolans grundsärskola 

2021/
00499 

2021-
05-25 

IN Skolverket  Beslut om att erbjuda samverkan med huvudmän inom 
ramen för riktade insatser för att stärka utbildningens 
kvalitet för barn och elever som är nyanlända eller har 
annat modersmål än svenska med bilagor  

2021/
00517 

2021-
05-27 

IN Kommun-
styrelsens 
ordförande  

Svar från Kommunstyrelsens ordförande gällande BUN 
hemställan om utökat kommunbidrag 

2021/
00267 

2021-
05-27 

IN Förvaltnings
ätten i GBG  

Förvaltningsätten i Göteborg dom 2568-20 -Överklagan 
gällande beslut om tilläggsbelopp  

2020/
00322 

2021-
05-27 

IN Förvaltnings
ätten i GBG 

Förvaltningsrätten i Göteborg dom i mål nr 8688-20 
Överklagan av beslut om tilläggsbelopp 

2020/
00850 

2021-
05-27 

IN Förvaltnings
ätten i GBG 

Förvaltningsrätten i Göteborg dom i mål nr 2569-20 
Överklagan gällande beslut om tilläggsbelopp 

2020/
00321 

2021-
05-27 

IN Förvaltnings
ätten i GBG  

Förvaltningsättens i Göteborg dom i mål nr 8659-20 
Överklagan av beslut om tilläggsbelopp 

2020/
00849 



 Tjänsteskrivelse  
Barn och utbildning 

3(3) 

2021-05-31 Dnr BUN 2021/00012 

  

 

 

 

Datum Rikt-
ning 

Avsändare/
Mottagare 

Beskrivning  Dnr 

2021-
05-27 

IN Förvaltningsr
ätten i GBG  

Komplettering från Förvaltningsrätten i Göteborg gällande 
datum för dom i mål nr 8659-20 

2020/
00849 

2021-
05-28 

IN Barn och 
elevombudet  

Begäran om komplettering i ärende  i 2021.1980, 
Bokenäs skola 

2021/
00311 

2021-
05-31 

IN Barn och 
elevombudet  

Begäran om komplettering i ärende  i 2021.1874, 
Bokenäs skola 

2021/
00310 

2021-
05-31 

IN Kommuns-
tyrelsen  

Kommunstyrelsens protokoll 2021-05-26 § 160 
Uppdaterat avtal med Västtrafik om särskild kollektivtrafik 
med tjänsteskrivelse och bilagor  

2021/
00520 

 

 

 

 

 

Staffan Lindroos Pernilla Gustafsson 

Förvaltningschef Förvaltningssekreterare 

Skickas till 

 



 

 

 

 
Protokollsförslag 
Barn och utbildningsnämnden 

 

2021-06-11 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 98 Dnr BUN 2021/00002  15 

Anmälan av beslut fattade å nämndens vägnar 2021-06-11 

Sammanfattning 

Genom förteckning daterad 2021-05-31 anmäls delegationsbeslut fattade på barn och 

utbildningsnämndens vägnar 

  

Beslutsunderlag 

Barn och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-05-31 

  

 

Beslut 

Barn och utbildningsnämnden beslutar 

  

att anmälningsärenden enligt ovan läggs till handlingarna 

  

  

  

 

 



 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
Barn och utbildning 

1(1) 

2021-05-31 Dnr BUN 2021/00002 

  

 

Handläggare 

Förvaltningssekreterare Pernilla Gustafsson 

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

 

Anmälan av beslut fattade å nämndens vägnar 2021-06-11 

Sammanfattning 

Genom förteckning daterad 2021-05-31 anmäls delegationsbeslut fattade på barn och 

utbildningsnämndens vägnar 

 

Beslutsunderlag 

Barn och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-05-31 

 

Förslag till beslut  

Barn och utbildningsnämnden beslutar 

 

att anmälningsärenden enligt ovan läggs till handlingarna 

 

 

 

 

 

 

Staffan Lindroos Pernilla Gustafsson 

Förvaltningschef Förvaltningssekreterare 



 

 

 

 
Protokollsförslag 
Barn och utbildningsnämnden 

 

2021-06-11 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 99 Dnr BUN 2021/00031  16 

Anmälan till huvudman enligt 6 kap 10 § Skollagen - barn/elev 
som känner sig kränkt 2021-06-11 

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 2021-05-10, 2021-05-17 och 

2021-05-24 anmäls gjorda anmälningar från rektor om barn och elever som anser sig ha 

blivit utsatta för kränkande behandling. 

Beslutsunderlag 

Barn och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-05-31 

 

 

Beslut 

Barn och utbildningsnämnden beslutar 

 

att anmälningsärenden enligt ovan läggs till handlingarna 

 

 



 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
Barn och utbildning 

1(1) 

2021-05-31 Dnr BUN 2021/00031 

  

 

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 2021-06-11 

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 2021-05-10, 2021-05-17 och 

2021-05-24 anmäls gjorda anmälningar från rektor om barn och elever som anser sig ha 

blivit utsatta för kränkande behandling. 

 

Beslutsunderlag 

Barn och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-05-31 

Förslag till beslut  

Barn och utbildningsnämnden beslutar 

 

att anmälningsärenden enligt ovan läggs till handlingarna 

 

 

 

 

 

Staffan Lindroos Pernilla Gustafsson 

Förvaltningschef Förvaltningssekreterare 
 



 

 

 

 
Protokollsförslag 
Barn och utbildningsnämnden 

 

2021-06-11 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 100 Dnr BUN 2021/00070  17 

Anmälan till huvudman enligt 7 kap 19a § Skollagen - utredning 
om frånvaro i förskoleklass, grundskola och grundsärskola 
2021-06-11 

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 förteckningar uttagna ur systemet ProReNata 2021-05-17 och 2021-05-24 

anmäls gjorda utredningar om frånvaro i förskoleklass, grundskola och grundsärskola 

till barn och utbildningsnämnden. 

 

 

Beslutsunderlag 

Barn och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-05-31 

 

Beslut 

Barn och utbildningsnämnden beslutar 

 

att anmälningsärenden enligt ovan läggs till handlingarna 

 

 



 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
Barn och utbildning 

1(1) 

2021-05-31 Dnr BUN 2021/00070 

  

 

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 2021-06-11 

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 förteckningar uttagna ur systemet ProReNata 2021-05-17 och 2021-05-24 

anmäls gjorda utredningar om frånvaro i förskoleklass, grundskola och grundsärskola 

till barn och utbildningsnämnden. 

 

Beslutsunderlag 

Barn och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-05-31 

 

Förslag till beslut  

Barn och utbildningsnämnden beslutar 

 

att anmälningsärenden enligt ovan läggs till handlingarna 

 

 

 

 

 

Staffan Lindroos Pernilla Gustafsson 

Förvaltningschef Förvaltningssekreterare 
 



 

 

 

 
Protokollsförslag 
Barn och utbildningsnämnden 

 

2021-06-11 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 101 Dnr BUN 266962   18 

Övriga frågor 
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