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Sammanträde Barn och utbildningsnämnden
  
Plats och tid Sammanträdesrum Bäve, torsdagen den 19 mars 2020 kl. 08:30
  
Ordförande Roger Ekeroos
  
Sekreterare Pernilla Gustafsson
 
 
 

Föredragningslista Föredragande 

1.  Upprop och val av justerande samt bestämmande av tid för justering 
Dnr BUN 295540  
 
I tur att justera: Pierre Markström (C) 
Beräknad tid för justering: Tisdagen den 24 mars 2020

 

2.  Information till nämnd 2020-03-19 
Dnr BUN 2020/00013  
 

1. Sammanställning av inkomna klagomål 2019 
 
 

2. Budgetdialog 2021-2023 
 
 

3. Ekonomisk uppföljning jan-feb 
 
 

4. Måltidsrapport 
 
 
 
 
 

5. Information om tillsynsärende    

 
 
 
08:40-9:10 
Administrativ chef 
 
09:10-10:10 ink fika
Controller   
 
10:10-10:50 
Controller 
 
10:50-11:20 
Enhetschef och 
sektionschef 
samhällsbyggnadsfö
rvaltningen  
 
11:20-12:00 
Utredare 
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Föredragningslista Föredragande 

3.  Information - Förvaltningschef 2020-03-19 
Dnr BUN 2020/00014  
 

1. Lokalfrågor 
 
 

2. Förvaltningschefen informerar  
- Information om kommunens beredskap inför ev. Coronaspridning  
- Information om förvaltningens krishantering    

 
3. Information om resultatet från Vuxenutbildningens resultatdialog  

 
 
 

4. Inspektionsärenden 
 
 

5. Barnomsorgskön presenteras digitalt    

 
 
 
13:20-13:50 
Lokalplanerare 
 
13:50-14:30 
Säkerhetschef  
Förvaltningschef  
 
14:50-15:30 
Verksamhetschef 
vuxenutbildningen  
 
15:30-15:45 
Administrativ chef  

4.  Information - Ordförande 2020-03-19 
Dnr BUN 2020/00015  
 

1. Ordföranden informerar    
 

Beslutsärenden 13:00-13:20                     

 
 
 
15:45-16:00 

5.  Sammanställning av inkomna klagomål under 2019 
Dnr BUN 2020/00317  

Administrativ chef 

6.  Tillsynsärende 
Dnr BUN 2020/00253  

Utredare 

7.  Remiss från VästKom - Revidering av Riktlinjer för Samordnad 
individuell plan (SIP) för kommunerna i Västra Götaland och Västra 
Götalandsregionen 
Dnr BUN 2020/00200  

Skolsköterska med 
medicinskt 
ledningsansvar  

8.  Ledamotsinitiativ från Hampus Marcusson (S) gällande 
Ramnerödsskolan  
Dnr BUN 2019/01228  

Planeringsstrateg  

9.  Samhällsbyggnads samrådsremiss rörande detaljplan; Utby 2:7 
Dnr BUN 2020/00318  

Lokalplanerare  
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Föredragningslista Föredragande 

10.  Anmälan av beslut fattade å nämndens vägnar 2020-03-19 
Dnr BUN 2020/00002  

Nämndsekreterare  

11.  Anmälan till huvudman enligt 6 kap 10 § Skollagen - barn/elev som 
känner sig kränkt 2020-03-19 
Dnr BUN 2020/00034  

Nämndsekreterare 

12.  Anmälan till huvudman enligt 7 kap 19a § Skollagen - utredning om 
frånvaro i förskoleklass, grundskola och grundsärskola 2020-03-19 
Dnr BUN 2020/00063  

Nämndsekreterare 

13.  Övriga frågor 
Dnr BUN 266962  

 

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

 



 

 

 

 
Protokollsförslag 
Barn och utbildningsnämnden 

 

2020-03-19 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 43 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 Pierre 

Markström (C). Beräknad tid för justering är tisdagen den 24 mars 2020 

 

Beslut 

 

Barn och utbildningsnämndens beslutar 

  

att välja Pierre Markström (C) till justerande samt  

  

att justering äger rum tisdagen den 24 mars 2020 

 

 



 

 

 

 
Protokollsförslag 
Barn och utbildningsnämnden 

 

2020-03-19 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 44 Dnr BUN 2020/00013  2 

Information till nämnd 2020-03-19 

 

1. Sammanställning av inkomna klagomål 2019 

 

2. Budgetdialog 2021-2023 

 

3. Ekonomisk uppföljning jan-feb 

 

4. Måltidsrapport 

 

5. Information om tillsynsärende  
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Handläggare 

Förvaltningssekreterare Pernilla Gustafsson 

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

 

Information till nämnd 2020-03-19 

 

1. Sammanställning av inkomna klagomål 2019 

 

2. Budgetdialog 2021-2023 

 

3. Ekonomisk uppföljning jan-feb 

 

4. Måltidsrapport 

 

5. Information om tillsynsärende       

      

  

 

   
 



 

 

 

 
Protokollsförslag 
Barn och utbildningsnämnden 

 

2020-03-19 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 45 Dnr BUN 2020/00014  3 

Information - Förvaltningschef 2020-03-19 

 

1. Lokalfrågor 

 

2. Förvaltningschefen informerar  

- Information om kommunens beredskap inför ev. Coronaspridning  

- Information om förvaltningens krishantering    

 

3. Information om resultatet från Vuxenutbildningens resultatdialog  

 

4. Inspektionsärenden 

 

5. Barnomsorgskön presenteras digitalt 
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Handläggare 

Förvaltningssekreterare Pernilla Gustafsson 

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

 

Information - Förvaltningschef 2020-03-19 

 

1. Lokalfrågor 

 

2. Förvaltningschefen informerar  

- Information om kommunens beredskap inför ev. Coronaspridning  

- Information om förvaltningens krishantering    

 

3. Information om resultatet från Vuxenutbildningens resultatdialog  

 

4. Inspektionsärenden 

 

5. Barnomsorgskön presenteras digitalt     
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Barn och utbildning 
 

 
Postadress 
451 81 Uddevalla 

Besöksadress 
Stadshuset Varvsvägen 1 

Telefon 
0522-69 60 00 

Fax 

0522-69 70 94 

www.uddevalla.se E-post 
 

 
 

Pågående ärenden – myndigheter 2020 
Skolinspektionen enskilda elever 

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

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

2020-02-10 – Begäran om 
komplettering  

2020-02-19 – komplettande 
yttrande skickas  

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

  2020-01-27 – Begäran om 
yttrande inkommen  

2020-01-31 – Rektors yttrande 
skickat  

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

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

2020-02-18 – Svar på 
klagomålet skickas 

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

 2020-03-04 Begäran om 
yttrande inkommen  

 

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

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

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

2020-02-28 – begäran om 
komplettering  

2020-03-04 – komplettering 
skickas  

       
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  

 

       

Pågående ärenden – myndigheter 2019 
Skolinspektionen enskilda elever 

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

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

2019-09-24 – Svar skickas till 
anmälare samt till 
Skolinspektionen  
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Uddevalla kommun 
Skolinspektionen 2019:6534 Begäran om 
yttrande med anledning av anmälan avseende 
Forshällaskolan (BUN 2019/01032) 

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

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

Skolinspektionen 2019:8429 Beslut att 
överlämna anmälan mot Parkens förskola till 
Uddevalla kommun (BUN 2019/01171)

2019-10-23 – Beslut från 
Skolinspektionen att överlämna 
anmälan till Uddevalla kommun 

2020-01-21 – Uppföljning av 
skolinspektionens beslut – 
ärendet avslutas  

2019-12-05 – Yttrande med BJ 
skickas till anmälare och 
skolinspektionen  

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

2019-11-26 – Beslut från 
Skolinspektionen att överlämna 
anmälan till Uddevalla kommun 
2019-12-13 – Yttrande med BJ 
skickas till anmälare och 
skolinspektionen

2020-01-15 – Begäran om 
komplettering  

2020-01-20 – Komplettering 
inskickad  

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

   
Övriga myndigheter  

Ärende  Historik  Senast inkommen handling  Senast utgående handling 
       

 



 

 

 

 
Protokollsförslag 
Barn och utbildningsnämnden 

 

2020-03-19 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 46 Dnr BUN 2020/00015  4 

Information - Ordförande 2020-03-19 

 

1. Ordföranden informerar      
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Handläggare 

Förvaltningssekreterare Pernilla Gustafsson 

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

 

Information - Ordförande 2020-03-19 

 

1. Ordförande informerar       

      

 

   
 



 

 

 

 
Protokollsförslag 
Barn och utbildningsnämnden 

 

2020-03-19 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 48 Dnr BUN 2020/00317  5 

Sammanställning av inkomna klagomål under 2019 

Sammanfattning 

Enligt 4 kap 8 § skollagen ska huvudmannen ha skriftliga rutiner för att ta emot och 

utreda klagomål mot utbildningen. Information om rutinerna ska lämnas på lämpligt 

sätt. I förvaltningens tjänsteskrivelse lämnas en sammanställning över inkomna 

klagomål under 2019.   

Beslutsunderlag 

Barn och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-03-02    

Beslut 

Barn och utbildningsnämnden beslutar 

  

att godkänna sammanställningen av inkomna klagomål under 2019  
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Handläggare 

Administrativ chef Lise-Lotte Bengtsson 

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

 

Sammanställning av inkomna klagomål under 2019 

Sammanfattning 

Enligt 4 kap 8 § skollagen ska huvudmannen ha skriftliga rutiner för att ta emot och 

utreda klagomål mot utbildningen. Information om rutinerna ska lämnas på lämpligt 

sätt. I förvaltningens tjänsteskrivelse lämnas en sammanställning över inkomna 

klagomål under 2019.   

Beslutsunderlag 

Barn och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-03-02    

Förslag till beslut  

Barn och utbildningsnämnden beslutar 

 

att godkänna sammanställningen av inkomna klagomål under 2019  

   

Ärendebeskrivning 

Enligt 4 kap 8 § skollagen ska huvudmannen ha skriftliga rutiner för att ta emot och 

utreda klagomål mot utbildningen. Information om rutinerna ska lämnas på lämpligt 

sätt.  

 

Gemensamma rutiner för hantering av klagomål finns på kommunens hemsida. Där 

finns formulär att fylla i av den som har klagomål. Verksamheten kan även ta emot 

klagomål på andra sätt, till exempel via telefon till verksamhetskontoren eller direkt från 

elev eller vårdnadshavare till verksamheten. Dessa klagomål ska då dokumenteras i 

form av tjänsteanteckningar och hanteras enligt gällande rutiner.        

Sammanställning  

Förskola och pedagogisk omsorg 

 

De som har lämnat in synpunkter eller klagomål har varit: 

 17 kvinnor 

 10 män 

 2 anonym 

 

Synpunkterna/klagomålen har avsett: 

 14 st Förskolekontoret gällande, information, placering/plats, personalrutiner 
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 15 st Förskolor gällande rutiner, miljö, agerande/bemötande.  

 

Beskrivning av klagomål 

Klagomål Åtgärd 

Vårdnadshavare blir uppringd 30 min före 

lämning om att barnet inte kan komma till 

förskolan (Linet) då det är ont om 

personal.  

Aktuell dag var många ur personalen 

sjuka. Rektor talar med vårdnadshavare 

som är införstådd med situationen.  

Vårdnadshavare blir uppringd att barnet 

inte kan komma till förskolan (Linet) då 

det är ont om personal.  

Aktuell dag var många ur personalen 

sjuka. Rektor talar med vårdnadshavare 

som är införstådd med situationen.  

Tycker att de vårdnadshavare som 

arbetar/studerar skall få företräde framför 

de som har barnen på förskolan 15 

timmar/vecka 

Önskar ingen återkoppling. 

Upplever en oro över förändringar på för-

skolan som vårdnadshavarna inte varit 

informerade om. Även oro över personal-

omsättningen. 

Förskolechef föreslår ett möte. 

Vårdnadshavare var nöjda efter mötet. 

Känner en oro över att personalen är så få 

som en person vid vissa tillfällen med hela 

barngruppen.  

Förskolechef kontaktar vårdnadshavare 

och samtalet slutar i samförstånd. 

Klagar på att personalen inte uppmärk-

sammat att barnet blivit rivit och varit 

ledsen, hävdar att personalen vet vad som 

hänt med inte berättar och vill byta 

förskola. 

Förskolechef har talat med vårdnadshavare 

och kommit överens att personalen ringer 

vårdnadshavare när barnet är ledset. Er-

bjuder sig att hjälpa till med förskolebyte. 

Vårdnadshavare vill inte längre byta för-

skola. 

Missnöjd med maxtaxan, upplever att han 

betalar för mycket.  

Handläggare lämnar telefonnummer till 

nämndens ordförande. 

Klagar på barnomsorgens e-tjänst för 

vistelseschemat.  

Enhetschef för administrationen ringer upp 

vårdnadshavare och förklarar och 

vårdnadshavaren skall ta till sig informa-

tionen som gått ut om e-tjänsten.  

Synpunkter på att det luktar på Dalabergs 

förskola, upplever att inget har gjorts för 

att åtgärda problemet. Kontaktcenter 

vidarebefordrar ärendet till samhälls-

byggnad som tar kontakt med förskole-

chef. 

Förskolechef svarar samhällsbyggnad samt 

informerar vårdnadshavare vad som 

orsakat lukten. 

Klagomål på brist på platser på Bokenäs 

förskola 

Handläggare informerar om plats-

tillgången och att ingen möjlighet finns att 
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utöka platserna på Bokenäs förskola i 

dagsläget. Vårdnadshavare får plats i 

Lysekil i väntan på plats på Bokenäs. 

Klagomål på brist på platser på Hogstorps 

förskola 

Vårdnadshavare har överklagat 

hanteringen till domstol. 

Oro för att barnet skall byta avdelning till 

hösten på Karlsbergs förskola. Upplever 

stor personalomsättning på förskolan. 

Önskar en träff med förskolechef. 

 

2019-05-29 Återkoppling från 

förskolechef efter samtal med personalen 

och information om att verksamheten vid 

Karlsbergs förskola stängs ner till hösten.  

Förskolechef lämnar förslag till dag för 

träff. 

 

 

 

Barnet blir placerat på Ängabo förskola till 

hösten. 

Klagomål på personalens bemötande då 

barnet skadade sig på förskolan. 

Vårdnadshavare valde att avsluta platsen 

då vårdnadshavare tyckte barnet var för 

litet för förskola. (Stövelknekten som 

orsakade skadan flyttades) 

Klagomål på brist på information i 

samband med stängningen av Karlsbergs 

förskola 

Önskar ingen återkoppling 

Klagomål på brist på information i 

samband med stängningen av Karlsbergs 

förskola 

Rektor pratar med vårdnadshavare och 

samtalet slutar i förståelse. 

Klagomål på bemötande av arbetslaget på 

Sundstrands förskola 

Förskolechef och vårdnadshavare träffas 

2019-06-05 och bokar även in ett 

uppföljningsmöte. Vårdnadshavare 

framför sina önskemål gällande barnet vid 

lämningen. Vårdnadshavare och barn 

deltar tillsammans i verksamheten vid 

minst ett tillfälle. 

Klagar på bristande information om på 

vilken avdelning barnet skulle vara. 

Klagomål på personalens agerande vid 

bakslag på potträningen som fungerat 

hemma. Upplever negativ attityd vid 

lämning 6:15. Det är ingen ordning på 

barnens kläder i facken, fel kläder på fel 

plats. Många olika vikarier som inte alltid 

presenterar sig. 

Rektor svarar på mail och beklagar 

bristande information vid ett specifikt 

tillfälle men annars sitter information uppe 

på dörren. Missförstånd vårdnadshavare-

pedagog gällande blöja på förskolan eller 

ej. Även kring lämning 6:15 råder 

oklarheter. Tar upp med personalen att 

vara uppmärksamma på kläderna. 

Vikarierna har fått rutiner hur det går till 

på förskolan bl a att man presenterar sig. 

Finns fortfarande oklarheter ombeds 

vårdnadshavare ringa rektor. 
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Synpunkter på att gården på Jakobsbergs 

förskola är uppgrävd, samt att innemiljön 

upplevs som kal och omysigt. Undrar även 

över organisationen under hösten. 

Rektor svarat att grävningen beror på 

arbete med fjärrvärmen och förklarar den 

kala väggen med att den nya barngruppen 

skall få bestämma hur den ska se ut. 

Bifogar informationsbrev om höstens 

organisation, som meddelats tidigare på V-

klass. 

Synpunkter på några ur personalens 

agerande vid någon förskola. Har tagit 

barnen i armen väldigt hårt och bestämt. 

Rektor har skrivit en anmälan om 

kränkning samt utredning vid kränkande 

behandling till huvudman. Förskolan 

kommer att ha utbildning i kränkande 

behandling vid APT. 

Synpunkter och klagomål på beslutet att 

stänga dagbarnvårdarverksamheten i 

Stadskärnan 

Vidarebefordrat till politiken 

Klagar på att man inte kan få delad faktura 

om barnet inte har växelvis boende. 

Synpunkter på hur nedläggningen av 

dagbarnvårdarverksamheten i ”Trollebo” 

(Stadskärnan) har skötts. 

Önskade ingen återkoppling 

Synpunkter på vikarie på Parkens förskola 

som inte är uppmärksamma på barnen, 

inga strumpor, barfota ute i kallt väder, 

sitter med sax, dålig svenska 

Rektor pratar med vikarien och har samtal 

med vårdnadshavaren. Vikarien är inte 

längre kvar på enheten.  

Vårdnadshavare fick tacka ja till platsen 

för tidigt för att kunna få plats alls 

(uppfattningen av vårdnadshavare) och 

betalade för plats som inte utnyttjades 

under sommaren. 

Vårdnadshavare behöver inte betala 

avgiften för tiden maj till aug då platsen 

inte utnyttjades. Brist i kommunikationen 

kring placeringsdatum med vårdnads-

havare 

Synpunkter på att pedagoger inte är 

uppmärksamma på att barnet har en pärla i 

näsan och att ett annat barn inte är bytt 

blöja på. 

Rektor bjuder in vårdnadshavare till möte 

med de berörda pedagoger samt rektor 

själv. Mötet slutade i samförstånd. Det 

större barnet bytte avdelning enligt 

vårdnadshavares önskemål. 

Synpunkter på att barnet blivit bitet på 

förskolan. Efterfrågar handlingsplan samt 

undrar var man anmäler händelsen. 

Rektor ringde upp vårdnadshavare och 

kom överens om att om barnet blir bitet 

igen skall vårdnadshavare kontaktas direkt 

och få vetskap om när händelsen är 

registrerad i LISA (där tillbud och skador 

rapporteras). Överenskommelsen är också 

kommunicerad med personalen på 

avdelningen. 

Synpunkter på personaltillsättning vid Rektor informerar att den anställde 
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Skansens förskola. Vårdnadshavare vill 

inte ha sitt barn på samma avdelning som 

den anställde 

kommer att vara på den avdelningen 

barnet går. 

Synpunkter på att det inte finns mer platser 

på Kreatören, inte ens syskon får plats. 

Verksamhetschef kontaktar vårdnads-

havaren. 

Vårdnadshavare missnöjd över att hon inte 

kunde ansöka om plats samma dag som 

barnet föddes och att barnet inte fick 

önskad plats när hon ansökte efter 6 

månader. Vårdnadshavare anser även att 

folk som jobbar ska ha företräde till plats 

framför 15 timmars barn.  

Enhetschef för administrationen svarar hur 

vårdnadshavare behöver göra för att få en 

plats och samtidigt kunna står kvar i kön 

till önskad förskola. 

Grundskolan/grundsärskolan 

Totalt: 16 ärenden 

 

Synpunkterna/klagomålen har avsett: 

4 ärenden – om skola/inriktning skola/skolplacering 

3 ärenden – vårdnadshavare/frågeställare som är missnöjda över hantering av elevers 

kläder/elevskåp/skolmaten 

2 ärenden – skolans lokaler                              
3 ärenden – informationen på hemsidor, samt flera appar vid frånvarorapportering  

3 ärenden – förslag om insatser elevdemokrati respektive timtaxa på fritids och vem 

som har rätt till fritids 

1 – synpunkt om tillsättning av tjänster 

  

 

Klagomål Åtgärd 

Vårdnadshavare ställer fråga till 

nämndens ordförande om byte av skola 

för elev 

 

 

Nämndens ordförande hänvisar 

vårdnadshavare att ta kontakt med rektor 

eller lärare på aktuell skola och om inte 

svaren är tillfredsställande 

rekommenderas att VH vänder sig till 

förvaltningschefen. 

Fråga om hur kommunen följer upp 

situationen på Hällebergsskolan 

Hänvisning till Skolinspektionen i 

Göteborg som handlägger granskningen. 

Tillsättning tjänst som modersmålslärare 

 

Person med erfarenhet av att arbeta som 

modersmålsslärarare samt har lärar-

legitimation söker arbete som moders-

Enhetschef svarar att behovet att anställa 

modersmålslärare har minskat samt att 

uppdragen kombineras med att även 

arbeta med studiehandledning. 
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målslärare och är besviken över att jobb 

inte kan erbjudas, menar att personer utan 

legitimation anställts. 

Vårdnadshavare menar att orden 

’maxtaxa’ inte nämns på 

informationssidor uddevalla.se 

Webbredaktör svarar att begreppet nämns 

men längre ner i texten. Text om maxtaxa 

flyttas upp så att den blir lättare att se. 

Vårdnadshavare menar att länk för att 

anmäla inkomst behövs även på 

grundskolans sidor.  

Webbredaktör svarar att fritidshem 

räknas som barnomsorg därför ligger 

länkar på förskolans sidor. Länk ordnas 

även från grundskolans sida. 

Synpunkt om handläggningstid för skol-

placering under semesterveckor. 

Enhetschef administration ringer upp och 

berättar att sommarens ansökningar 

kommer att hanteras under v 30 

Vårdnadshavare är missnöjd med att 

barnets jacka har försvunnit. Det har även 

hänt tidigare att jackor försvunnit. 

Bitr verksamhetschef svarar att de har 

letat och efterlyst jackan på skolan. Bitr 

verksamhetschef beklagar att jackor har 

försvunnit även tidigare och råder 

familjen att märka kläder med barnets 

namn. 

 

Rektor svarar senare samma dag att 

jackan har hittats. 

Vårdnadshavare är missnöjda med 

innehåll i undervisning musikklasser 

Västerskolan. 

Rektor svarar att elever som går i 

musikprofil har utökad undervisningstid i 

musik. Tidigare använde man även tiden 

för elevens val till extra 

musikundervisning för elever i 

musikprofilen men regeringsbeslut har 

ändrat förutsättningar och det innebär att 

tid för elevens val har plockats bort för 

elever i de högre årskurserna. Rektor 

menar att skolan kunde ha informerat 

vårdnadshavarna mer runt den 

förändringen.  

Vårdnadshavare föreslår att man inför 

timtaxa på fritids för de som har behov av 

fritids bara ett fåtal timmar per vecka 

Nämndens ordförande svarar med att 

informera om gällande riktlinjer och att 

det hade inneburit alltför omfattande 

administration att införa timtaxa. 

Vårdnadshavare föreslår insats om 

elevdemokrati på 7-9skolor. 

Bitr verksamhetschef tackar för 

engagemang och förslaget. Bitr 

verksamhetschef lovar att ta upp förslaget 

för diskussion med rektorerna för 7-9 

skolorna. 
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Vårdnadshavare är orolig för ventilation i 

klassrum 

Rektor förklarar orsak till störning i 

ventilation och meddelar att 

fastighetsskötare har sagt att det fungerar 

som det ska efter justering 

Elev menar att maten på skolan har 

försämrats. Kycklingköttbullar har t ex 

ersatt vanliga köttbullar. 

Sektionschef på Måltidsservice svarar att 

de behöver ta hänsyn till både miljö och 

ekonomi när de väljer råvaror. 

Sektionschefen skriver också att det är 

viktigt att den offentliga måltiden föregår 

med gott exempel.  

Vårdnadshavare menar att ventilationen 

inte fungerar i hyrd lokal på helgen  

Lokalplanerare svarar att det är Kultur 

och fritid som ansvarar för lokalerna när 

de hyrs ut under helgen. 

Uthyrningsschemat behövde uppdateras 

så att timer för ventilation startar på rätt 

tider. Åtgärdat nu. 

Vårdshavare framför synpunkter om att 

rektor har fattat beslut om att öppna 

barnets elevskåp. Rektor hade ringt 

vårdnadshavaren och meddelat det. 

Misstanke om försäljning. 

Rektor svarar att skolan har blanketter 

som vårdnadshavare skriver under och 

som handlar om hur elevskåpen hanteras 

och när de får öppnas. Blankett bifogas 

svaret. 

Vårdnadshavaren svarar att hen inte har 

tagit emot dokumentet för underskrift 

tidigare. Vårdnadshavaren anser 

fortfarande att det är fel att öppna 

elevskåp utan godkännande eller 

underskriven blankett.  

Klagomål om att det är oklart vem som 

har rätt till fritidsverksamhet och vem 

som inte har det, vilka regler går skola 

efter? samt att rektor sällan är anträffbar, 

vid kontakt är ointresserad, stressad och 

ovillig att lyssna.  

Klagomål har skickats till rektor.  

Klagande önskar vara anonym och 

önskar ingen återkoppling 

Fundering kring apparna för 

frånvarohanteringen i skolan och 

önskemål att bara använda Tempus, inte 

Dexter vid all frånvaro.   

Skolutvecklare svarar att målsättningen 

är att bara använda ett system för 

frånvaroregistrering men att 

synkningarna som krävs för att koppla 

Tempus till elevregistreringssystemet inte 

finns i dagsläget.  
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Gymnasieskola/gymnasiesärskola  

Totalt:  4 ärenden 

 

 Anmälda av vårdnadshavare: 1 

 Anmäld av anonym: 3 

 

Ämnesområden - sammanfattning: 

 2 ärenden är kopplade till samma personärende.  

 3 av ärendena påverkar elevers trygghet och studiero, elevers arbetsmiljö 

 1 ärende gäller skollunchens innehåll 

 

Beskrivning av klagomål  

 

Klagomål Åtgärd 

Synpunkter runt vegetariska alternativ i 

skolan 

 

Klagomålet gäller proteininnehållet i 

vegetariskt alternativ på skollunchen. 

 

Ärendet överlämnat till enhetschef 

Måltidsservice och hanteras inom 

menyplaneringsgruppen. 

 

3 Synpunkter runt arbetsmiljö Agneberg 

 

Klagomålet gäller elever som upplevs 

förstöra arbetsmiljön för övriga elever. 

 

 

Ärendet överlämnat till rektor. Hanterades 

tillsammans med elevhälsoteam, lärare 

och elevansvariga lärare. 

Klagomål gällande personal på 

gymnasieskolan 

Ärendet är hanterat inom förvaltningen 

enligt arbetsrättsliga rutiner  

Klagomål gällande betygsättning på 

gymnasieskolan 

 

Ärendet är hanterat inom förvaltningen 

Vuxenutbildningen  

Totalt: 2 ärenden 

 

Klagomål Åtgärd 

Elev upplever att hon blivit dåligt bemött i 

vuxenutbildningens reception 

Personal i receptionen och ansvarig chef 

har diskuterat ärendet och en ursäkt har 
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lämnats till eleven. Situationen uppkom i 

ett stressat läge.   

Elev upplever att städningen brister på 

toaletter på en våning 

 

Efter diskussion med städpersonal har 

vissa ändringar gjorts i deras arbete, vilket 

har möjliggjort en extra runda för 

eventuellt städbehov vid toaletterna 

 

 

 

 

 

 

 

 

Staffan Lindroos Lise-Lotte Bengtsson 

Förvaltningschef Administrativ chef 

 

 

Expediera till 

Verksamhetskontoren 



 

 

 

 
Protokollsförslag 
Barn och utbildningsnämnden 

 

2020-03-19 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 50 Dnr BUN 2020/00200  7 

Remiss från VästKom - Revidering av Riktlinjer för Samordnad 
individuell plan (SIP) för kommunerna i Västra Götaland och 
Västra Götalandsregionen 

Sammanfattning 

I Socialtjänstlagen och i Hälso- och sjukvårdslagen finns sedan den 1 januari 2010 

bestämmelser om att kommun och region ska upprätta en Samordnad individuell plan 

(SIP) när en person har behov av insatser från båda huvudmännen. Västkom och Västra 

götalandsregionen har sammanställt en länsgemensam riktlinje och mall för Samordnad 

individuell plan för kommunerna i Västra Götaland och Västra Götalandsregionen 2015. 

Det gavs 2018 ett uppdrag att se över och eventuellt revidera den länsgemensamma 

riktlinjen för SIP tillsammans med mallarna och utbildningsmaterialet. Efter översyn 

konstaterades att riktlinjen behövde revideras.  

 

De reviderade riktlinjerna har gått ut på remiss och Barn och utbildningsnämnden ges 

nu möjlighet att yttra sig.      

Beslutsunderlag 

Barn och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-02-05 

Barn och utbildningsförvaltningens yttrande på remiss från Västkom avseende SIP 

Reviderade Riktlinjer för Samordnad Individuell Plan remissversion- Remissversion  

Bilagor 1-4 Revidering av Riktlinjer för Samordnad individuell plan  

PM Vad är förändrat i Riktlinjer för Samordnad Individuell Plan 

Missiv - Remiss Revidering av Riktlinjer för Samordnad individuell plan 

Beslut 

Barn och utbildningsnämnden beslutar 

  

att översända Barn och utbildningsförvaltningens yttrande som svar på remiss från 

VästKom om revidering av Riktlinjer för Samordnad individuell plan (SIP) för 

kommunerna i Västra Götaland och Västra Götalandsregionen  

 



 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
Barn och utbildning 

1(1) 

2020-02-05 Dnr BUN 2020/00200 

  

 

Handläggare 

Med. ledningsansvarig elevhälsa Susann Magnusson 

Telefon 0522-69 69 68 

susann.magnusson@uddevalla.se 

 

Remiss från VästKom - Revidering av Riktlinjer för Samordnad 

individuell plan (SIP) för kommunerna i Västra Götaland och 

Västra Götalandsregionen 

Sammanfattning 

I Socialtjänstlagen och i Hälso- och sjukvårdslagen finns sedan den 1 januari 2010 

bestämmelser om att kommun och region ska upprätta en Samordnad individuell plan 

(SIP) när en person har behov av insatser från båda huvudmännen. Västkom och Västra 

götalandsregionen har sammanställt en länsgemensam riktlinje och mall för Samordnad 

individuell plan för kommunerna i Västra Götaland och Västra Götalandsregionen 2015. 

Det gavs 2018 ett uppdrag att se över och eventuellt revidera den länsgemensamma 

riktlinjen för SIP tillsammans med mallarna och utbildningsmaterialet. Efter översyn 

konstaterades att riktlinjen behövde revideras.  

 

De reviderade riktlinjerna har gått ut på remiss och Barn och utbildningsnämnden ges 

nu möjlighet att yttra sig.       

Beslutsunderlag 

Barn och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-02-05 

Barn och utbildningsförvaltningens yttrande på remiss från Västkom avseende SIP 

Reviderade Riktlinjer för Samordnad Individuell Plan remissversion- Remissversion  

Bilagor 1-4 Revidering av Riktlinjer för Samordnad individuell plan  

PM Vad är förändrat i Riktlinjer för Samordnad Individuell Plan 

Missiv - Remiss Revidering av Riktlinjer för Samordnad individuell plan      

Förslag till beslut  

Barn och utbildningsnämnden beslutar 

 

att översända Barn och utbildningsförvaltningens yttrande som svar på remiss från 

VästKom om revidering av Riktlinjer för Samordnad individuell plan (SIP) för 

kommunerna i Västra Götaland och Västra Götalandsregionen  

   

 

 

Staffan Lindroos Susann Magnusson 

Förvaltningschef Medicinskt ledningsansvarig  

 Elevhälsa 
Skickas till 
VästKom 
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Handläggare 

Med. ledningsansvarig elevhälsa Susann Magnusson 

Telefon 0522-69 69 68 

susann.magnusson@uddevalla.se 

VästKom 

 

 

  

 

 

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  
 

 
 

Yttrande på remiss från VästKom - Revidering av Riktlinjer för 

Samordnad individuell plan (SIP) för kommunerna i Västra 

Götaland och Västra Götalandsregionen 

 

Sammanfattning 

Barn och utbildningsnämnden ser positivt på förslaget till Riktlinje för samordnad 

individuell plan men lämnar några synpunkter som kan göra riktlinjerna tydligare. 

Främst är det förhållandet mellan dessa riktlinjer, dokumentet för samverkan för barn 

och ungas bästa samt tidigare Västbus som behöver göras tydligare. Att skolan likställs 

som samverkanspart är positivt men barn och ungas perspektiv samt skolans roll är inte 

tillräckligt tydligt i förslaget till riktlinjerna. 

 

Synpunkter 

Barn och utbildningsnämnden anser att det i dokumentet tydligt behöver framgå att 

Riktlinjer för samordnad individuell plan och ”Samverkan för barns och ungas bästa – 

överenskommelse mellan Västra Götalands kommuner och Västra Götalandsregionen 

ersätter tidigare riktlinjer och dokument för Västbus.  

 

En önskan är att det till dessa riktlinjer tas fram ett informationsbrev riktat till brukare 

och att detta finns översatt på flera språk, så som det idag finns för Västbus.  

 

Punkt 1 – begreppet egenvårdsprincipen kan behöva förklaras. Skolpersonal är inte 

insatta i vad detta innebär. 

 

1:1 Den blå rutan – Lag (2019:909) behöver skrivas ut med namn första gången den 

nämns. Längst ner i rutan finns en rubrik ”Av planen ska det framgå”, då detta stycke 

hör till båda vitmarkerade rubrikerna inom rutan behöver rubriken markeras på något 

sätt. Med nuvarande skrivning och layout ser den endast ut att tillhöra stycket till nedre 

vita rubriken. 

 

3:2 Det är positivt att skolan likställs som samverkanspart. Dock saknas skolans 

perspektiv helt i dokumentet i övrigt. Ska en rektor kunna ta till sig att dessa riktlinjer 
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gäller för skolan behöver det framkomma med större tydlighet att skolan omfattas och 

vad skolans roll är. Sjukvårdsfokuset och fokuset på utskrivning från sjukvård blir för 

stort i förhållande till skolans roll där fokuset kan vara annat. 

 

4:1 Denna punkt är bra och vi ser positivt på att den finns med. 

 

4:2 I denna punkt hänvisas till Rutin för avvikelser i samverkan. Tydliggör gärna 

ytterligare vad detta är för rutin och var man hittar den. 

4:4 Ordet hanteras uppfattas oklart. Vad är det man ska göra i IT-tjänst? Dokumentera, 

kalla? Även ordet IT-tjänst reagerar vi på.  

 

4:5 Så som vi uppfattar denna punkt är det främst riktlinjen som blir utvärderad. SIP-

kollen utvärderar själva mötet, inte resultatet av insatser eller om överenskommelserna 

följs. Är brukarrevision något som görs inom hälso- och sjukvård? Saknas något för 

utvärdering inom skolans ärenden. Hur ska uppföljning av åtaganden i SIParna ske? 

 

5 Hela detta stycke borde inleda riktlinjen. Begreppen behöver man förstå innan andra 

punkter läses. Då skulle det också vara möjligt att förklara begreppet egenvårdsprincip 

här, se kommentar om punkt 1. 

 

5:3 Felstavning i rubriken. Denna punkt ger inte tillräcklig information för att läsaren 

ska förstå. Vore också bra att tydliggöra vad mötet där en SIP ska skrivas ska kallas. 

Skolan använder idag begreppet Västbusmöte som behöver ersättas men en enhetlig 

term. 

 

Kallelse/inbjudan till samordnad individuell planering: 

Bör framgå information till de kallade på kallelsen att varje enhet ska vara väl 

förberedd, kunna presentera vad enheten gör för brukaren (t ex vårdplan) och vilka 

möjligheter/rättigheter brukaren har 

Då SIP kan gälla barn bör det finnas plats att skriva in vårdnadshavarens namn i 

anslutning till barnets namn högst upp på kallelsen. Vore en fördel om den raden kan tas 

bort i de fall den inte är aktuell innan kallelse sen skickas. 

 

Samtyckesblanketten: 

I första raden bör det stå att det även kan gälla mitt barn. Formuleringen ”bara 

information som är viktig” väcker frågor om hur det bedöms och av vem. Ordet relevant 

istället för viktig hade kanske varit bättre. 

Kan man få digitala underskrifter så att man kommer ifrån att skriva ut, skriva under 

och skanna in dokument? 

 

Blankett Samordnad individuell plan: 

Gröna avsnitt ska fylla i före mötet – hur går det till rent praktiskt när flera parter ska 

fylla i? Detta måste göras tydligt, särskilt för personer som kallar till mötet vid enstaka 

tillfällen. 
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Vårdnadshavare – behöver finnas plats för två vårdnadshavare att fylla i sina uppgifter 

Egenansvar bedömer vi vara ett svårt ord för vissa brukare, formuleringen ”Vad kan jag 

ta eget ansvar för” hade varit bättre. 

Uppföljning – behöver finnas möjlighet att fylla i datum när uppföljningen skrivs in 

även om datum för planerad uppföljning finns längre ner. Vi anser också att det saknas 

plats att skriva om flera uppföljningar görs. 

 

Synpunkter av generell karaktär:  

Barn och utbildningsnämnden anser att det i hela dokumentet är ett mycket litet 

barnfokus. Barns delaktighet och barns villkor borde lyftas. 

I riktlinjen saknas något kring den som leder mötet. Ledaren bör t ex ha en etiskt korrekt 

stil och undvika konfliktfyllda motsättningar. 

Information om möjlighet att delta i mötet via länk eller annan lösning saknas 

Framkommer inget i riktlinjerna om att det ibland är det bra att ha ett professionellt 

förmöte, där det är viktigt att brukaren får återkoppling, som sen följs av ett SIP-möte.  

Det är bra att dokumentet har titeln ”Riktlinje”. Bra om alla typer av dokument heter 

riktlinje, rutin eller liknande så att alla lätt ser vad det är för typ av dokument man har 

framför sig, 

Bra att hela processen kan göras digitalt.  

 

 

 

 

 

Susann Magnusson  

Medicinskt ledningsansvarig elevhälsa  

 

 



2020-01-28 

 

Remiss  

Revidering av Riktlinje för Samordnad individuell plan för 
kommunerna i Västra Götaland och Västra Götalandsregionen 
 
Sedan 1 januari 2010 finns i lagstiftningen, SoL och HSL, bestämmelser om att kommun och 
region ska upprätta en Samordnad individuell plan (SIP) när en person har behov av insatser 
från båda huvudmännen. I Västra Götaland finns en länsgemensam riktlinje och mall för SIP 
som upprättades 2015.  

2018 gavs ett uppdrag att se över, och vid behov revidera, den länsgemensamma riktlinjen 

för SIP samt mallar och utbildningsmaterial. Efter översyn konstaterades att riktlinjen 

behövde revideras.  

Anledning till revidering av riktlinjen:  
• anpassa SIP-processen och riktlinjen till ny lagstiftning om samverkan vid 

utskrivning från sluten hälso- och sjukvård (2017:612) 

• förtydliga SIP-processen för verksamheterna inom Västra Götalandsregionen och 

länets kommuner, med målet att de ska känna ett stöd i riktlinjen 

• öka samsynen kring SIP-processen och huvudmännens ansvar 

• öka användningen och användarvänligheten av gällande IT-system för att hantera 

SIP-processen 

• skapa möjlighet för en bättre uppföljning av SIP 

 

Arbetsgrupp med företrädare för Västra Götalands kommuner och Västra 

Götalandsregionen har tagit fram förslaget. Processledare för arbetet har varit 

länsgemensam SIP-samordnare, Jessica Ek.  

 

Förslag till huvudsakliga förändringar i riktlinjen (se bilaga): 

• SIP ska upprättas vid utskrivning från slutenvård om det finns insatser från de båda 

huvudmännen och den enskilde samtycker 

• Möjligheten att likställa SIP med andra planer tas bort 
• Skrivning om hur den andra huvudmannen kallas om den enskilde inte är känd i 

verksamheten 
• SIP-processen ska genomföras i gällande IT-system  

 

Ledningsrådet för samordnad hälsa, vård och omsorg har ställt sig bakom att förslaget till 

riktlinje sänds på remiss till Västra Götalandsregionen och länets 49 kommuner. 

Svar senast: 2020-04-03 

Kommunerna skickar svar till info@vastkom.se  

 
Frågor besvaras av: 
Jessica Ek, Länsövergripande SIP-samordnare, jessica.ek@vgregion.se 

mailto:info@vastkom.se
mailto:jessica.ek@vgregion.se


Remissversion 

2020-01-30 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
Riktlinje för Samordnad individuell plan för kommunerna i Västra 
Götaland och Västra Götalandsregionen  
  



Remissversion 

2020-01-30 

 
 
 
 
 

Innehållsförteckning 
1 Varför behövs samordnad individuell plan? (SIP) ................................................................................. 4 

1:1 Syfte och mål ................................................................................................................................. 4 

1.2  Samarbetet mellan huvudmännen och övriga aktörer ska kännetecknas av att: ................................ 5 

1.3 Specifikt för SIP är att: .................................................................................................................... 5 

2 Lagstadgad SIP- viktiga skillnader mellan de olika lagarna ..................................................................6 

3 Överenskommelser i Västra Götaland .................................................................................................6 

3:1 SIP mellan kommun- och regionfinansierad hälso- och sjukvård ........................................................6 

3:2 SIP med alla skolformer .................................................................................................................. 7 

4 Kommuner och region avsvarar för att arbeta enligt SIP-processen ...................................................... 7 

4.1 När den enskilde inte är känd hos en verksamhet ............................................................................. 7 

4.3 SIP-processen ska starta utan dröjsmål ............................................................................................8 

4.4 SIP-processen ska hanteras i gällande IT-tjänst ................................................................................8 

4.5 Uppföljning ....................................................................................................................................8 

5 Begreppsförklaring ............................................................................................................................8 

6 Avgränsning .....................................................................................................................................9 

7 Undantag..........................................................................................................................................9 

Bilagor till riktlinjen ........................................................................................................................... 10 

 

 

 



Remissversion 

2020-01-30 

 

  

Samordnad individuell plan enligt SoL och HSL, sedan 2010 

Enligt 2 kap. 7 § socialtjänstlagen (2001:453), förkortad SoL, och 16 kap 4 § hälso- och 
sjukvårdslagen (2017:30), förkortad HSL, ska kommunen tillsammans med regionen 
upprätta en individuell plan, när den enskilde har behov av insatser både från 
socialtjänsten och från hälso- och sjukvården. Planen ska upprättas om kommunen eller 
regionen bedömer att den behövs för att den enskilde ska få sina behov tillgodosedda, 
och om den enskilde samtycker till att den upprättas. Arbetet med planen ska påbörjas 
utan dröjsmål. 

Planen ska när det är möjligt upprättas tillsammans med den enskilde. Närstående ska 
ges möjlighet att delta i arbetet med planen, om det är lämpligt och den enskilde inte 
motsätter sig det. Lag (2019:909). 

Samordnad individuell plan enligt Lagen om samverkan vid utskrivning från sluten 
hälso-och sjukvård, sedan 2018 

Enligt Lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso-och sjukvård (lag 2017:612), 
ska en samordnad individuell planering genomföras av representanter för de enheter 
som ansvarar för insatserna, om patienten efter utskrivningen behöver insatser från 
både region och kommun i form av hälso- och sjukvård eller socialtjänst. 

Om insatser behövs från den kommunalt finansierade hälso- och sjukvården, ska även 
den regionsfinansierade öppna vården medverka i den samordnade individuella 
planeringen.  

Vid den samordnade individuella planeringen ska enheterna upprätta en individuell plan 
i enlighet med bestämmelserna i 16 kap. 4 § tredje och fjärde styckena hälso- och 
sjukvårdslagen (2017:30) och 2 kap. 7 § andra och tredje styckena socialtjänstlagen 
(2001:453).  

Planen ska, när det är möjligt, upprättas tillsammans med den enskilde. Närstående ska 
ges möjlighet att delta i arbetet med planen, om det är lämpligt och den enskilde inte 
motsätter sig det.  

Av planen ska det framgå  
   1. vilka insatser som behövs,  
   2. vilka insatser respektive huvudman ska svara för, 
   3. vilka åtgärder som vidtas av någon annan än kommunen eller regionen, och 
   4. vem av huvudmännen som ska ha det övergripande ansvaret för planen. Lag 
(2019:909). 
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1 Varför behövs samordnad individuell plan? (SIP) 
Dagens specialisering inom hälsa, vård och omsorg samt mångfalden av utförare ställer höga krav på 

professionerna kring effektiv samordning. För den enskilde kan det vara otydligt vad olika 

verksamheter gör eller planerar att göra.  

SIP-processen1 startar i och med att ett behov av samordning upptäcks och pågår till dess individens 

behov av samordning inte längre kvarstår. SIP-processen gör att enskilda och deras närstående blir 

delaktiga i planeringen av insatser från de två huvudmännen, kommun och region samt övrigt 

inbjudna aktörer.  

 

Insatserna dokumenteras i SIP2, som gör det tydligt för den enskilde vad de olika verksamheterna 

ansvarar för, vad den enskilde själv ansvarar för utifrån egenvårdsprincipen samt vilka 

kontaktpersoner den enskilde har i de olika verksamheterna. Kallelse3 till samordnad individuell 

planering och upprättande av SIP kan endast ske med den enskildes samtycke4. 

 

1:1 Syfte och mål 
Bestämmelserna i lagstiftningarna om SIP syftar till att säkerställa samarbetet mellan huvudmännen 
så att alla, oavsett ålder, ska få sina behov tillgodosedda av hälsa, vård och omsorg. 
 
Denna riktlinje ska genom förbättrad samordning ge ökat inflytande och delaktighet för de enskilda 
som har behov av stöd och samordning i form av en SIP. Den ska ge den enskilde, närstående, 
berörda hälsa, vård- och omsorgsgivare samt övrigt inbjudna aktörer en helhetsbild av den enskildes 
behov och situation.  
  
SIP-processen syftar till:  

 stärkt psykisk och fysisk hälsa samt livskvalité för den enskilde 

 effektivt samt hållbart användande av våra gemensamma välfärdsresurser 
 
SIP-processen har som mål att: 

 uppnå genuin delaktighet, såväl i hälsa, vård och omsorg som delaktighet i samhället och 
därmed uppnå en personcentrerad hälsa, vård och omsorg 

 stärka den enskildes/närstående förmåga att förstå och engagera sig i sina insatser 
(medskapande) 

 ge bästa förutsättningar för att insatta välfärdsresurser ska få avsedd effekt och minska 
risken att insater upprepas i onödan 

 

 
1. Bilaga 1 SIP-processen 

2. Bilaga 4 Samordnad individuell plan  

3. Bilaga 3 Kallelse till Samordand individuell planering  
4. Bilaga 2 Samtycke till Samordnad individuell planering och plan 
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1.2  Samarbetet mellan huvudmännen och övriga aktörer ska kännetecknas av att: 

 

 den enskildes behov, inflytande och delaktighet alltid är utgångspunkt för hälsa, vård och 

omsorg.  

 utifrån den enskildes perspektiv ska hälsa, vård och omsorg vara lättillgänglig, effektiv och 

säker med god kvalitet och gott bemötande. 

 varje medarbetare aktivt bidrar med sin kunskap och kompetens samt samarbetar så att 

insatserna för hälsa, vård och omsorg upplevs som en välfungerande helhet. 

 

1.3 Specifikt för SIP är att: 

 den gäller barn och vuxna oavsett ålder och ärendekomplexitet 

 den enskildes delaktighet och inflytande är central  

 det är den enskildes situation, erfarenhet och önskemål som utgör utgångspunkten för 

planeringen, i kombination med professionens bedömning och alternativ som finns utifrån 

bästa tillgängliga kunskap 

 den ska säkerställa att huvudmännen, tillsammans med inbjudna aktörer och den enskilde 

samarbetar och samverkar på ett sätt som främjar den enskildes hälsa, samt tillgodoser en 

god och jämlik vård och omsorg utifrån det samlade behovet av insatser 

 den enskilde känner till huvudmännens ansvar och vilka krav den enskilde kan ställa på dem 

samt vilket ansvar den själv enskilde har 

 det är huvudmännen som har ansvaret för att samordna insatserna  

 huvudmännen, tillsammans med inbjudna aktörer och den enskilde samordnar sina insatser 

och ansvar i ett gemensamt dokument 

 uppföljning sker gemensamt.  
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2 Lagstadgad SIP- viktiga skillnader mellan de olika lagarna 
Det finns några viktiga skillnader i de olika lagarna. SIP-processen är den samma men vissa skillnader 

finns i tillämpningen.  
 

1 Enligt Regeringens proposition 2008/09:193 Vissa psykiatrifrågor m.m. sid. 22
 

 

3 Överenskommelser i Västra Götaland  
 
3:1 SIP mellan kommun- och regionfinansierad hälso- och sjukvård  
Utöver ovanstående lagstiftning i Hälso- och sjukvårdslagen, 16 kapitlet 4§ och Socialtjänstlagen 2 
kapitlet 7§, ska kommunen tillsammans med regionen upprätta en SIP, när den enskilde har behov av 
insatser från både kommunalt finansierad och regionfinansierad hälso- och sjukvård.  
 
SIP ska upprättas om kommunen eller regionen bedömer att den behövs för att den enskilde ska få 
sina behov tillgodosedda, och om den enskilde samtycker till att den upprättas. 
 

 
 

Socialtjänstlagen 2 kap. 7 § och  
Hälso- och sjukvårdslagen 16 kap 4 
§ 

Lagen om samverkan vid utskrivning 
från sluten hälso-och sjukvård 4 kap 1-
3§§ 

Parter som enligt 
lag ska medverka 

Socialtjänst och regionfinansierade 
hälso- och sjukvård1 

 

Enhet inom socialtjänsten och/eller den 
kommunalt finansierade hälso- och 
sjukvården och den regionfinansierade 
öppna hälso- och sjukvården 

När en samordnad 
individuell plan ska 
upprättas enligt lag 

Den samordnade individuella 
planen ska upprättas om 
kommunen eller regionen bedömer 
att den behövs för att den enskilde 
ska få sina behov tillgodosedda, och 
om den enskilde samtycker till att 
den upprättas. 

Om patienten efter utskrivningen 
behöver insatser från både region och 
kommun i form av hälso- och sjukvård 
eller socialtjänst, ska en samordnad 
individuell planering genomföras av 
representanter för de enheter som 
ansvarar för insatserna.  
 
Om insatser behövs från den kommunalt 
finansierade hälso- och sjukvården, ska 
även den regionfinansierade öppna 
vården medverka i den samordnade 
individuella planeringen. 
 
Vid den samordnade individuella 
planeringen ska enheterna upprätta en 
individuell plan. Planen får upprättas om 
patienten samtycker till det. 

Sammankallande 
enligt lag 

Sammankallande är den inom 
socialtjänst eller  den 
regionfinansierade öppna vården 
som ser behovet. 
 
 

Sammankallande är huvudansvarig Fast 
vårdkontakt i  den regionfinansierade 
öppna vården. 
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3:2 SIP med alla skolformer 
Bestämelserna om SIP regleras i ovanstående lagstiftning, Hälso- och sjukvårdslagen, 16 kapitlet 4§ 
och Socialtjänstlagen 2 kapitlet 7§. 
I Västra Götaland omfattas även skolan (samtliga förskole- och skolformer), som likställd 
samverkanspart, så som socialtjänst och regionfinansierad hälso- och sjukvård enligt nämnda lagar. 
 
Åtagandet innebär en skyldighet att vid behov initiera och kalla till samordnad indivuduell planering 
samt skyldighet att medverka i samordnad individuell planering och plan samt uppföljningsmöten. 
 
 

4 Kommuner och region avsvarar för att arbeta enligt SIP-processen  
Kommuner och region ansvarar för att bedöma om den enskilde behöver en SIP och det ansvaret är 

långtgående. Under den samordnade individuella planeringen klargörs vilka insatser den enskilde 

behöver från respektive huvudman och övriga inbjudna. Även om insatser ska samordnas är det 

viktigt att komma ihåg att ingen verksamhet har rätt att besluta om någon annan verksamhets 

insatser. Respektive huvudman kan bli kallad till samordnad individuell planering utan att den 

enskilde behöver vara känd hos huvudmannen. 

 

4.1 När den enskilde inte är känd hos en verksamhet 
I det fall den enskilde inte är känd hos en verksamhet är det upp till huvudmannen att avgöra vem 

som ska medverka på den samordnade individuella planeringen. Skyldigheten att medverka i den 

samordnade individuella planeringen gäller då huvudmännen inte en enskild verksamhet.  

 

Om en verksamhet fått en kallelse och inte är rätt instans så åligger det verksamheten att inom 

huvudmannen hitta rätt instans/verksamhet.  

 

Den verksamhet som är kallad kontaktar den som kallar till samordnad individuell planering för att 

klargöra behovet, om det är otydligt, och meddelar därefter den som kallade vem/vilken 

instans/verksamhet som kommer att delta på den samordnade individuella planeringen.  

 

Om den som mottagit kallelsen till samordnad individuell planering inte hittar någon annan som ska 

delta, åligger det mottagaren av kallelsen att delta på den samordnade individuella planeringen. 

 

 
 

4.2 Avvikelse 

Om en huvudman inte deltar i SIP-processen ska det rapporteras som en avvikelse enligt rutin för 

avvikelser i samverkan.  
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4.3 SIP-processen ska starta utan dröjsmål 
SIP-processen ska starta utan dröjsmål, vilket ofta innebär inom några dagar från att behovet är 

upptäckt och bedömt. Det är viktigt att den enskildes behov avgör när den samordnade individuella 

planeringen hålls. Ibland kan det vara nödvändigt med en omedelbar planeringsinsats, ibland kan det 

vara av vikt att hitta en tid som passar de som har god kännedom om den enskilde.  

 

4.4 SIP-processen ska hanteras i gällande IT-tjänst 
SIP-processen ska i första hand hanteras i gällande IT-tjänst, i andra hand används de mallar som 

finns framtagna i Västra Götaland, se bilagor.  

 
4.5 Uppföljning 
Kvantitativa indikatorer är uppfyllande av satta mål i Gemensam riktlinje för in- och utskrivning från 
sluten hälso- och sjukvård samt satta mål för Länsgemensam handlingsplan för psykisk hälsa i Västra 
Götaland. 
Kvalitén av upplevd SIP följs upp av årlig brukarrevision och SIP-kollen 
 

5 Begreppsförklaring 
5.1 Samordnad individuell plan 
Enligt Socialstyrelsens termbank kan termerna individuell plan enligt socialtjänstlagen och hälso- och 

sjukvårdslagen och samordnad individuell plan användas synonymt. I denna riktlinje används 

bergreppet samordnad individuell plan (SIP).  

 

5.2 Samordnad individuell planering 
 Enligt Socialstyrelsen är syftet med samordnad individuell planering att ta fram en samordnad 
individuell plan (SIP). I denna riktlinje används samordnad individuell planering istället för SIP-möte. 
 
5.3 SIP-procesen 
I denna riktlinje används begreppet SIP-processen för att beskriva processen och det 
personcentrerade arbetssättet som leder fram till en samordnad individuell planering och 
upprättande av SIP. 
 
5.4 Inbjudna aktörer 
I en SIP-process finns andra viktiga än huvudmännen, kommun och region. Det finns inget som 

hindrar att andra aktörer är med i arbetet med SIP, även om de inte omnämns i lagstiftningen. Dessa 

kan t.ex. vara närstående, Försäkringskassan, Statens institutionsstyrelse (SiS) eller andra 

verksamheter som är involverade. I denna riktlinje används begreppet inbjudna aktörer 

 

5.5 Närstående 

Begreppet närstående ska här ges en vid innebörd och förutom familj och släktingar även omfatta 

andra som den enskilde har en nära personlig relation till. 

 

5.6 Behov  

Enligt lagstiftning i Hälso- och sjukvårdslagen, 16 kapitlet 4§ och Socialtjänstlagen 2 kapitlet 7§ ska en 
SIP ska bara upprättas om den behövs för att den enskilde ska få sina behov tillgodosedda. 
Bedömningen av om ett sådant behov föreligger ska göras i varje enskilt fall utifrån det som 
framkommer i kontakten med den enskilde och övriga uppgifter om dennes hälsotillstånd och sociala 
situation. Den enskildes och de närståendes uppfattning om behovet bör tillmätas stor betydelse. 
Skyldigheten för kommun och region att samplanera är inte begränsad till enskilda med stora och 
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omfattande behov, utan gäller alltid när någon har behov av insatser från både kommunen och 
region och dessa insatser behöver samordnas. Detta innebär att de planer som upprättas i hög grad 
kan variera i omfattning beroende på de enskildas behov. 

 
6 Avgränsning 
De två huvudmännen är kommun och region. Denna riktlinje reglerar respektive huvudmans 
åtaganden och inte huvudmännens interna organisering och ansvarsfördelning.  
 

7 Undantag 
För patienter som vid utskrivning från slutenvården behöver insatser i samband med öppen 
psykiatrisk tvångsvård eller öppen rättspsykiatrisk vård, ska planeringen i stället genomföras enligt 
bestämmelserna om en samordnad vårdplan i 7 a § lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård och 
12 a § lagen (1991:1129) om rättspsykiatrisk vård. 
 
 
 
 
 
  

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-19911128-om-psykiatrisk-tvangsvard_sfs-1991-1128
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-19911129-om-rattspsykiatrisk-vard_sfs-1991-1129
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Bilagor till riktlinjen 
 
Bilaga 1: SIP-processen 

Bilaga 2: Samtycke  
Bilaga 3: Kallelse till samordnad individuell planering  
Bilaga 4: Samordnad individuell plan (SIP) 
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49 kommuner i Västra Götaland och Västra Götalandsregionen 

SIP-processen 
 

SIP-processen sker i sex moment, från Bedöm behov till Avslut. Det är sällan en 
linjärprocess, ofta sker flera uppföljningar på en upprättad SIP. En SIP kan finnas 
under en kortare eller längre tid och vara mer eller mindre omfattande. 

Vissa tillämpningar i SIP-processen skiljer sig, mellan SIP enligt Socialtjänstlagen 
och Hälso- och sjukvårdslagen och SIP enligt Lagen om samverkan vid utskrivning 
från sluten hälso-och sjukvård, dessa skillnader förtydligas under varje moment 
nedan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bedöm behov  
Medarbetare inom kommun och regional hälso- och sjukvård ska starta SIP-
processen när någon av dem bedömer att den enskilde behöver insatser från båda 
huvudmännen. Andra aktörer kan påtala att behov finns. 

Den enskilde och närstående kan också efterfråga samordnad individuell planering 
och upprättande av samordnad individuell plan (SIP). Den enskildes och närståendes 
bedömning om behovet av en SIP är av stor betydelse. Att neka den enskilde en SIP 
bör endast ske i undantagsfall och skälet ska dokumenteras.  

Exempel på när SIP kan behövas: 

 det finns behov av insatser från de båda huvudmännen 

 den egna verksamheten kan inte ensam tillgodose behovet av stöd  

 kompetens behövs från flera verksamheter 

Planera 

Kalla/bjud 
in till 

samordnad 
individuellp

lanering 

Samordnad 
individuell 
planering 

Avsluta 
 

  
 

7 

Följ upp 

Bedöm behov 

 

Avsluta 
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 ansvarsfördelning behöver tydliggöras 

 insatser behöver ges samtidigt eller i särskild ordning 

 verksamheter sinsemellan har behov av att veta vad andra gör för att kunna 
ge rätt stöd 

 en person upplever att hen ”hänvisas runt” 

 vid utskrivning från slutenvården 

 vid placering utanför hemmet för barn och unga 

 

In- och utskrivnings processen 

Om den behandlande läkaren, när en patient skrivs in i den slutna vården, bedömer 
att patienten kan komma att behöva insatser från socialtjänsten, den kommunalt 
finansierade hälso- och sjukvården eller den regionfinansierade öppna vården efter 
det att patienten har skrivits ut, ska den slutna vården underrätta de berörda 
enheterna om denna bedömning genom ett inskrivningsmeddelande.  
Om insatser bedöms behövas från den kommunalt finansierade hälso- och 
sjukvården, ska inskrivningsmeddelandet även skickas till den regionfinansierade 
öppna vården. 

Slutenvården ska samarbeta med den fasta vårdkontakten kring planering och 
samordning. Om slutenvården bedömer att det kan finnas behov av inledande 
samordnad individuell planering och plan på sjukhus ska detta kommuniceras till den 
fasta vårdkontakten.  
 

Planera 
Den huvudman som tagit initiativ till SIP-processen ska planera mötet tillsammans 
med den enskilde. Det är viktigt att informera den enskilde och närstående om SIP-
processen och vad samordnad individuell planering och SIP är.  

SIP-processen ska skapa delaktighet och trygghet för individen. Den enskildes och 
närståendes delaktighet är central igenom hela SIP-processen. Planeringen börjar 
med frågan: ”Vad är viktigt för dig?” (dvs. det långsiktiga målet) 

Planeringen sker utifrån den enskildes situation, erfarenhet och önskemål, i 
kombination med professionens bedömning och de alternativ som finns, utifrån bästa 
tillgängliga kunskap.  

Planeringen handlar även om att skapa goda förutsättningar för den enskildes 
delaktighet, kartläggning av den enskildes styrkor och svagheter samt tydliggöra den 
enskildes egenansvar. 

Utifrån det kallas sedan ansvariga från de två huvudmännen och eventuellt andra 
inbjudna aktörer till samordnad individuell planering.  

Syftet med den samordnade individuella planeringen ska vara tydlig och 
frågeställningarna ska vara tydliga i kallelsen. Försök överenskomma om tid och 
plats utifrån den enskilde om behov finns.  
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Få samtycke 
För att kunna genomföra samordnad individuell planering och upprätta samordnad 
individuell plan (SIP) samt möjliggöra informationsöverföring mellan huvudmännen 
och andra inbjudna aktörer (tex myndigheter), är huvudregeln att den enskilde ger sitt 
samtycke.  

Ett samtycke kan vara muntligt eller skriftligt. Ett muntligt samtycke ska i första hand 
dokumenteras i gällande IT-tjänst, i andra hand i verksamheternas 
dokumentationssystem. Vid skriftligt samtycke används mall för samtycke, bilaga 2.  

Samtycket kan aldrig vara generellt. Informationsöverföringen ska endast röra 
uppgifter som behövs för att samtliga ska kunna planera och utföra sina insatser. Ett 
samtycke är tidsbegränsat (gäller i max ett år) och den enskilde har när som helst rätt 
att dra tillbaka sitt samtycke.   

Den som inte kan lämna sitt samtycke till ska inte fråntas möjligheten att få sina 
insatser samordnade i en SIP. Läs mer om företrädare, menprövning, 
framtidsfullmakt och förvaltare i målgruppsanpassade rutiner.  

Den som inte på något sätt lämnar samtycke till upprättande av SIP kan ändå få en 
samordnad individuell planering. 

När det gäller barn under 18 år ska barnet tillfrågas och informeras. Barnets 
inställning ska tillmätas betydelse i förhållande till ålder och mognad. Om barnet inte 
innehar ålder och mognad är det den unges vårdnadshavare som ska ge sitt/sina 
samtycke. Finns två vårdnadshavare måste båda ge sitt samtycke. 

In- och utskrivningsprocessen 
I rutin för in- och utskrivningsprocessen sker detta under arbetssteg ”Planering”. Via 
planeringsmeddelanden, och eventuellt planeringsmöte på sjukhuset, identifierar 
verksamheterna tillsammans med den enskilde om behov av samordnad individuell 
planering och SIP finns. 

Huvudansvarig fast vårdkontakten inom den regionfinansierade öppenvården ska 
under planeringen i samråd med den enskilde och övriga berörda parter besluta om 
samordnad individuell planering ska genomföras. Fast vårdkontakt ansvarar även för 
att inhämta samtycke för upprättande av SIP. Alla som efter utskrivning från 
slutenvården har eller behöver insatser från båda huvudmännen ska informeras om 
och erbjudas SIP.  

Huvudansvarig fast vårdkontakt har ansvar att meddela den enskilde och berörda 
parter om tid och plats för samordnad individuell planering och SIP.  
 

Se utförligare beskrivning i Rutin för in- och utskrivningsprocessen. 
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Kalla/Bjud in till samordnad individuell planering 
Kallelse/inbjudan till samordnad individuell planering ska i första hand skickas i 
gällande IT-tjänst, i andra hand skrivs kallelsen ut ur IT-tjänst och skickas till inbjudna 
aktörer som inte har tillgång till IT-tjänst. I annat fall används mall för skriftlig 
inbjudan, bilaga 3.  

De kallade/inbjudna ska meddela vem som kommer delta på den samordnade 
individuella planeringen. Vid förhinder ska en ersättare utses. Andra, t.ex. 
Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och Kriminalvården, kan vara viktiga att 
bjuda in.  

Närstående ska få möjlighet att delta om den enskilde vill.  

Av kallelsen/inbjudan ska det tydligt framgå:  

 syftet med den samordnade individuella planeringen  

 frågeställningar inför den samordnade individuella planeringen så att de 
kallade/inbjudna kan förbereda sig 

 

In- och utskrivningsprocessen 
Huvudansvarig fast vårdkontakt skickar kallelse/inbjudan till den samordnade 
individuella planeringen. Kallelse/inbjudan skickas till den enskilde och berörda 
verksamheter, senast tre kalenderdagar efter att slutenvården skickat meddelande 
om utskrivningsklar.  

Se utförligare beskrivning i Rutin för in- och utskrivningsprocessen. 

  

Genomför samordnad individuell planering 
Den samordnade individuella planeringen dokumenteras i en samordnad individuell 
plan (SIP). SIP ska i första hand dokumenteras i gällande IT-tjänst i andra hand i 
Mall: Samordnad individuell plan, bilaga 4.  

Mötet ska utgå från det syfte och de frågeställningar som framkom i kallelsen och 
utifrån det ska lång- och kortsiktiga mål tydligt framgå i SIP, där insatser för att nå 
målen ska beskrivas.  

Vid den samordnade individuella planeringen bestäms vem av huvudmännen som får 
det övergripande ansvaret för planen och blir huvudansvarig. Den enskildes 
önskemål, behov och insatsernas karaktär ska vara vägledande för vem som utses 
till ansvarig för planens fortsättning och uppföljning. Huvudregeln är att den 
huvudman som den enskilde har mest kontakt med får det övergripande ansvaret.  

Det övergripande ansvaret som huvudansvarig för SIP behöver inte vara samma 
person som den som initierade, förberedde och kallade till den samordnade 
individuella planeringen. Huvudansvarig för SIP är ansvarig för att sammankalla till 

http://gitsvg.se/download/18.1e68dc616c8f5637c7a03f6/1566207945716/Rutin%20f%C3%B6r%20in-%20och%20utskrivning%20fr%C3%A5n%20sluten%20h%C3%A4lso-%20och%20sjukv%C3%A5rd%20samt%20IT-tj%C3%A4nsten%20SAMSA.pdf
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uppföljningsmöte och har ansvaret för att följa upp de insatser som dokumenterats i 
SIP. Plats och datum för uppföljning ska dokumenteras i SIP. 

 

Dokumentation 
I SIP dokumenteras de behov, mål och insatser som ska samordnas, ansvar och 
kontaktpersoner. Inför den samordnade individuella planeringen och uppföljningen är 
det bra att ha utsett vem som dokumenterar, om det inte är den person som har 
sammankallat till mötet. 

Det är viktigt att dokumentationen blir tydlig och funktionell för alla deltagare och den 
enskilde. Finns möjligheten att dokumentera SIP, via stor skärm eller på annat sätt, 
så att alla ser vad som skrivs är det att föredra. 

SIP ersätter inte den dokumentation som respektive huvudman och inbjudna aktörer 
är skyldig att göra. 

Alla får en kopia av SIP för den egna dokumentationen. Originalet lämnas till den 
enskilde.  

 

In- och utskrivningsprocessen 
Upprättande av SIP sker av huvudansvarig fast vårdkontakt. 

 

Genomförande av insatserna 
Efter den samordnade individuella planeringen ansvarar varje huvudman, inbjudna 
aktörer och den enskilde för att utföra sina insatser enligt SIP. Om den enskildes 
livssituation förändras väsentligt, innan den planerade uppföljningen, ska 
huvudansvarig för SIP sammankalla berörda och den enskilde för att följa upp 
arbetet. 

 

Följ upp 
En SIP ska följas upp. Den enskildes behov och formen av insatser som avgör hur 
och när uppföljning ska ske. Under uppföljningen utgår man ifrån upprättad SIP.  

Har den enskilde fortsatt behov av insatser från de båda huvudmännen, behöver den 
enskilde fortfarande en SIP och SIP ska då inte avslutas. Man reviderar tidigare SIP 
och bokar ny tid för uppföljning. Har huvudmålet påtagligt förändrats och fortsatt 
behov från de båda huvudmännen finns, kan det finnas skäl att avsluta upprättad SIP 
och starta om SIP-processen.  
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Avslutning 
SIP-processen avslutas: 

 när den enskilde inte längre har behov av insatser från båda huvudmännen för 
att nå det långsiktiga målet  

 när nya behov av insatser från de båda huvudmännen inte förväntas uppstå 
inom den närmaste tiden 

 när den enskilde drar tillbaka sitt samtycke 
 
Det är viktigt för alla involverade, såväl den enskilde samt övriga aktörer, att få veta 
när SIP inte längre gäller. 

 
När SIP avslutas ansvarar var och en, för att detta dokumenteras i respektive 
verksamhets dokumentationssystem 

 

Kostnader för den enskilde 

En samordnad individuell planering och upprättande av SIP är inte att betrakta som 
ett vårdbesök inom Västra Götalandsregionen och kommunen, utan utgör en 
planering och är därmed avgiftsfritt för den enskilde. 
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Samtycke  

För att berörda verksamheter på bästa sätt ska kunna samverka kring mig, samtycker jag till att 

dessa får utbyta information utan hinder av sekretess. Samtycket gäller för den samordning av 

insatser som nu startar. Det kan exempelvis handla om kontakter per telefon och vid upprättandet 

av min SIP, (samordnad individuell plan). Samtycket gäller bara information som är viktig för att de 

samverkande verksamheterna på bästa sätt ska kunna hjälpa mig och jag kan när som helst återkalla 

samtycket. 

 

Samtycket gäller följande verksamheter 

                    

                    

                    

 

Den enskilde 

Namn  Personnummer  

             

Adress  Telefonnummer 

             

Underskrift   

 

 

Vårdnadshavare/förvaltare 

Telefonnummer  Telefonnummer 

             

Namn    Namn  

              

Underskrift  Underskrift 

 

Samtycke inhämtat av 

Namn  Funktion/verksamhet  Kontaktuppgifter 

                    

Datum för inhämtat samtycke  Samtycket upphör/omprövas 

Datum        Datum       
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Samtycket ska förvaras som en sekretesshandling. 
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Kallelse/inbjudan till samordnad individuell planering 

Samordnad individuell planering för 

Namn  Personnummer  

             

Datum och tid   Plats  

             

Övrigt        

 

Syfte och frågor 

Ta fram en ny SIP  Följa upp en tidigare SIP    

Syfte – Varför ska vi träffas? 

 

 

 

Vilka frågor ska vi prata om? 

 

 

 

Huvudansvarig för SIP 

Namn  Funktion/verksamhet 

             

Telefon  E-post 

            

 

Kallade och inbjudna 

Den enskilde har lämnat samtycke till att kallade/inbjudna personer deltar när planen upprättas. 

Svara på inbjudan senast        

Namn  Funktion/relation/verksamhet  Kontaktuppgifter 

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

Välkommen! 
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Samordnad Individuell Plan  

SIP samlar dina behov, ditt egenansvar och insatser på ett ställe. Vi fyller i och följer upp planen 
tillsammans. Du har kvar planen hemma hos dig. Alla gröna avsnitt ifylls innan SIP-mötet och de blå 
avsnitten ifylls under SIP-mötet det röda på uppföljning. 

 

Planen tillhör 

Namn  Personnummer 

             

Telefon  Adress 

             

Ort  Datum för SIP-möte 

       

      

 

Vårdnadshavare/ förvaltare 

Namn   

            

Kontaktuppgifter 

      

   

Huvudansvarig för SIP  

Namn  Verksamhet 

            

Kontaktuppgifter 

      

 

Långsiktig målsättning – Detta är viktigt för mig?  

Den enskildes (och närståendes synpunkter)  

  

  

Långsiktig målsättning – Detta är viktigt för dig?  

De professionellas synpunkter  

  

Vilka behov har jag som kräver insatser?  
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Utifrån dessa behov ska varje verksamhet fundera på vad man kan bidra med för att dem enskilde ska 

kunna nå det långsiktiga målet 

 

 

Vad kan jag ta egenansvar för?  

Även den enskilde ska fundera över vad hen kan bidra med för att nå det långsiktiga målet 

 

 

Gemensamt långsiktigt mål   

Specifikt, mätbart, accepterat, realistiskt, tidsatt  

 

Kortsiktiga mål: Vad 
är viktigt för mig på 
kort sikt? 

Insatser/åtgärder: 
Vad ska göras och 
när? 

Ansvarig: Vem 
ska göra det? 

Uppföljning 

SMARTA mål              

Specifika              

Mätbara              

Accepterade              

Realistiska              

Tidsatta              

                   

    

Uppföljning  

Plats  Datum 
och 
tid 

 

             

Kallade/inbjudna  
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PM – Vad är förändrat/tillagt i Riktlinje för Samordnad Individuell Plan, SIP? 
 

Se utkast av reviderad ”Riktlinje för Samordnad individuell plan för kommunerna i Västra Götaland och 

Västra Götalandsregionen” 

 

Tidigare ”Riktlinje för Samordnad Individuell Plan” hade rubrikerna:  

 Inledning 

 Syfte: SIP är den enskildes plan 

 Målgrupp: Alla kan behöva en SIP 

 SIP i relation till andra planer 

 Ansvar: Kommuner och landsting ansvarar för att ta fram SIP 
 

Riktlinjen innehöll även materialet ”Så tar du fram och arbetar med en SIP” denna del finns nu som Bilaga 1: 

”SIP-processen” 

Riktlinjens innehåll har förtydligats och vissa tillägg har gjorts. Flera förändringar har skett. Det gäller dels 

hur dokumentet är utformat och i dels innehållsmässigt. Syftet var att revidera Riktlinje för Samordnad 

Individuell Plan, SIP utifrån att ny lagstiftning har tillkommit och att pröva om endast en riktlinje skulle kunna 

hantera eller omhänderta samtliga två (tre) lagstiftningar 

 

Arbetsgruppen som arbetat fram förslaget föreslår nedanstående större förändringar: 
 

1. SIP ska upprättas vid utskrivning från slutenvård om det finns insatser från de båda 

huvudmännen och den enskilde samtycker 
 

Enligt Samverkanslagen 4 kap 1 §: ”Om patienten efter utskrivningen behöver insatser från både region och 

kommun i form av hälso- och sjukvård eller socialtjänst, ska en samordnad individuell planering genomföras 

av representanter för de enheter som ansvarar för insatserna. Om insatser behövs från den kommunalt 

finansierade hälso- och sjukvården, ska även den regionfinansierade öppna vården medverka i den 

samordnade individuella planeringen.”  

2§: ”Vid den samordnade individuella planeringen ska enheterna upprätta en individuell plan i enlighet med 

bestämmelserna i 16 kap. 4 § tredje och fjärde styckena hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) och 2 kap. 7 § 

andra och tredje styckena socialtjänstlagen (2001:453). Planen får upprättas om patienten samtycker till det. 

Arbetet med planen ska påbörjas utan dröjsmål.” 

I nuvarande Riktlinje/rutin för in- och utskrivningsprocessen i VG står ”Planeringen pågår från det att 
inskrivningsmeddelande sänts tills den enskilde är hemma. Planeringen ska säkra att den enskildes behov är 
omhändertagna fram tills den samordnade individuella planen (SIP) görs. Om den enskilde inte har behov av 
samordnade insatser efter utskrivning ska planeringen säkra en trygg utskrivning.”  
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Ordet samordnade tillsammans med insatser har lett till olika tolkningar i Västar Götaland om när en SIP ska 

erbjudas den enskilde som skrivs ut från slutenvården. Genom att gå tillbaka till lagtexten tydliggörs att alla 

som ”behöver insatser från både region och kommun..ska en samordnad individuell planering genomföras” 

och vidare ”vid den samordnade individuella planeringen ska enheterna upprätta en individuell plan…om 

patienten samtycker till detta” 

Observera att man hänvisar till 16 kap. 4 § tredje och fjärde styckena hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) och 

2 kap. 7 § andra och tredje styckena socialtjänstlagen (2001:453) vilket innebär att huvudmännens 

bedömning, i andra respektive första stycket, är borttagen ”Planen ska upprättas om kommunen eller 

regionen bedömer att den behövs för att den enskilde ska få sina behov tillgodosedda” vilket innebär att en 

SIP ska upprättas i samband med utskrivning från slutenvården om den enskilde behöver insatser från båda 

huvudmännen och den enskilde samtycker till det. 

2. Möjligheten att likställa SIP med andra planer tas bort 
Enligt Regeringens proposition 2008/09:193 Vissa psykiatrifrågor mm. står det att: "Om det redan finns en 
plan upprättad som uppfyller kraven i denna bestämmelse är det inte nödvändigt att upprätta en särskild 
individuell plan". 
 

Denna skrivelse finns för att man 2010 inte ville att det SIP skulle få några ekonomiska eller andra 

konsekvenser för huvudmännen, eftersom det inte är en fråga om någon ambitionshöjning eller någon ny 

uppgift.  

"Regeringen bedömer, efter inhämtande av synpunkter från Sveriges Kommuner och Landsting, att 

finansieringsprincipen inte är tillämplig och att den föreslagna bestämmelsen om individuella planer för 

personer med behov av både socialtjänst och hälso- och sjukvård inte kommer att få några ekonomiska eller 

andra konsekvenser för huvudmännen, eftersom det inte är fråga om någon ambitionshöjning eller någon ny 

uppgift." Prop. 2008/09:193  

I SIP riktlinjerna vi nu skriver fram som förslag i Västra Götaland, kommer man inte ha möjligheten att 

jämställa andra planer med SIP. SIP är en SIP och inget annat. Vi hoppas att detta förslag kommer gå igenom 

och att det är en ambitionshöjning vi vill göra i Västra Götaland för 17 % av Sveriges befolkning. 

Anledningen är att dessa planer (tex genomförandeplan) ofta inte görs på det sätt som SIP-processen kräver 

med delaktighet av den enskilde och samordnad planering. Dessa planer innehåller många gånger även 

uppgifter som den andra huvudmannen och övriga aktörer, inte behöver ha vetskap om. 

3. Skrivning om hur den andra huvudmannen kallas om den enskilde inte är känd i verksamheten 
 

”Psykiatrisamordningen föreslog i sitt slutbetänkande en detaljerad reglering när det gäller tillvägagångssätt 
vid planeringens inledning. Regeringen bedömer dock att en sådan reglering inte behövs men anser ändå att 
de föreslagna reglerna kommer att kräva rutiner hos huvudmännen tex. när det gäller förfarandet i samband 
med att en huvudman kallar den andra till planering. Rutinerna bör vara skriftliga och kända av den berörda 

personalen”. Prop. 2008/09:193 (s 23) 
 
I tidigare Riktlinje för SIP i Västra Götaland står det att det är huvudmännen som kallas till samordnad 

individuell planering. I denna reviderade riktlinje förtydligas detta ytterligare, se skrivning i dokumentet.  

Anledningen till förtydligande är att verksamheterna upplever att de blir kallade till samordnad individuell 

planering utan att de har någon kännedom om den enskilde eller inte ska ha någon fortsatt insats för den 

enskilde.  
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Med skrivningens hjälp är förhoppningen att rätt vårdnivå kallas till SIP. I stödmaterial och rutin för SIP-

processen kommer detta också tydliggöras så att det åligger den sammankallande till samordnad individuell 

planering att förklara för den enskilde vilken ”rätt väg in” är. Vi behöver värna om våra välfärdsresurser och 

använda dem smart och effektivt. Det finns även en etik aspekt i detta, då den enskilde vid samordnad 

individuell planering utlämnar känslig information till en verksamhet som man sedan inte ska ha någon 

ytterligare kontakt med.  

4. SIP-processen ska genomföras i gällande IT-tjänst  
Arbetsgruppen och Beredningsgrupp LÖSA är överens om att det är den väg vi ska ta i arbetet. 

Digitaliseringen är framtiden och detta förslag är ett steg i den riktningen. 

Arbete med att pappersmallar och IT-tjänst ska se ut på samma sätt pågår samt att öka 

användarvänligheten. Detta gäller även det stödmaterial i form av checklista i SIP-processen som är under 

arbete. I och med att även Öppenvården är tänkta att använda IT-tjänst och nya målgrupper blir aktuella 

kommer nya utbildningar behövas tas fram och en supportorganisation som eventuellt även omfattar 

Elevhälsa/skola/förskola samt Habilitering och Folktandvård. 



 

 

 

 
Protokollsförslag 
Barn och utbildningsnämnden 

 

2020-03-19 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 51 Dnr BUN 2019/01228  8 

Ledamotsinitiativ från Hampus Marcusson (S) gällande 
Ramnerödsskolan  

Sammanfattning 

Hampus Marcusson (S) lämnar som tjänstgörande ersättare för S-gruppen i barn och 

utbildningsnämnden in ledamotsinitiativ gällande Ramnerödsskolan 2019-11-21. 

Socialdemokraterna föreslår genom initiativet att förvaltningen utarbetar en strategi för 

att marknadsföra den nya Ramnerödsskolan, att utreda möjligheten och behovet av att 

ge Ramnerödsskolan en profil som efterfrågas inom kommunen samt att utreda 

möjligheterna att samarbeta med föreningslivet för att maximalt utnyttja den nya skolan. 

Barn och utbildningsnämnden beslutade 2019-12-10 § 158 att ge förvaltningen 

ovanstående i uppdrag samt att det ska redovisas till nämnden senast i mars 2020.   

 

2019-12-10 § 154 beslutade barn och utbildningsnämnden även att ge förvaltningen i 

uppdrag att utreda en ny skolstruktur i grundskolan kopplat till lokalmöjligheter i HCB 

samt Margretegärdeskolan, att ge förvaltningen, mot bakgrund av ovanstående, i 

uppdrag att utreda nödvändiga revideringar i lokalförsörjningsplaner för grundskolan, 

förskolan samt gymnasieskolan samt att ge förvaltningen, mot bakgrund av 

ovanstående, i uppdrag att utreda nödvändiga revideringar i investeringsplanen.  

 

Denna utredning inkluderar även Ramnerödsskolan varför den behöver klargöras innan 

en specifik utredning om Ramnerödsskolan kan startas.     

Beslutsunderlag 

Barn och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-02-27 

Barn och utbildningsnämndens protokollsutdrag 2019-12-10 § 158 

Ledamotsinitiativ från Hampus Marcusson (S) gällande Ramnerödsskolan      

Beslut 

Barn och utbildningsnämnden beslutar 

 

att med barn och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse anse ledamotsinitiativet 

besvarat. 

 

 



 

 

 Tjänsteskrivelse  
Barn och utbildning 

1(2)

2020-02-27 Dnr BUN 2019/01228

  

 

Handläggare 
Planeringsstrateg Anna Kern  
Telefon 0522-69 70 08 
anna.kern@uddevalla.se 

 

Ledamotsinitiativ från Hampus Marcusson (S) gällande 
Ramnerödsskolan  

Sammanfattning 
Hampus Marcusson (S) lämnar som tjänstgörande ersättare för S-gruppen i barn och 
utbildningsnämnden in ledamotsinitiativ gällande Ramnerödsskolan 2019-11-21. 
Socialdemokraterna föreslår genom initiativet att förvaltningen utarbetar en strategi för 
att marknadsföra den nya Ramnerödsskolan, att utreda möjligheten och behovet av att 
ge Ramnerödsskolan en profil som efterfrågas inom kommunen samt att utreda 
möjligheterna att samarbeta med föreningslivet för att maximalt utnyttja den nya skolan. 
Barn och utbildningsnämnden beslutade 2019-12-10 § 158 att ge förvaltningen 
ovanstående i uppdrag samt att det ska redovisas till nämnden senast i mars 2020.   
 
2019-12-10 § 154 beslutade barn och utbildningsnämnden även att ge förvaltningen i 
uppdrag att utreda en ny skolstruktur i grundskolan kopplat till lokalmöjligheter i HCB 
samt Margretegärdeskolan, att ge förvaltningen, mot bakgrund av ovanstående, i 
uppdrag att utreda nödvändiga revideringar i lokalförsörjningsplaner för grundskolan, 
förskolan samt gymnasieskolan samt att ge förvaltningen, mot bakgrund av 
ovanstående, i uppdrag att utreda nödvändiga revideringar i investeringsplanen.  
 
Denna utredning inkluderar även Ramnerödsskolan varför den behöver klargöras innan 
en specifik utredning om Ramnerödsskolan kan startas.      

Beslutsunderlag 
Barn och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-02-27 
Barn och utbildningsnämndens protokollsutdrag 2019-12-10 § 158 
Ledamotsinitiativ från Hampus Marcusson (S) gällande Ramnerödsskolan      

Förslag till beslut  
Barn och utbildningsnämnden beslutar 
 
att med barn och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse anse ledamotsinitiativet 
besvarat.    

Ärendebeskrivning 
Socialdemokraterna föreslår förvaltningen att utarbeta en strategi för att marknadsföra 
den nya Ramnerödsskolan och att förvaltningen skall utreda möjligheten och behovet av 
att ge Ramnerödsskolan en profil som efterfrågas inom kommunen samt utreda 
möjligheterna att samarbeta med föreningslivet för att maximalt utnyttja den nya skolan. 



 Tjänsteskrivelse  
Barn och utbildning 
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2020-02-27 Dnr BUN 2019/01228

  

 

 

 

 
Barn- och utbildningsförvaltningen konstaterar att alla skolor i Uddevalla kommun har 
möjlighet att samarbeta aktivt med föreningslivet och att det är rektor som fattar beslut 
om hur föreningslivet kommer in i skolans verksamhet och/eller har tillgång till 
lokalerna. 
 
Att strategiskt marknadsföra skolan som ett bättre alternativ än andra kommunala skolor 
vore olyckligt då den kommunala skolan inte skall konkurrera med sig själv. Alla 
kommunala skolor skall erbjuda samma höga kvalitet. 
Skolor som har en särskild profil kan vara lockande för föräldrar att välja för sina barn, 
men effekterna av insatser som dessa är svåra att mäta. Skolverket skriver i sitt PM om 
skolsegregation följande:  
 
”En annan typ av insats som en del huvudmän nämner är att de arbetar med profiler för 
att attrahera elever till skolor som de annars kanske inte skulle sökt sig till. 
Huvudmännen beskriver att det kan handla om språk-, idrotts- musik- eller 
kulturprofiler och att dessa medvetet förläggs vid vissa skolor i ett försök att påverka 
elevströmmarna. […] I samtalen med huvudmännen framkommer att de har olika 
erfarenhet av i vilken utsträckning profiler leder till en jämnare och mer blandad 
elevsammansättning.” (Kartläggning av huvudmäns arbete med att motverka 
skolsegregation, Skolverket, 2018, s. 5) 
  
Skolverket beskriver i sitt PM ytterligare dimensioner i huvudmännens arbete med att 
minska skolsegregationen så här: ”Oavsett erfarenhet är det tydligt att huvudmännen 
ofta relaterar skolsegregationen och dess orsaker till skolor där en majoritet av eleverna 
har migrationsbakgrund eller är socioekonomiskt mindre priviligierade, snarare än att 
betrakta skolsegregation som något som uppstår i relation mellan skolor. I 
kartläggningen framkommer få exempel på insatser som är riktade mot skolor med mer 
gynnsamma förutsättningar. Ett ensidigt synsätt på segregationen riskerar att dölja att 
utvecklingen i skolor med mindre priviligierade förutsättningar påverkar och påverkas 
av utvecklingen i skolor med mer priviligierade förutsättningar. Det riskerar också att 
leda till ytterligare stigmatisering av de elever som går i skolor som beskrivs som 
utsatta.” (Kartläggning av huvudmäns arbete med att motverka skolsegregation, 
Skolverket, 2018, s. 10) 
 
Förvaltningen ser i ljuset av dessa perspektiv att det finns risk att välmenande profiler 
inte självklart blir de genomtänkta strategier som en mer medveten skolstruktur skulle 
kunna medföra. Då Barn- och utbildningsnämnden fattat ett beslut om att ge 
förvaltningen i uppdrag att utreda skolstrukturen föreslås att nämnden avvaktar 
resultatet av den innan nya uppdrag formuleras. 
 
Staffan Lindroos Anna Kern 
Förvaltningschef Planeringsstrateg  
Skickas till 



 

 

 

 
Protokollsutdrag 
Barn och utbildningsnämnden 

 

2019-12-10 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 158 Dnr BUN 2019/01228  

Ledamotsinitiativ från Hampus Marcusson (S) gällande 
Ramnerödsskolan  

Sammanfattning 

Hampus Marcusson (S) lämnar som tjänstgörande ersättare för S-gruppen i barn och 

utbildningsnämnden in ledamotsinitiativ gällande Ramnerödsskolan 2019-11-21.   

 

Initiativet framför att Ramnerödsskolan har blivit en skola som elever söker sig ifrån 

och anser att det bör läggas ett stort fokus att marknadsföra Ramnerödsskolan och ge 

den en nystart. Initiativlämnaren anser att det finns stora möjligheter för skolan att 

kunna marknadsföra sig och locka elever genom att inrikta sig inom ett profilområde 

där förvaltningen ser att det efterfrågas fördjupad kunskap (t.ex. programmering, E-

sport, djur – och natur, matematik, kultur). 

Vidare föreslår initiativlämnaren att det bör finnas möjligheter att upplåta vissa delar av 

skolbyggnaden för föreningslivet under de tider som skolan inte används och på så vis 

maximera användningen av de nya byggnaderna.  

 

Den Socialdemokratiska gruppen i barn och utbildningsnämnden föreslår 

sammanfattningsvis att förvaltningen ges i uppdrag: 

att utarbeta en, om ingen finns, tydlig strategi för att marknadsföra den nya 

Ramnerödsskolan. 

att utreda möjligheten och behovet av att ge Ramnerödsskolan en profil som efterfrågas 

inom kommunen. 

att utreda möjligheterna att samarbeta med föreningslivet för att maximalt kunna 

utnyttja den nya skolan.   

Beslutsunderlag 

Barn och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-11-22 

Ledamotsinitiativ från Hampus Marcusson (S) angående Ramnerödsskolan     

Yrkande 

Camilla Olsson (C) yrkar bifall till förslaget i handlingarna för ledamöterna i (M), (C), 

(L), (KD) och (UP) 

Beslut 

Barn och utbildningsnämnden beslutar 

 

att förvaltningen får i uppdrag att utreda behovet av en strategi för att marknadsföra den 

nya Ramnerödsskolan, 

 

att utreda möjligheten och behovet av att ge Ramnerödsskolan en profil som efterfrågas 

inom kommunen, 

 

att utreda möjligheterna att samarbeta med föreningslivet för att maximalt kunna 

utnyttja den nya skolan samt  

 



 

 

 

 
Protokollsutdrag 
Barn och utbildningsnämnden 

 

2019-12-10 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Forts § 158 
 
att ovanstående utredningar redovisas till nämnden senast i mars 2020 

 
Vid protokollet 

Pernilla Gustafsson 

 

Justerat 2019-12-16 

Roger Ekeroos (M), Niklas Moe (M) 

 

Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2019-12-16 intygar 

Pernilla Gustafsson 

 

Expedierat 2019-12-17 

Grundskolekontoret  

 



  

Ledamotsinitiativ kring Ramnerödsskolan 
 

Bygget med Ramnerödsskolan fortskrider och när den är färdig kommer det att vara kommunens 

nyaste och mest moderna skola. Tyvärr har Ramnerödsskolan fått ett anseende i Uddevalla kommun 

om att vara en skola där man inte vill studera på grund av den problematik som har funnits och till 

viss del fortfarande finns.  

Det finns en risk att föräldrar väljer att placera sina barn på en annan skola trots alla insatser och 

satsningar som görs på skolan. Det vore väldigt synd ur ett ekonomiskt perspektiv och ett 

elevperspektiv om det skulle visa sig att Ramnerödsskolan inte används till full kapacitet när den väl 

står färdig.  

Vi i S-gruppen i barn – och utbildningsnämnden anser att det bör läggas ett stort fokus att 

marknadsföra Ramnerödsskolan och ge den en nystart. Vi anser även att det finns stora möjligheter 

för skolan att kunna marknadsföra sig och locka elever genom att inrikta sig inom ett profilområde 

där förvaltningen ser att det efterfrågas fördjupad kunskap (t.ex. programmering, E-sport, djur – och 

natur, matematik, kultur). 

Det bör även finnas möjligheter att upplåta vissa delar av skolbyggnaden för föreningslivet under de 

tider som skolan inte används och på så vis maximera användningen av de nya byggnaderna.  

Vi Socialdemokrater vill därför föreslå att förvaltningen ges i uppdrag: 

Att utarbeta en, om ingen finns, tydlig strategi för att marknadsföra den nya Ramnerödsskolan. 

Att utreda möjligheten och behovet av att ge Ramnerödsskolan en profil som efterfrågas inom 

kommunen. 

Att utreda möjligheterna att samarbeta med föreningslivet för att maximalt kunna utnyttja den nya 

skolan.  

 

/S-gruppen i barn – och utbildningsnämnden genom Hampus Marcusson 

  



 

 

 

 
Protokollsförslag 
Barn och utbildningsnämnden 

 

2020-03-19 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 52 Dnr BUN 2020/00318  9 

Samhällsbyggnads samrådsremiss rörande detaljplan; Utby 2:7 

Sammanfattning 

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

detaljplan för Utby 2:7 att pröva områdets lämplighet för bostadsändamål genom 

förtätning på mark som i gällande detaljplan är avsatt som natur. Vidare syftar planen 

till att inte längre inkludera området för transformatorstation då placering har ändrats 

och förverkligats på annan plats, i sydöstra delen av Utby 2:7. Platsen föreslås att 

övergå till naturområde.    

Beslutsunderlag 

Barn och utbildnings tjänsteskrivelse 2020-03-02. 

Plankarta - samrådsremiss rörande detaljplan; Utby 2.7 

Illustrationsplan - samrådsremiss rörande detaljplan; Utby 2.7 

Planbeskrivning - samrådsremiss rörande detaljplan; Utby 2.7 

 Underrättelse - samrådsremiss rörande detaljplan; Utby 2.7   

Beslut 

Barn och utbildningsnämnden beslutar 

 

att som svar på de samrådshandlingar som tagits fram rörande detaljplan för Utby 2:7 

Uddevalla kommun översända förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2020-03-02 

 



 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
Barn och utbildning 

1(2) 

2020-03-02 Dnr BUN 2020/00318 

  

 

Handläggare 

Lokalplanerare Tony Andersson 

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

 

Samhällsbyggnads samrådsremiss rörande detaljplan; Utby 

2:7 

Sammanfattning 

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

detaljplan för Utby 2:7 att pröva områdets lämplighet för bostadsändamål genom 

förtätning på mark som i gällande detaljplan är avsatt som natur. Vidare syftar planen 

till att inte längre inkludera området för transformatorstation då placering har ändrats 

och förverkligats på annan plats, i sydöstra delen av Utby 2:7. Platsen föreslås att 

övergå till naturområde.     

Beslutsunderlag 

Barn och utbildnings tjänsteskrivelse 2020-03-02. 

Plankarta - samrådsremiss rörande detaljplan; Utby 2.7 

Illustrationsplan - samrådsremiss rörande detaljplan; Utby 2.7 

Planbeskrivning - samrådsremiss rörande detaljplan; Utby 2.7 

 Underrättelse - samrådsremiss rörande detaljplan; Utby 2.7    

Förslag till beslut  

Barn och utbildningsnämnden beslutar 

 

att som svar på de samrådshandlingar som tagits fram rörande detaljplan för Utby 2:7 

Uddevalla kommun översända förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2020-03-02 

 

   

Ärendebeskrivning 

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

detaljplan för Utby 2:7 att pröva områdets lämplighet för bostadsändamål genom 

förtätning på mark som i gällande detaljplan är avsatt som natur. Vidare syftar planen 

till att inte längre inkludera området för transformatorstation då placering har ändrats 

och förverkligats på annan plats, i sydöstra delen av Utby 2:7. Platsen föreslås att 

övergå till naturområde. 

 

Planförfrågan har inkommit till Uddevalla kommuns Samhällsbyggnadsavdelning i 

syfte att pröva möjligheten att exploatera tidigare obebyggd naturmark med bostäder 

inom fastigheten Utby 2:7. Det utpekade området är detaljplanelagt genom en plan som 

vann laga kraft 2004. Genomförandetiden för planen varade i 10 år, fram till 2014. 

Föreslaget detaljplansområde var i 2004 års plan först tänkt som bostäder, men 



 Tjänsteskrivelse  
Barn och utbildning 

2(2) 

2020-03-02 Dnr BUN 2020/00318 

  

 

 

 

förändrades till naturmark vid samrådsskedet. Utby har pekats ut som intressant som 

förtätning och flera exploateringar har skett i området.  Förutsättningarna för förtätning 

inom området har således förändrats och kommer prövas i denna detaljplan. 

 

 

Synpunkter  
Av samrådshandlingarna framgår ej vilken ökad befolkningsmängd som kan väntas 

inom området om detaljplanen ändras. Förändringen medför med all sannolikhet ökad 

efterfrågan av plats inom skola och förskola i närområdet. Om barn och utbildning ska 

kunna bedöma behovet av platser bör samrådshandlingarna innehålla uppgifter om hur 

stor befolkningsökningen, i synnerhet ökningen av förskolebarn och skolbarn, förväntas 

bli i samband med tillskapande av fler bostäder. 

 

Likaså behövs trafiksäkra vägar så att barnens skolväg blir trygg och säker.  

 

 

 

 

 

Staffan Lindroos Tony Andersson 

Förvaltningschef Lokalplanerare 

Skickas till 

 



 

 

 

 
 

 
Dnr PLAN 2020.105 
ARB NR 616 

 

 SAMHÄLLSBYGGNAD 1 (2) 

Till sakägare och berörda 

samt myndigheter enl sändlista 
 

UNDERRÄTTELSE  

 Följebrev 2020-01-28          Dnr: PLAN 2018.4128  

 

Handläggare                                                   FÖR SAMRÅD AV DETALJPLAN 

Hugo Bennhage                                      Svar senast 20 mars 2020 

Telefon  0522- 69 73 65 

hugo.bennhage@uddevalla.se 

   

  

 

 

 

 

      

     

    

  

Utby 2:7 

Ny detaljplan för bostäder på Utby 

UNDERRÄTTELSE OM SAMRÅD KRING DETALJPLAN 

Ett förslag till detaljplan för nya bostäder på fastigheten Utby 2:7 är utställt för samråd under tiden 
2020-02-28 –   2020-03-20. Planen är upprättad av Samhällsbyggnadsförvaltningen 2020-01-29. 
Plansamrådet syftar till ett utbyte av information och synpunkter.  
 
Ett detaljplaneförslag för nya bostäder inom fastigheten Utby 2:7 håller på att upprättas. Syftet 
med detaljplanen är att pröva möjligheten att förtäta och komplettera ett bostadsområde i Utby 
med ytterligare 2-3 bostäder. Föreslagen exploatering överensstämmer med översiktsplan, 
gällande detaljplan anger allmän platsmark Natur. Detaljplanen föreslås bedrivas med 
standardförfarande vilket innebär att förslaget till detaljplan skickas ut för samråd och därefter 
ställs ut för granskning innan detaljplanen kan antas.  
  
Till planförslaget bifogas plankarta och planbeskrivning samt utredningar. Handlingar och övrig 
information finns på kommunens utställningslokaler och hemsida 
https://www.uddevalla.se/bygga-bo-och-miljo/oversiktsplan-och-detaljplaner/detaljplaner-
omradesbestammelser/pagaende-detaljplaner/skredsvik/hogstorps-verksamhetsomrade.html.  
 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2020-02-20 att ett genomförande av detaljplanen inte kan 
antas komma att medföra betydande miljöpåverkan. Länsstyrelsen delar kommunens uppfattning. 
Samhällsbyggnadsnämnden godkände även 2020-02-20 att planhandlingarna ska bli föremål för 
samråd.  

 

 

 

 

https://www.uddevalla.se/bygga-bo-och-miljo/oversiktsplan-och-detaljplaner/detaljplaner-omradesbestammelser/pagaende-detaljplaner/skredsvik/hogstorps-verksamhetsomrade.html
https://www.uddevalla.se/bygga-bo-och-miljo/oversiktsplan-och-detaljplaner/detaljplaner-omradesbestammelser/pagaende-detaljplaner/skredsvik/hogstorps-verksamhetsomrade.html
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UTSTÄLLNINGSLOKALER 

Planförslaget ställs ut för granskning på: 
 

• Kontaktcenter, Rådhuset, Kungstorget, Uddevalla, måndag- fredag kl 08;00 -16:30. 

• Stadsbiblioteket, Södergatan, Uddevalla, under ordinarie öppettider. 

• Kommunens hemsida, www.uddevalla.se. 

• Utställningsplats på Uddevalla Stadshus. 
 
Den som har synpunkter på förslaget får framföra dessa skriftligen till: 
 
Uddevalla kommun, Samhällsbyggnad,  451 81 UDDEVALLA   
eller till vår e-postadress samhallsbyggnad@uddevalla.se.  
 
Senast 2020-03-20 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 

 

                                     

http://www.uddevalla.se/
mailto:samhallsbyggnad@uddevalla.se
mailto:hugo.bennhage@uddevalla.se
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Samrådshandling  

Dnr: 2020.105 

2020-01-29 

 

 SAMRÅDSHANDLING 

PLANBESKRIVNING tillhörande 

 
Detaljplan för del av   

Utby 2:7 

 

Uddevalla kommun    Västra Götalands län 

Samhällsbyggnadsförvaltningen   29 januari 2020 
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Samrådshandlingar 

 
Planhandlingar inför samrådet inkluderar nedanstående dokument. 

Uddevalla Kommun 

[X] Plankarta med bestämmelser 

[X] Planbeskrivning 

[X] Fastighetsförteckning 

[X] Illustrationskarta 

Utredningar samt övriga handlingar 
 

[X] Dagvattenutredning, ÅF 2018-04-13 

[X] Geoteknisk utredning, Bohusgeo 2020-01-10 

[X] Geoteknisk utredning, Bohusgeo 2004-01-20 

[X] Arkeologisk förundersökning, RIO Göteborg 2019-10-16 

 

Bakgrund 

 

Planförfrågan har inkommit till Uddevalla kommuns Samhällsbyggnadsavdelning i syfte att pröva 

möjligheten att exploatera tidigare obebyggd naturmark med bostäder inom fastigheten Utby 2:7. 

Det utpekade området är detaljplanelagt genom en plan som vann laga kraft 2004. 

Genomförandetiden för planen varade i 10 år, fram till 2014. Föreslaget detaljplansområde var i 2004 

års plan först tänkt som bostäder, men förändrades till naturmark vid samrådsskedet.  

Utby har pekats ut som intressant som förtätning och flera exploateringar har skett i området.  

Förutsättningarna för förtätning inom området har således förändrats och kommer prövas i denna 

detaljplan.  

 

Planens syfte och huvuddrag 

 

Detaljplanens syfte är att pröva områdets lämplighet för bostadsändamål genom förtätning på mark 

som i gällande detaljplan är avsatt som natur. Vidare syftar planen till att inte längre inkludera 

området för transformatorstation då placering har ändrats och förverkligats på annan plats, i 

sydöstra delen av Utby 2:7. Platsen föreslås att övergå till naturområde.  
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Planförfarande 

 

Detaljplanen hanteras enligt reglerna i PBL kap 5 § 11-35 (PBL 2010:900). Planen handläggs med ett 

standardförfarande då planen inte bedöms vara av betydande intresse för allmänheten eller antas 

medföra betydande miljöpåverkan. Planförslaget bedöms även vara förenligt med översiktsplanen. 

Planen är nu inne i samrådsfasen och öppen för synpunkter från samrådskretsen.  

 

 

 

Plandata 

 

Läge, Areal & Avgränsning 

 

Planområdet är beläget i Utby, ca en mil väster om Uddevalla centrum. Planområdets areal uppgår 

till ca 4000 kvadratmeter och avgränsas av fastighetsgräns för del av Utby 2:7. 

Figur 1. Lokalisering planområde. Källa: Uddevalla kommun 

 

 

 



 

5 
 

Markägoförhållande 

 

Planområdet är en del av fastigheten Utby 2:7 som är i enskild ägo. 

Figur 2. Ungefärlig avgränsning planområde. Källa: Uddevalla kommun 

 

Planförslaget innehåller  

 

Kvartersmark 

Bostadsändamål ca 2500 kvm 

 

Allmän platsmark 

Natur  ca 650 kvm 

Väg  ca 950 kvm 
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Förenligt 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 för och sträva efter en god hushållning av mark. Det ska ske i enlighet 

med hänsyn till nationella intressen för bland annat natur- och kulturvård eller friluftslivet samt 

riksintressen.  

Planområdet ligger inom zon för riksintresse, Högexploaterad kust. Målet med riksintresset är att 

fortsatt tillgänglighetsgöra strandlinjen för allmänheten. Värden viktiga för den högexploaterade 

kusten inkluderar exempelvis också förutsättningar för ett rörligt friluftsliv, badplatser, fiskeplatser 

och andra typer av rekreationsmiljöer för ett stort antal människor. Planförslaget bedöms uppfylla 

dessa kriterier utan att negativt påverka riksintressets värden. 

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.  

 

Natura 2000 

 

Norra delen av Havstensfjorden utgör naturreservat och delar av fjorden utgör Natura 2000-område. 

Natura 2000-områden är klassade som riksintresse i Sverige. Aktuellt planområdet ingår inte i det 

skyddade områden, men har Havstensfjorden som recipient, vilket ställer krav på dagvattenhantering 

och rening. Bedömningen görs att dessa krav kan uppfyllas på ett godtagbart sätt vid ett 

genomförande av planförslaget. 

 

Behovsbedömning 

 

Föreslagen markanvändning bedöms ej få negativ inverkan på riksintressen. Detaljplanen bedöms 

heller inte bidra till betydande miljöpåverkan. Länsstyrelsen delar kommunens uppfattning enligt 

Länsstyrelsesamråd 2018-03-19. Länsstyrelsen poängterar att planområdet ingår i område med 

särskilda bestämmelser enligt 4 kap. MB, och att planförslagets konsekvenser och påverkan på 

riksintressen i arbetet behöver fortsatt beskrivas och motiveras för att skapa en lämplig inpassning av 

bebyggelsen i landskapet. 
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Miljömål 
 

Riksdagen har fastställt 16 övergripande miljökvalitetsmål för Sverige. Dessa ger en vägledande bild 

för Sveriges miljöpolitikiska inriktning. Dessa mål behandlar vilka kvalitéer som är viktiga i vår natur- 

och kulturmiljö samt hur vi kan arbeta för att göra en omställning av samhället för att skydda och 

utveckla dessa värden.  

Inom detaljplaneringen bejakas en hållbar samhällsutveckling. Varje detaljplan har ett unikt syfte och 

berör i olika mån av de övergripande miljökvalitetsmålen. För den aktuella detaljplanen bedöms 

nedanstående mål av särskild vikt. 

 

God bebyggd miljö 

 

Målet om god bebyggd miljö är ett paraplymål för hur den fysiska samhällsplaneringen kan bidra till 

ett hållbart samhälle. En planering som gynnar hållbara transporter genom att kollektivtrafik samt 

gång- och cykeltrafik prioriteras bidrar till miljömålen. Befintlig infrastruktur utnyttjas för 

samhällsekonomiska vinster samt ett effektivt hushållande av mark. 

Planförslaget medför att befintlig infrastruktur utnyttjas. Tillgång finns även till cykel- och gångväg. 

Förslaget föreslår bebyggelse utanför tätort vilket begränsar områdets tillgång till exempelvis lokal 

kollektivtrafik. God bebyggd miljö kan ändå uppnås då det inom en relativ närhet går att tillgå 

regional kollektivtrafik samt att det är god hushållning av mark där landsbygden förtätas utan att ta i 

anspråk tidigare obebyggda miljöer. 
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Tidigare ställningstaganden 

 

Översiktsplan 

För Uddevalla kommun gäller Översiktsplan 2010. Översiktsplanen förordar att kommunen ska verka 

för att ta till vara på attraktiva miljöer med kustnära boende. Det bör ske med att fortsatt ge tillgång 

till stranden för allmänheten samt fortsatt beakta det rörliga friluftslivet och gynna en hållbar 

samhällsutveckling. Översiktsplanen tillåter under dessa förutsättningar att ny bebyggelse tillkommer 

inom zonen.  

 

Detaljplaner 

 

För planområdet gäller detaljplan 1485K-P2004/15, för del av Utby 2:7, laga kraftvunnen 2004-12-17. 

I gällande plan är berört område avsatt som naturmark, lokalgata samt teknisk anläggning. 

 

Figur 3. Nuvarande detaljplan. Källa: Uddevalla kommun 
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Tomtindelning 

 

Tomtindelning som kan finnas inom planområdet upphävs i samband med detaljplanearbetet. 

Övriga beslut 

 

Kommunstyrelsen beslutade 2017-01-25 att godkänna begäran om ansökan för planbesked för 

bostäder inom på Utby 2:7.  

 

Dagvattenhandledning för Uddevalla kommun 

 

Uddevalla kommun har som del i kommunens VA-plan ett dokument för dagvattenhandledning. 

Handledningen utgår från de antagna ställningstagandena gällande dagvatten (Kommunfullmäktige 

2015-12-09). Dagvattnet ska i möjligaste mån omhändertas så nära källan som möjligt för att minska 

belastningen på ledningssystem och recipienter. Ställningstagande i VA-strategin är att dagvatten 

skall ses som en estetisk, ekologisk och hydrologisk resurs vilket bland annat innebär att man ska 

verka för mer öppen dagvattenavledning och att dagvattnet skall renas och fördröjas så nära källan 

som möjligt för att minska belastning på recipient och ledningssystem. Hanteringen av dagvatten 

skall även planeras så att översvämning eller annan olägenhet inte sker för omgivningen. 

 

Övergripande miljömål Uddevalla kommun 
 

Uddevalla kommun har upprättat en lokal miljöstrategi (2013-03-14) för att samordna och vägleda 

miljöarbetet för att nå ett hållbart Uddevalla. Denna strategi utgår från de 16 nationella 

miljökvalitetsmålen. Genom den lokala miljöstrategin har dessa mål översatts till 6 kommunala 

miljömål och åtgärder för Uddevalla kommun. Uddevalla har som mål att genom 

samhällsplaneringen kunna skapa förutsättningar för en hållbar livsstil med minskade utsläpp, 

hållbara transporter samt användningen av hållbara energikällor. 
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Förutsättningar, förändringar och konsekvenser 

 

Pågående Markanvändning 

 

Förutsättning 

Området är idag detaljplanelagt i huvudsak som naturområde. Det avgränsade området angavs 

tidigare som öppen ängsmark, men dagens karaktär av platsen präglas mestadels av slybeväxt mark.  

Planförslag och konsekvenser 

Planen föreslår att det som tidigare har varit utpekat som natur övergår till kvartersmark i syfte för 

byggnation av bostäder. Sedan föregående detaljplans antagande har planområdet och angränsande 

område förändrat sin karaktär till att förtätas. Djurhållning, åkerbruk samt slåttermarker 

koncentreras nu norr om Utby. Planen medför att området förtätas ytterligare och att grönområden 

koncentrats i randzonen av Utby.  

Natur och rekreation 

 

Förutsättning 

Planområdet utgörs av ett slybeväxt markområde mellan äldre samt nyare bebyggelse i norra delen 

av Utby. Naturvärde är under dagens förutsättningar endast av viss lokal betydelse. Området var 

tidigare ängsmark samt mark för lokal djurhållning. Rekreationella värden har tidigare funnits genom 

djurhållning. Planområdets värde som strövområde anses som nominell utifrån områdets storlek 

samt kopplingar till annan sammanhängande natur.  

 

Planförslag och konsekvenser 

Naturmark övergår till kvartersmark för bostäder. Arealen för naturmarken minskar med 2400 

kvadratmeter. Marken har visst brukningsvärde för rekreation samt som naturområde men större 

arealer finns i närheten strax norr om planområdet. Då de tidigare har varit djurhållning på platsen 

som övergått till en slybeväxt grön kil har inga stora naturvärden ännu hunnit utvecklas, men skulle 

kunna ha skett på sikt. Planförslaget föreslår att marken närmast tomterna i norr fortsatt är 

naturmark för att behålla en vegetationszon, samt för att säkerställa tillgången ledningsrätt för 

allmännyttiga underjordiska ledningar och bevara befintligt dike.  

 

Sammantaget medför exploateringen viss negativ konsekvens för grönytefaktorn i området. 

Planområdes naturmark har idag begränsade naturvärden och små rekreationsmöjligheter, men har 

betydelse som variationstyp av markanvändning och sätter högre krav på att andra grönområden 

fredas i närhet till planområdet. 

 

Arkeologi 

 

Förutsättning 

Inom planområdet finns inga sedan tidigare kända fornlämningar. Strax öster om planen, inom 

fastigheten Utby 4:6 finns det en känd fornlämning RAÄ Herrestad 142:1. För att säkerställa 
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fornlämningens avgränsning samt karaktär utförde RIO Göteborg Natur- och kulturkooperativ (2019-

10-14) en arkeologisk undersökning.  Spridningszonen avgränsades genom utredningen till Utby 4:6. 

Vid undersökningen påträffades endast enstaka bitar slagen flinta i matjord. Länsstyrelsen gör 

bedömningen att fornlämningen RAÄ Herrestad 142:1 inte längre omfattas av kulturmiljölagens 

bestämmelser.  

 

Planförslag och konsekvenser 

Fornlämningens omfattas inte längre av kulturmiljölagens bestämmelser vilket gör att det inte 

påverkar planens syfte, inga ytterligare skydd kommer vidtas i planförslaget. Då det under den 

arkeologiska undersökningen också har konstaterats att området inte innefattas som spridningszon 

för fornlämning görs bedömningen att förslaget inte förhindrar framtida fynd.  

 

Bebyggelse  

 

Förutsättning 

Utby är ett område med sammanhållen bebyggelse. Huvudsakligen präglas bebyggelsen av fristående 

enfamiljsbostäder. Tidigare dominerades bebyggelsen av fritidshus. Sedan millenniumskiftet och 

framåt så har området kompletterats och förtätats med en betydande del permanenta bostäder. 

Dessutom så har även tidigare fritidsboenden fått ökad byggrätt och i stor omfattning nyttjas som 

åretruntboende. 

 

Husen som finns i området präglas av tidsenlig arkitektur från då de har uppförts, vilket främst är 

från 1950-talet samt början av 2000-talet. Nyare exploateringar har relativt stora byggrätter. 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 4. Illustrationsskiss  

Källa: Uddevalla kommun 
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Planförslag och konsekvenser 

Planförslaget föreslår att den bebyggelsestruktur för Utby som en plats för åretruntboende med i 

huvudsak fristående enfamiljsbostäder följs. Byggrätterna föreslås vara något mindre än de som har 

exploaterats söder om området för att bättre passa tomternas tänkta storlek. Utformningen på 

byggnadernas fasader, takvinkel och byggnadsstil regleras inte i detaljplanen.  

 

Landskapsbild 

 

Förutsättning 

Planområdet är en kil av slåttermark mellan sammanhållen bebyggelse i norra delen av Utby. 

Området präglas mer av kringliggande skogsmarker än kontakt med vyer över Havstensfjorden.  

 

Planförslag och konsekvenser 

Föreslagen marken är tänkt att bebyggas som en förtätning av bostadsområdet. Viss konsekvens 

finns för landskapsbilden då landskapet förtätas med bostäder. I övrigt följer den tänkta 

exploateringen övrig bebyggelsestruktur. 

 

Offentlig och kommersiell service 

 

Förutsättning 

Närmaste kommersiell service finns på Torp, cirka 3 kilometer nordöst om planområdet. Offentlig 

service hänvisas i första hand till Herrestad, cirka 4 kilometer öster om planområdet. För tillfället 

finns inga planer på utveckling av service inom Utby. 

Planförslag och konsekvenser 

Förslaget bidrar inte till mer service för området. Service finns att nå inom en förhållandevis rimlig 

distans.  

Gator och Trafik 

 

Trafik och gator 

 

Förutsättning 

Planområdet nås idag via Tåbergsvägen in på befintliga Pirreliden. Tåbergsvägen är matargata för 

större delen av Utby och har bitvis försetts med gång- och cykelavsnitt.  

 

Planförslag och konsekvenser 

Trafikmängden påverkas marginellt av planförslaget. Ny infrastruktur behöver inte anordnas för att 

genomföra förslaget. 
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Gång- och cykeltrafik 

 

Förutsättning 

Cykelväg finns bitvis längst med Tåbergsvägen. Längst med riksväg 161 finns cykel- och gångvägar 

mot Torp samt Uddevalla Centrum. I närområdet samutnyttjas lokalgatorna mellan mjuka och hårda 

trafikanter.  

Planförslag och konsekvenser 

Området förses till viss del av cykel- och gångväg. Trafikmängden tillåter fortsatt att lokalgator 

samutnyttjas. Förutsättningar för att kunna röra sig som mjuk trafikant är godtagbara.   

 

Kollektivtrafik 

 

Förutsättningar 

Närmaste hållplats för reguljär kollektivtrafik finns längst med riksväg 161, ca 1,5 kilometer norr om 

Utby 2:7. Hållplats för lokaltrafik samt skolbuss finns att nå via gång- och cykelväg 500 meter norr om 

planområdet på Tåbergsvägen.  

Planförslag och konsekvenser 

Utby är beläget utanför tätorterna och en bit ifrån kollektivtrafikstråken. Möjlighet att utnyttja 

kollektivtrafik finns men området är till stor del beroende av personbilstrafik i dagsläget. Vidare 

förtätningar kan öka underlaget för framtida kollektivtrafikdragning.  

 

Parkering 

Förutsättningar 

Uddevalla kommun arbetar för tillfället för en ny parkeringsstrategi. I enlighet till de riktlinjer som 

förbereds så föreslås parkering anläggas inom kvartersmark. 

 

Planförslag och konsekvenser 

Parkering föreslås i planförslaget att uppföras inom respektive fastighet.  

 

Geoteknik 
 

Markförhållanden 

Förutsättning 

Bohusgeo har utfört en geoteknisk utredning i planområdet (Bohusgeo 2020-01-10). Marken delas i 

rapporten upp i två områden, västra och östra delen.  Djupet till fast botten varierar mellan 5 och 9 

meter, där den västra har ett något mindre jordlager. Jordlagren utgörs i huvudsak av torrskorpelera, 

lera samt friktionsjord vilande på berg. Vattenkvoten har uppmätts till ca 30%. 
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Planförslag och konsekvenser 

I den geotekniska utredningen så bedöms släntstabiliteten som tillfredställande för både befintliga 

förhållanden samt med tänkt byggnation. Rapporten rekommenderar en belastningsgräns om 50 

kPa, för att begränsa uppfyllnader. Planområdet är flackt och bedöms ej behöva permanenta 

schakter. Förutsättningarna för grundläggning bedöms som goda i hela planområdet utifrån planens 

syfte. Kompletterande geoteknisk undersökning kan bli aktuell i byggskedet.  

 

Bergras och blocknedfall 

 

Förutsättning 

Planområdet både utgörs och angränsas av relativt flack mark. Mindre höjning finns sydost om 

planområdet.  

Planförslag och konsekvenser 

Planområdet bedöms inte beröras av risk för bergras eller blocknedfall.  

 

Sociala perspektiv 

 

Barnperspektiv 

 

Förutsättning 

I planläggning ska barn och ungas behov samt perspektiv lyftas fram. Planläggningen skall bejaka och 

ta hänsyn till barn och ungas intressen samt behov. Utifrån planförslagets ringa omfattning görs 

bedömningen att en djupgående barnkonsekvensbeskrivning inte behöver utföras i detaljplanarbete. 

 

Planförslag och konsekvenser 

Barn och ungas möjlighet till att röra sig fritt påverkas av de föreslagna bostädernas läge geografiskt. 

Lokalt finns det goda möjligheter att röra sig fritt. Det finns även närhet till naturmarker med 

rekreationsmöjligheter för barn och unga som är en stor tillgång. Barn och ungas möjlighet att röra 

sig självständigt till servicepunkter samt andra mötespunkter utanför närområdet är något 

begränsad.  

 

 

Jämställdhet och mångfald 

 

Förutsättning 

Uddevalla kommun har en strategi om att värna om mångfald samt social hållbarhet.  

 

Planförslag och konsekvenser  

Planen bidrar inte till att skapa nya boendeformer eller mötesplatser inom Utby. Den ringa 

omfattningen av planområdet gör att detta mål är svårt att uppnå inom föreslagen plan. 
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Hydrologiska förhållanden 

 

Dagvattenhantering 

 

Förutsättning 

En dagvattenutredning har utförts av ÅF (2018-04-13). I utredningen konstateras det att det finns ett 

dike i norra delen av planområdet. I detta vattendrag avvattnas de fastigheter som ligger norr och 

öster om planområdet. Dagvattenutredningen har undersökt områdets möjligheter att omhänderta 

dagvattenflöden för upp till hundraårsregn. Under nuvarande förutsättningar så kan marken själv 

infiltrera det mesta av det lokala dagvattnet som uppkommer inom planområdet. Ett öppet dike 

finns i planområdets norra del. Axels väg är i dagsläget upphöjd och utformad utan diken, avrinning 

sker från vägbana till planområdet. Vid större mängder dagvatten finns det kapacitet i diket i 

planområdets norra del.  

 

Planförslag och konsekvenser 

Genom planförslaget tillförs mer hårdgjord yta till 

området, vilket medför en försämring av markens 

möjlighet att själv infiltrera dagvatten. 

Utredningen har kalkylerats från att byggrätterna 

maximeras utifrån planförslaget. För att klara 

flöden upp till 100-års regn föreslås att de tre 

föreslagna fastigheterna kopplas samman med 

befintligt dike i norra delen av planområdet. 

Förhöjande åtgärder för lokal fördröjning kan 

ytterligare förbättra dagvattenhanteringen.  

Uddevalla kommun har som del i kommunens VA-

plan ett dokument för dagvattenhandledning. 

Handledningen utgår från de antagna 

ställningstagandena gällande dagvatten 

(Kommunfullmäktige 2015-12-09). Dagvattnet ska i möjligaste mån omhändertas så nära källan som 

möjligt för att minska belastningen på ledningssystem och recipienter. 

 

Dagvattenutredningen utförd av ÅF (2018-04-13) föreslår att mindre dagvattenmagasin anläggs på 

respektive bostadsfastighet för att lokalt fördröja vattnet innan det når diket. Kapaciteten i diket 

anses tillräcklig för den ökning som de nya fastigheterna potentiellt tillför.  

Översvämningsrisk 

 

Förutsättning 

Planområdet är högt beläget och sluttar mot väster. Vid stora nederbördsflöden kan 

dagvattensystemets kapacitet överskridas temporärt och leda till ytliga flöden. Dessa kommer 

avledas mot lågpunkter väster och söder om planområdet.  

Figur 5. Befintligt dike 

Källa: Uddevalla kommun 
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Planförslag och konsekvenser 

Förslaget tillför fler hårdgjorda ytor vilket minskar markens kapacitet att lokalt omhänderta flöden 

samt skapar risker för ytlig avrinning. Däremot är den potentiella ökade belastningen av planförslaget 

för översvämningar relativt liten. Risken för lokala översvämningar är också liten. Anläggning av 

dagvattenmagasin lokalt inom kvartersmark förhöjer fastigheternas möjlighet att fördröja samt 

avlasta diket vid större flöden enligt ÅF dagvattenutredning (2018-04-13). 

 

Hälsa och säkerhet 

 

Föroreningar 

 

Förutsättning 

Inga kända föroreningar finns inom planområdet. 

 

Planförslag och konsekvenser 

Förslaget förväntas inte bidra till framtida föroreningar i marken. Föroreningsämnen som kan finnas i 

framtida dagvattenflödet som leds via diket kommer inte överstiga rekommenderade riktvärden 

enligt dagvattenutredningen (ÅF 2018-04-12). 

 

Radon 

 

Förutsättning 

I samband med en äldre geotekniska utredningen i området 

(Bohusgeo 2004-01-20) gjordes en markradonmätning på 3 

punkter strax söder om planområdet. Radonhalten mättes 

upp till mellan 7 och 15 kBq/m3, vilket klassas som område 

för normalradonmark. Nuvarande område klassas däremot 

som normal- till högriskradonmark enligt tidigare kartering, 

vidare undersökningar bedöms ej behövas.  

Planförslag och konsekvenser 

För både normal och normal- till högriskradonmark bör 

byggnaderna utföras radonskyddade. Bedömningen görs att 

de mätningar som utförts samt rekommendation om 

radonskyddade byggnader räcker. Om grundläggning måste 

utföras på berg eller vid kontakt med grov friktionsjord nära 

berg bör kompletterande mätningar utföras.  

 

Buller 

 

Förutsättning 

Buller skapas främst från Tåbergsvägen, väst om planområdet, som är matargata för stora delar av 

Figur 6. Radonkartering  

Källa: Uddevalla kommun 
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Utby. Tåbergsvägen har karaktären av en lokalgata, med lägre hastigheter. Trafikmängden är låg och 

genererar relativt lite buller.  

Planförslag och konsekvenser 

Planförslaget innebär att kvartersmark för bostäder upprättas på en distans minst 30 meter från 

Tåbergsvägen, som är matargata i Utby. Även vid stor ökning av trafikmängden i närområdet så 

kommer bullernivåerna för de föreslagna bostäderna vara under riktvärdena för buller. Planförslaget 

bidrar inte i nämnvärd utsträckning till ytterligare trafikbuller för området.  

Förklaring av planbestämmelserna 

 

Användningsbestämmelser 

 

 

Användningen gata, lokaltrafik, används för att säkerställa väg till och från bostäderna.   

 

 

Allmän platsmark för natur används i området för att säkerställa allmänt område för     grönstruktur, 

ledningsrätter samt dagvattendike. 

 

 

Kvartersmark för bostadsändamål för tänkt exploateringsområde. Placering av bostadshus 

specificeras inte. 

 

Egenskapsbestämmelser 

 

 

Syftet med bestämmelsen är att begränsa byggnadsarean inom området samtidigt som flera olika 

upplåtelseformer möjliggörs. Genom en exploateringsgrad på 25% så finns det god förutsättning att 

nå god dagvattenhushållning samt begränsa byggrätternas storlek och skala. 

 

 
 

Nockhöjden för nya bostadshus begränsas till 6,0 meter. Bestämmelsen är till för att reglera 

byggrätten och anpassa den nya bebyggelsen till kringliggande norm. 

 

Administrativa bestämmelser 

Genomförandetiden är 5 år., PBL 4 kap. 21 § 

 

Syftet är att säkerställa byggrätten inom en 5 årsperiod. 

e1 25% Största bruttoarea är angivet värde i % av fastighetsarean inom användningsområdet, PBL 4
kap. 11 § 1 st 1 p.

)—6,0 Högsta nockhöjd är angivet värde i meter , PBL 4 kap. 11 § 1 st 1 p.

NATUR
Naturområde, PBL 4 kap. 5 § 1 st 2 p.

GATA1
Lokalgata, PBL 4 kap. 5 § 1 st 2 p.

B
Bostäder, PBL 4 kap. 5 § 1 st 3 p.



 

18 
 

Teknisk försörjning 

 

Vatten och avlopp 

 

Förutsättningar 

Västvatten anlägger för tillfället ledningar för vatten och avlopp i norra delen av planområdet. 

Planområdet ingår i kommunalt verksamhetsområde för vatten och avlopp. 

 

Planförslag och konsekvenser 

Ny bebyggelse kommer anslutas till det kommunala VA-nätet. Lämplig anslutningspunkt för 

respektive fastighet anvisas av västvatten.  

 

Elförsörjning  

 

Förutsättning 

Uddevalla Energi ansvarar för distributionsnätet. 

 

Planförslag och konsekvenser 

Reservat för transformatorstation som finns inom planområdet i tidigare detaljplan kan utgå. 

Transformatorstation har byggts strax sydväst om planområdet och uppfyller kapacitetsbehovet. 

 

Avfallshantering 

 

Förutsättning 

Uddevalla Energi ansvarar för hämtning av källsorterat avfall. Avfall som inte ingår i hushållsnära 

avfall lämnas på återvinningsstation. Närmaste återvinningsstation finns på Torp.  

 

Planförslag och konsekvenser 

Hushållsavfall föreslås hanteras inom planområdet för respektive fastighet.  

 

Fiber 

 

Förutsättning 

Fiberledningar finns inom planområdet. Den ekonomiska föreningen Utby fiber ansvarar för 

fibernätet. 

 

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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Genomförandebeskrivning 

 

Organisation och Administration  

 

Tidplan 

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

Beslut om samråd i Samhällsbyggnadsnämnden Februari 2020  

Samråd    Februari-Mars 2020 

Underrättelse om granskning   Maj 2020 

Beslut om antagande   Augusti 2020 

Laga kraft, tidigast   September 2020 

 

Planen vinner laga kraft tre veckor efter beslut om antagande har godkänts av beslutande organ på 

kommunen om överklagande av planen inte sker. 

Handläggning 

 

Handläggningen för planförslaget sköts av samhällsbyggnadsförvaltningen på Uddevalla kommun. 

 

Genomförandetid 

 

Genomförandetiden är 5 år från den dag planen vinner laga kraft. Efter utsatt genomförandetid 

fortsätter planen att gälla fram tills den dag då beslut om ny, ändring eller upphävning av 

detaljplanen beslutats av kommunen.   

Under genomförandetiden har fastighetsägare en garanterad rätt att efter ansökan om bygglov om 

det är i enlighet med planen. Efter genomförandetiden slut garanteras inte längre fastighetsägaren 

byggrätt. Kommunen kan efter genomförandetidens slut ändra eller upphäva planen.  

Under genomförandetiden åtar sig huvudman för allmän plats att iordningställa de för planen 

utpekade allmänna platserna.  

Huvudmannaskap och ansvarsfördelning 

 

Allmän plats föreslås i det för planen avgränsade område enskilt huvudmannaskap.  

Inom planen och med angränsande områden i Utby så har denna lösning sedan tidigare 

implementerats, där vägar och övrig allmän platsmark sköts som gemensamhetsanläggningar eller 

dylikt. Då planförslaget endast berör en mindre del av den allmänna platsmarken så föreslås det 

fortsatt vara ett enskilt huvudmannaskap.  
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Ansvarsfördelning   

Anläggning Genomförandeansvarig Drift- och skötselansvarig 

Gata Exploatör GA 

Natur Exploatör GA 

Kvartersmark 

(Bostadsändamål) 

Exploatör & Fastighetsägare Fastighetsägare 

Enskilt vatten och spillvatten Fastighetsägare från anvisad 

anslutningspunkt 

Fastighetsägare 

Allmänna vatten- och 

spillvattenledningar 

Västvatten Västvatten 

El, fiber, elektrisk 

kommunikation 

Respektive ledningsägare Respektive ledningsägare 

 

 

Fastighetsrättsliga frågor 

 
Fastighetsbildning 

 

 

Fastighet Fastighetsbildning Konsekvens Berörd yta  

Del av Utby 2:7 Ges möjlighet för avstyckning 

till bostadsändamål 

Avstyckas och ny 

fastighet/fastigheter bildas 

2500 kvm 

 Kvarstår som allmän plats, 

Gata 

Ingår fortsatt i Utby 2:7 950 

 Kvarstår som allmän plats, 

Natur 

Ingår fortsatt i Utby 2:7 650 

 

Utby 2:7 föreslås genom planförslaget att styckas upp. Nya fastigheter bildas för tänkta tomter. 

Gatan ingår fortsatt i fastigheten Utby 2:7 och avstyckade fastigheter ansluter till befintlig 

gemensamhetsanläggning för väg samt natur. 

Avstyckning och fastighetsreglering 

  

Genomförandet av detaljplanen kommer att medföra förändringar av fastighetsindelning och 

bildande av nya fastigheter. Fastighetsbildning sker i lantmäteriförrättning efter att detaljplanen har 

vunnit laga kraft. Genom avstyckning kommer nya fastigheter för bostadsändamål att tillskapas. 
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Gemensamhetsanläggningar & Samfälligheter 

 

Planområdet berörs av ett antal gemensamhetsanläggningar, samfälligheter och servitut. Planen 

kommer bland annat att belasta Pierrelidens vägförening samfällighet, Utby GA:19. Dessutom berörs 

även Utby GA:1 

Avtal mellan nybildade fastigheter och berörda gemensamhetsanläggningar, samfälligheter samt 

servitut upprättas genom ansökan och yrkan till lantmäteriet. Exploatören ansvarar för ansökan 

vilket regleras i exploateringsavtalet. 

 

Servitut om tillgång till skogsfastighet Utby 2:8 beaktas genom att behålla allmän plats väg i 

plankartan. Villkoren för servitutet som avtals vid den plan som vann laga kraft 2004 skall beaktas 

och säkerställas i vidare planarbete. 

Exploateringsavtal 

Exploateringsavtal ska upprättas mellan exploatör och kommunen för att reglera vilka åtagande som 

förläggs på exploatören innan planen vinner laga kraft.  

 

Tekniska frågor 

 
Geoteknik 

Geotekniken skall uppfylla krav från SGI. Geoteknisk undersökning har utförts men vid projektering 

av nya byggnader kan en komplettering behövas. Detta hanteras i samband med bygglov och/eller 

startbesked för byggnation.  

 

Radon 

BBR:s krav på inomhusluft, 200Bq/m3 ska uppfyllas. Detta bevakas i samband med bygglov och eller 

bygganmälan. 

 

Vatten och avlopp 

Förbindelsepunkt för vatten och avlopp anvisas av Västvatten. 

 

Fiber 

Förbindelsepunkt för fiber anvisas av Utby fiber. 

 

Buller 

BBR:s krav på ljudnivåer i inomhus samt för utemiljö ska uppfyllas vilket bevakas i samband med 

bygglov/bygganmälan. 

Dagvatten 

Exploatören ansvar för att anlägga fördröjningsmagasin inom avstyckad bostadsfastighet i enlighet 

med anvisning från dagvattenutredningen (2018-04-13).  
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Ekonomiska Frågor 
 

Exploatör  

Exploatören svarar för kostnaderna för kommunens handläggning av detaljplanen samt de 

utredningar som uppkommer under planarbetet. Exploatören svara även för andra kostnader som 

tillkommer för exploateringens genomförande vilket regleras i exploateringsavtalet.  

 

Fastighetsägare 

Vid bygglovsprövning kommer bygglovsavgifter att tas ut enligt gällande taxa vilket åläggs 

fastighetsägaren.  

 

Uddevalla kommun 

Kommunen handlägger planen och debiterar planansökande enligt avtal. Kommunen har inte 

huvudmannaskap för allmän platsmark och hanterar inte kostnaderna för underhåll av dessa.  

Mark  
Ersättningar eller kostnader för servitut, ledningsrätt, allmänplats- respektive kvartersmark som ska 

överföras mellan fastigheter, regleras i normalfallet i en frivillig överenskommelse inför ansökan om 

fastighetsbildning. Kostnaden för fastighetsbildning kommer att fördelas efter den nytta som 

respektive fastighetsägare har av föreslagen åtgärd. 

VA-anläggningsavgift  

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

Fjärrvärme  
Planområdet ansluts till kommunalt fjärrvärmenät. Anslutningsavgifter tas ut enligt gällande taxa. 

Markmiljö och fyllnadsmassor  

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

fastighetsägare.  

Elledningar  
Eventuell flytt av ledningar inom planområdet bekostas av exploatören. 

Fiberledningar  

Eventuell flytt av ledningar inom planområdet bekostas av exploatören. 

Bygglovsavgift  

Vid bygglovsprövning kommer bygglovsavgifter att tas ut enligt gällande taxa. 
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Fortsatt planarbete 

 

Efter samråd med länsstyrelse, berörda sakägare, myndigheter samt övriga som ingår i 

samrådskretsen sammanställs synpunkter och återges i en samrådsredogörelse.  Utformningen av 

planförslaget fortlöper sedan där synpunkter som inkommit beaktas. 

 

När det slutgiltiga planförslaget är färdigarbetat ställs det åter ut för samrådskretsen för granskning.  

 

Medverkande tjänstemän 

 

Samhällsbyggnadsförvaltningen 
 

Plan & Exploatering  

 

Hugo Bennhage, planarkitekt  

Ann-Louise Andersson, planarkitekt 

Eva Schröder, plankoordinator 

Martin Hellström, planchef 

Petter Larsson, mark- och exploateringsingenjör 

 

GIS- och processutveckling 

Västvatten 

 

 

Martin Hellström Hugo Bennhage 

planchef  planarkitekt 

 

 

Uddevalla januari 2020 
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Protokollsförslag 
Barn och utbildningsnämnden 

 

2020-03-19 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 53 Dnr BUN 2020/00002  10 

Anmälan av beslut fattade å nämndens vägnar 2020-03-19 

Sammanfattning 

Genom förteckning daterad 2020-03-10 anmäls delegationsbeslut fattade på barn och 

utbildningsnämndens vägnar. 

Beslutsunderlag 

Barn och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-03-10.     

Beslut 

Barn och utbildningsnämnden beslutar 

 

att anmälningsärenden enligt ovan läggs till handlingarna 

 



 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
Barn och utbildning 

1(1) 

2020-03-10 Dnr BUN 2020/00002 

  

 

Handläggare 

Förvaltningssekreterare Pernilla Gustafsson 

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

 

Anmälan av beslut fattade å nämndens vägnar 2020-03-19 

Sammanfattning 

Genom förteckning daterad 2020-03-10 anmäls delegationsbeslut fattade på barn och 

utbildningsnämndens vägnar.      

Beslutsunderlag 

Barn och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-03-10.      

Förslag till beslut  

Barn och utbildningsnämnden beslutar 

 

att anmälningsärenden enligt ovan läggs till handlingarna 

 

   

 

 

 

 

Staffan Lindroos Pernilla Gustafsson 

Förvaltningschef Förvaltningssekreterare 
 



 

 

 

 
Protokollsförslag 
Barn och utbildningsnämnden 

 

2020-03-19 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 54 Dnr BUN 2020/00034  11 

Anmälan till huvudman enligt 6 kap 10 § Skollagen - barn/elev 
som känner sig kränkt 2020-03-19 

Sammanfattning 

Barn och utbildningsnämnden har delegerat till ordföranden 2012-06-19 § 96 att å 

nämndens vägnar motta anmälningar från rektor om barn och elever som anser sig ha 

blivit utsatta för kränkande behandling. 

  

Genom förteckning daterad 2020-03-10 anmäls delegationsbeslut fattade på barn och 

utbildningsnämndens vägnar.     

Beslutsunderlag 

Barn och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-03-10.     

Beslut 

Barn och utbildningsnämnden beslutar 

  

att anmälningsärenden enligt ovan läggs till handlingarna 

  

  

 

 



 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
Barn och utbildning 

1(1) 

2020-03-10 Dnr BUN 2020/00034 

  

 

Handläggare 

Förvaltningssekreterare Pernilla Gustafsson 

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

 

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

som känner sig kränkt 2020-03-19 

Sammanfattning 

Barn och utbildningsnämnden har delegerat till ordföranden 2012-06-19 § 96 att å 

nämndens vägnar motta anmälningar från rektor om barn och elever som anser sig ha 

blivit utsatta för kränkande behandling. 

 

Genom förteckning daterad 2020-03-10 anmäls delegationsbeslut fattade på barn och 

utbildningsnämndens vägnar.      

Beslutsunderlag 

Barn och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-03-10.      

Förslag till beslut  

Barn och utbildningsnämnden beslutar 

 

att anmälningsärenden enligt ovan läggs till handlingarna 

 

   

 

 

 

Staffan Lindroos Pernilla Gustafsson 

Förvaltningschef Förvaltningssekreterare 
 



 

 

 

 
Protokollsförslag 
Barn och utbildningsnämnden 

 

2020-03-19 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 55 Dnr BUN 2020/00063  12 

Anmälan till huvudman enligt 7 kap 19a § Skollagen - utredning 
om frånvaro i förskoleklass, grundskola och grundsärskola 
2020-03-19 

Sammanfattning 

Barn och utbildningsnämnden har delegerat till ordföranden 2018-08-23 § 108 att å 

nämndens vägnar motta anmälningar från rektor om elevs frånvaro i förskoleklass, 

grundskola och grundsärskola. 

 

Genom förteckning daterad 2020-03-10 anmäls delegationsbeslut fattade på barn och 

utbildningsnämndens vägnar. 

Beslutsunderlag 

Barn och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-03-10. 

Beslut 

Barn och utbildningsnämnden beslutar 

 

att anmälningsärenden enligt ovan läggs till handlingarna 

 



 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
Barn och utbildning 

1(1) 

2020-03-10 Dnr BUN 2020/00063 

  

 

Handläggare 

Förvaltningssekreterare Pernilla Gustafsson 

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

 

Anmälan till huvudman enligt 7 kap 19a § Skollagen - 

utredning om frånvaro i förskoleklass, grundskola och 

grundsärskola 2020-03-19 

Sammanfattning 

Barn och utbildningsnämnden har delegerat till ordföranden 2018-08-23 § 108 att å 

nämndens vägnar motta anmälningar från rektor om elevs frånvaro i förskoleklass, 

grundskola och grundsärskola. 

 

Genom förteckning daterad 2020-03-10 anmäls delegationsbeslut fattade på barn och 

utbildningsnämndens vägnar.      

Beslutsunderlag 

Barn och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-03-10.      

Förslag till beslut  

Barn och utbildningsnämnden beslutar 

 

att anmälningsärenden enligt ovan läggs till handlingarna 

 

   

 

 

 

 

Staffan Lindroos Pernilla Gustafsson 

Förvaltningschef Förvaltningssekreterare 
 



 

 

 

 
Protokollsförslag 
Barn och utbildningsnämnden 

 

2020-03-19 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 56 Dnr BUN 266962   13 

Övriga frågor 
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