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Sammanträde Barn och utbildningsnämnden  
  
Plats och tid Sammanträdesrum Bäve, torsdagen den 23 januari 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 28 januari 2020 

 

 

2.  Information till nämnd 2020-01-23 
Dnr BUN 2020/00013  

 

1. Arbetsmiljörapport, januari 2020 för Barn och utbildningsnämndens 

verksamheter  

 

 

2. Bokslut 2019 

 

 

3. Information om remisserna;  

- Remiss från Fyrbodals kommunalförbund/VGR gällande 

handlingsplan för suicidprevention i Västra Götaland 

- Remiss från VästKom gällande samverkan för barn och ungas 

bästa - överenskommelse mellan Västra Götalands kommuner och 

Västra Götalandsregionen 

 

 

 

08:40-09:40 

Utredare, 

Verksamhetschefer  

 

10:00-10:50 

Controller  

 

10:50-11:20 

Samordnare 
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Föredragningslista Föredragande 

3.  Information - Förvaltningschef 2020-01-23 
Dnr BUN 2020/00014  
 

1. Lokalfrågor  
- Status efter branden på Västerskolan 
- Status Äsperödsskolan  
 

2. Förvaltningschefen informerar  
 

 
3. Inspektionsärenden  

 
4. Barnomsorgskön – presenteras digitalt    

 
 
 
11:20-12:00 
Lokalplanerare  
 
 
13:30-14:00 
Förvaltningschef  
 
14:00-14:30 
Administrativ chef 
 

4.  Information - Ordförande 2020-01-23 
Dnr BUN 2020/00015  
 

1. Ordförande informerar  
 
Beslutsärenden 13:00-13:30 

 
 
 
14:50-15:15 
Ordförande  

5.  Arbetsmiljörapport, januari 2020 för Barn och utbildningsnämndens 
verksamheter 
Dnr BUN 2020/00026  

Utredare  

6.  Tonema AB - Ansökan om att bedriva fristående pedagogisk omsorg 
(övertagande av enskild firma Tonema pedagogisk omsorg, Lena 
Segerstark) 
Dnr BUN 2019/01260  

Utredare  

7.  Ansökan från ULNA AB om att utöka verksamhet  
Dnr BUN 2019/01251  

Administrativ chef  

8.  Remiss från Fyrbodals kommunalförbund/VGR gällande handlingsplan 
för suicidprevention i Västra Götaland 
Dnr BUN 2019/01319  

Samordnare  

9.  Remiss från VästKom gällande samverkan för barn och ungas bästa - 
överenskommelse mellan Västra Götalands kommuner och Västra 
Götalandsregionen 
Dnr BUN 2020/00069  

Samordnare  

10.  Samhällsbyggnadsnämndens remiss - detaljplan rörande Tjöstelsröd 
1:1 m.fl. Skarsjövallen  
Dnr BUN 2020/00070  

Lokalplanerare  
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Föredragningslista Föredragande 

11.  Beslut fattade å nämndens vägnar 2020-01-23 
Dnr BUN 2020/00002  

Nämndsekreterare  

12.  Anmälan till huvudman enligt 6 kap 10 § Skollagen - barn/elev som 
känner sig kränkt 2020-01-23 
Dnr BUN 2020/00034  

Nämndsekreterare  

13.  Anmälan till huvudman enligt 7 kap 19a § Skollagen - utredning om 
frånvaro i förskoleklass, grundskola och grundsärskola 2020-01-23 
Dnr BUN 2020/00063  

Nämndsekreterare  

14.  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 

 

2020-01-23 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 1 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 28 januari 2020. 

 

Beslut 

Barn och utbildningsnämndens beslutar 

  

att välja Pierre Markström (C) till justerande samt  

  

att justering äger rum tisdagen den 28 januari 2020 
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§ 2 Dnr BUN 2020/00013  2 

Information till nämnd 2020-01-23 

 

1. Arbetsmiljörapport, januari 2020 för Barn och utbildningsnämndens 

verksamheter 

 

2. Bokslut 2019  

 

3. Information om remisserna;  

- Remiss från Fyrbodals kommunalförbund/VGR gällande handlingsplan för 

suicidprevention i Västra Götaland 

- Remiss från VästKom gällande samverkan för barn och ungas bästa - 

överenskommelse mellan Västra Götalands kommuner och Västra 

Götalandsregionen      
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§ 3 Dnr BUN 2020/00014  3 

Information - Förvaltningschef 2020-01-23 

 
1. Lokalfrågor  
- Status efter branden på Västerskolan  
- Status Äsperödsskolan  

 
2. Förvaltningschefen informerar  

   
3.  Inspektionsärenden  

  
4. Barnomsorgskön – presenteras digitalt     

 









UDDEVALLA KOMMUN
Barn och utbildning

2020‐01‐02

=>Uppföljning ekonomi och verksamhet =>Arbetsmiljö

=> Planering ekonomi och verksamhet '=>Lokalfrågor

=>Hållbar utveckling

Typ Jan Febr Mars April Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec

Beslutsärenden

Rapport arbetsmiljö Bokslut 2019 med 
verksamhets-
berättelse

Budgetdialog    2021-
2023

Delårsbokslut TI 2020 Internkontroll-rapport 
2020 -deluppföljning 

Rapport arbetsmiljö Delårsbokslut TII 
2020

Verksamhetsplan år 
2021-2023 med 
budget år 2021 

Internkontroll-rapport 
2020       och plan 
2021

Anmälda kränkningar 
och frånvaro till 
huvudmannen,  
ärenden från BEO 
och Skolinspek-
tionen

Rapport om 
skolplaceringsproces
sen 2020/2021

Gymnasieskolans 
utbud 2021/2022

Styrkort BUN - 
justering av uppdrag 
och målnivåer 

Anmälda 
kränkningar och 
frånvaro till 
huvudmannen,  
ärenden från BEO 
och Skolinspek-
tionen

Bokslut ekonomi 
(delrapport)

Verksamhets-
berättelse med 
resultatdialog SKA 
FVL-nämnd 

Ekonomisk 
uppföljning jan-febr

Drogförebyggande 
arbete 

Delårsrapport T1 med 
resultatdialog SKA 
FVL-nämnd

Lärande för hållbar 
utveckling och ISO 
14001 

Controllerrapport 
Central

Delårsrapport TII 
med resultatdialog 
SKA FVL-nämnd

Förslag anslagsbind-
ningsnivåer; 
Verksamhetsplan år 
2021-2023 med 
budget år 2021 samt 
översyn av stykort

Controllerrapport och 
ekonomisk 
uppföljning jan-okt

Kommunens 
aktivitetsansvar

Rapport arbetsmiljö Anmälda kränkningar 
och frånvaro till 
huvudmannen,  
ärenden från BEO 
och Skolinspek-
tionen 

Information om 
skolaplaceringsproce
ssen 2020/2021

Gymnasieskolans 
utbud

Anmälda 
kränkningar och 
frånvaro till 
huvudmannen,  
ärenden från BEO 
och Skolinspek-
tionen 

Lokalbehov kopplat 
till befolknings-
prognos

Måltidsrapport

Rapport arbetsmiljö

Budgetdialogsmöte 4 
mars

Bussresa lokaler Verksamhetsplan år 
2021-2023 med 
budget år 2021 
samt översyn av 
stykort (mitten av 
sept)

ÅRSHJUL - Planeringsöversikt - BUN   2020

2020

Informationsärenden

Arbetsmöten

Utbildningsdagar



 

 

 

 
Protokollsförslag  
Barn och utbildningsnämnden 

 

2020-01-23 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 4 Dnr BUN 2020/00015  4 

Information - Ordförande 2020-01-23 

 

1. Ordföranden informerar     

 

 





 

 

 

 
Protokollsförslag  
Barn och utbildningsnämnden 

 

2020-01-23 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 5 Dnr BUN 2020/00026  5 

Arbetsmiljörapport, januari 2020 för Barn och 
utbildningsnämndens verksamheter  

Sammanfattning 

Enligt barn och utbildningsnämndens årshjul ska förvaltningen lämna arbetsmiljö-

rapport två gånger per år. I augusti och i januari. Bilagda arbetsmiljörapport omfattar 

alla verksamheter inom barn och utbildningsförvaltningen.      

 Beslutsunderlag 

Barn och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-01-02 

Arbetsmiljörapport, januari 2020 för Barn och utbildningsnämndens verksamheter     

Beslut 

Barn och utbildningsnämnden beslutar 

 

att godkänna arbetsmiljörapport, januari 2020 för barn och utbildningsnämndens 

verksamheter    

  

  





 
 
Handläggare: Arinette Jonshamre  
Tel: 0522–697136 
 

Arbetsmiljörapport  
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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  
 

 
 

Arbetsmiljörapport, januari 2020 för Barn och utbildnings-

nämndens verksamheter 

Rapportens innehåll  

 Del 1-Tillbud och skador - elever  

Sammanställning av tillbud barn/elev 15/6 2018 – 14/6 2019   

 

 Del 2 - Tillbud och skador - medarbetare 

Sammanställning tillbud och skador medarbetare Förskolan 1/5 2018 – 30/4 

2019 Övriga verksamheter 15/10 2018 – 14/10 2019 

 

 Del 3 - Analys av medarbetarenkäten OSA genomfördes av samtliga enheter 

våren 2019 

 

Enligt Barn och utbildningsnämndens årshjul ska förvaltningsledningskontoret lämna 

arbetsmiljörapport två gånger per år. I januari och augusti skrivs arbetsmiljörapport som 

ett ärende till nämnden. 

 

Del 1-Tillbud och skador - elever  
Sammanställning av tillbud barn/elev 15/6 2018 – 14/6 2019   

Tillbud och skador för barn i förskola 

Tillbud: 198 st  

Skador: 288 st 

Analys av anmälda tillbud och skador för barn i förskola 

Tillbud 

Flertalet av tillbuden har varit olika händelser såsom snubblingar, att ramla och falla 

(flest utomhus). Dessutom har tillbud skett vid händelser att barn cyklat på varandra. 

Dessa händelser är svåra att förutse för personalen utifrån barnens rörelsemönster. Det 

har skrivits tillbud utifrån att en annan förvaltning till vår förvaltning skickat ut känsliga 

uppgifter med ordinarie postgång, vilket resulterade i att uppgifterna hamnade hos fel 

mottagare. Åtgärder är vidtagna för ett säkerhetsställande  

Personalen analyserar tillbuden tillsammans med rektor på respektive förskola kring 

tillbuden och arbetet bedrivs aktivt med förebyggande och främjande insatser. Vid vissa 

tillbud har objekt stått felplacerat och en enkel åtgärd har då varit att göra förflyttning 
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av de objekt som orsakar händelserna tex om en möbel står fel placerat i ett rum och 

flera barn snubblar, ramlar eller skadar sig på den.   

Skador 

Anmälda skador har tex varit skrubbsår, råkat skära sig vid skräpplockning eller att ett 

barn trampat snett. Vissa olyckshändelser som uppstått är tex att en stol vält. Flertalet av 

skadorna är av mindre karaktär och anses vara svåra att förebygga vid tex att ett barn 

snubblar.  

Det har varit ett allvarligare tillbud såsom en lättare hjärnskakning rapporterad. En 

bitskada är inrapporterad och personalen arbetar aktivt och upplever sig trygga med de 

rutiner vi har tagit fram kring ”Barn som biter”. All personal ska hållas/vara uppdaterad 

på rutinerna. Rektor skapar plan för säkerhetsställande på enheterna. Rymningar har 

skett efter att syskon/ vårdnadshavare glömt stänga grinden. Åtgärder vidtagna gällande 

information till vårdnadshavare/syskon samt personal och att skyltar finns uppsatta. En 

incident som inträffat har varit relaterat till materialfel på reflexvästar och åtgärder har 

vidtagits kring säkerhetsställande. Nya reflexvästar finns med säkrare passform.  

 

Generellt 

Personalen arbetar systematiskt förebyggande och främjande genom att planera 

aktiviteterna, aktivt arbete med minskade barngrupper. Dessutom pågår ett arbete med 

att aktivt se över barnens aktivitetsarena och personalens placeringar utom- och 

inomhus.  

Tillbud och skador tas upp och analyseras på varje APT. Rektor och personal analysera 

händelserna och beslutar om åtgärder samt arbeta förebyggande och främjande 

aktiviteter/ åtgärder.  

På vissa av våra enheter har personalen rapporterat in den fysiska miljön som bristfällig, 

då brister inte åtgärdats omgående utifrån våra skyddsronder. Psykisk press vid 

vikariebrist uppges som en orsak till uppstådda tillbud och skador, då arbetspass inte 

tillsatts då det inte funnits vikarier att tillgå. Varje enhet ser över sina rutiner gällande 

optimal personalplacering vid ordinarie personals frånvaro. Verksamheterna arbetar 

med analyser av tillbud och skador i våra verksamheter samt med att säkerhetsställa 

genom att arbeta förebyggande och främjande för att undvika liknande händelser. 

Gällande områden med gungor där tillbud och skador har skett har staket satts upp. 

 

Utvecklingsområden 

Vidare behövs framöver fortsatt kunskap och utbildning kring skillnaden på tillbud och 

skada. Arbete med dokumentation har skett på verksamheterna med behövs även aktivt 

fortsatt arbete med framöver. All personal och rektor behöver arbeta aktivt 

förebyggande och främjande arbete kring miljöer samt med arbete proaktivt med 

optimal bemanning samt vikarieanskaffning. 
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Tillbud och skador för elever i grundskolan samt grundsärskolan 

Totalt anmälda tillbud: 247 

Tillbud är en oönskad händelse eller situation som kunnat leda till 

hälsobesvär, sjukdom eller olycksfall 

Antal 

247 

Pojkar  202 

Flickor 35 

Både flickor och pojkar har kunnat skadas 10 

Tillbudet var så allvarligt (fara för liv och hälsa) att Arbetsmiljöverket har 

informerats  

1 

Annan myndighet har underrättats med anledning av tillbudet   

 

Totalt anmälda skador: 547 

Skador  Antal 

Flickor som skadats  175 

Pojkar som skadats  372 

Fysiska skador 531 

Psykiska skador 16 

Skadan har krävt sjukvård 146 

Skadan var så allvarlig att Arbetsmiljöverket informerades 4 

Annan myndighet har underrättats med anledning av skadan   

Analys av anmälda tillbud och skador för elever i grundskolan samt 

grundsärskolan 

Anmälda tillbud och skador av elever inom grundskolan och grundsärskolan mäts 

årligen i syfte att identifiera vilka åtgärder och prioriteringar som kan behöva vidtas 

inom verksamheten.  

Vid årets sammanställning har antalet mätbara variabler ökat med en sammanställning 

av tillbudsanmälningar där både pojkar och flickor hade kunnat skadas. Mätbara 

variabler för skador är samma som föregående år.  

Svar har inkommit från samtliga enheter. 

 

Tillbud 

Vid årets kartläggning har 247 tillbud rapporterats i jämförelse med förra årets 236. 

Antalet enheter som rapporterat att de ej haft några anmälda tillbud har sedan 

föregående år ökat från tre enheter till åtta enheter. Flera rektorer uppger i analysen att 

många tillbud uteblir helt på grund av aktiva rastvärdar som ingriper och guidar. Till 

följd av detta kan man däremot se ett ökat antal tillbudsanmälningar av personal, då 

elevernas ilska och frustration istället vänds mot personalen. Några rektorer uppger att 

uteblivna tillbudsanmälningar också kan vara på grund av bristande rutiner och att man i 

likhet med förra årets analys ser ett fortsatt behov av att påminna personal om vikten 

och skyldigheten att skriva tillbudsanmälningar. 
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Tillbud sker ofta i samband med lek på raster, där man exempelvis upptäckt ett rep som 

knutits mellan fotbollsmål och stolpe som kan innebära att elever snubblar. I 

pulkabacken har man på en enhet satt upp regler för att undvika krock med staket. En 

riskfaktor som framkommer i analysen är utrymmen på skolgårdar som inte alltid täcks 

av vuxna och en rektor föreslår som åtgärd att dela in skolgården i fasta områden.  

Pojkar har tidigare år representerat störst andel anmälda skador och tillbud, vilket följer 

samma mönster även i år. Pojkar är involverade i 81 % av anmälda tillbud samt i 4 % 

där både flickor och pojkar är involverade. Våra rektorer konstaterar att det till stor del 

beror på att pojkar är mer aktiva i fysiska lekar och oftare hamnar i konflikter. Några 

rektorer föreslår som åtgärd, i likhet med föregående års analys, att arbetet med 

könsnormer och genus samt det våldspreventiva förhållningssättet kommer att fortgå på 

skolenheterna. 

Vid årets kartläggning har ett tillbud varit så allvarligt att Arbetsmiljöverket 

informerats. Vid inrapporteringen saknas utförlig information om denna händelse. 

 

Skador 

Antalet anmälda skador har från föregående år ökat med 10 %. Vid förra årets 

kartläggning anmäldes 495 skador i jämförelse med 547 skador detta läsår. Som tidigare 

nämnts är pojkar överrepresenterade vid anmälda tillbud och detsamma gäller för 

skador. Andelen pojkar som utsatts för skador är 68 %. Andel anmälda skador är 

betydligt fler på skolor med lägre årskurser. 

Årets anmälda skador sker likt tillbud ofta i samband med lek på raster och 97 % av 

årets anmälda skador är fysiska. Skador har uppkommit då elever krockat, fått en boll på 

sig, skadat sig under idrottslektion eller i slagsmål.   

Under året har 146 av fallen har skadan krävt sjukvård. Här ser vi en minskning från 

förra året, där 33% av antal anmälda skador krävde sjukvård, i jämförelse med årets 

27%.  

 

Fyra skadeanmälningar och ett tillbud är av mer allvarlig karaktär där Arbetsmiljöverket 

underrättats. Antalet är jämförbart med föregående år.  

Följande beskriver tillbudet där arbetsmiljöverket underrättats: 

- En smällare avfyras i en korridor och korridoren fylls med rök.  

Följande beskriver skadorna där Arbetsmiljöverket underrättats: 

- En elev hängde i gymnastikringar i idrottshallen, tappade taget och föll med huvudet 

först ner i golvet, vilket resulterade i hjärnskakning samt mindre spricka i skallbenet.  

- Elev ramlade på skolgården och bröt armen. 

- Elev klämde sitt finger i dörr vid ingång från skolgård.  

- Elev knuffades i ryggen under en match på fotbollsplanen och ramlade med huvud och 

arm in i betongmur.  

 

Gemensamt för några av enheterna är att konflikter har ökat på grund av högt elevantal i 

trånga lokaler. Dock visar analysen att man med hjälp av aktiv och närvarande personal 

har kunnat förebygga att skojbråk och konflikter urartat. Bland de yngre eleverna har 
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olyckshändelser i form av krockar och att man snubblar ökat, på grund av trängsel i 

kapprum och andra utrymmen på skolan.  

För att minimera tillbud och skador anger en skolenhet att skojbråk inte är tillåtet, då det 

ofta leder till skada eller konflikt. En annan enhet påpekar vikten av att vaktmästare 

följer upp tillbud och skador som inträffat i närmiljön så att händelsen inte orsakats av 

någon brist i lokaler/skolgård. Många av enheterna har också regler för rastaktiviteter 

vintertid för att motverka halkolyckor.   

Som tidigare nämnt arbetar enheterna med ett fortsatt medvetandegörande om 

genusperspektivet för att traditionella könsmönster ska brytas då pojkar är 

överrepresenterade avseende både anmälda tillbud och skador. Det våldspreventiva 

förhållningssättet kommer även att fortgå på skolenheterna. En rektor anser att 

mångfalden av anpassningar och särskilt stöd behöver utvecklas och intensifieras ännu 

mer. Man ser även vikt i att det även gäller vuxna utanför skolans organisation såsom 

taxipersonal. Hur enheterna ska kunna bryta dessa normer och mönster kommer bli ett 

långtgående och fortsatt utvecklingsarbete. Tillbud och skador till följd av ökat 

elevantal och minskade utrymmen är ofta återkommande i enheternas analyser och 

därmed ett område som bör bevakas. 

 

Tillbud och skador för elever i Uddevalla gymnasieskola samt 

gymnasiesärskola 

Totalt anmälda tillbud: 17 

Tillbud är en oönskad händelse eller situation som 

kunnat leda till hälsobesvär, sjukdom eller 

olycksfall 

Antal 

UG (inkl 

IM och 

GYSÄR) 

17 st 

Antal 

IM 

 

 

2 st 

Antal 

GYSÄR 

 

 

7 st 

Pojkar  15 2 5 

Flickor 2 0 2 

Tillbudet var så allvarligt (fara för liv och hälsa) att 

Arbetsmiljöverket har informerats  

1 0 1 

Annan myndighet har underrättats med anledning av 

tillbudet  

3 2 1 

 

Totalt anmälda skador: 89 

Skador  Antal 

UG (inkl 

IM och 

GYSÄR) 

89 st 

Antal 

IM 

 

 

10 st 

Antal 

GYSÄR 

 

 

9 

Flickor som skadats  53 10 6 

Pojkar som skadats  36 0 3 
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Fysiska skador 87 10 8 

Psykiska skador 2 0 1 

Skadan har krävt sjukvård 42 10 4 

Skadan var så allvarlig att Arbetsmiljöverket 

informerades 

5 0 1 

Annan myndighet har underrättats med anledning av 

skadan  

11 10 1 

 

Analys av anmälda tillbud och skador för elever i Uddevalla 

gymnasieskola samt gymnasiesärskola 
Behovet av ett digitalt system för uppföljning av tillbud och skador är tydligt. Det är 

fortsatt svårt att fullt ut få ett kvalitetssäkert underlag. 

Rektorerna har analyserat underlaget för resp enhet och det är tydligt att det är inom 

yrkesprogrammens praktiska undervisning på skolan, på apl-platsen samt inom 

Gymnasiesärskolan där tillbud och skador rapporteras mest för elever. Utöver det är 

Idrott och hälsa en undervisningssituation som förekommer bland tillbud och skador. 

Det handlar då om sträckningar, stukningar och liknande som uppstår i samband med 

utövande av idrott. 

Rektorerna beskriver att skadorna vanligen uppkommit under apl, under 

idrottsundervisning eller i samband med undervisning i yrkesämnen. Gällande 

yrkesämnen i verkstäder så har i flera fall eleven inte följt de anvisningar/säkerhetsbest 

som meddelats. Rektors direkta åtgärd efter konstaterande om att tillbud inte inträffat 

om säkerhetsföreskrifterna hade följts har varit att återigen upplysa och betona vikten av 

att följa säkerhetsföreskrifterna. 

De tre enheterna med flest rapporterade tillbud och skador är Restaurang- och 

livsmedelsprogrammet/GLUAG, El- och energiprogrammet/Hantverksprogrammet samt 

Bygg- och anläggningsprogrammet/VVS- och fastighetsprogrammet. Tillbuden inträffar 

i samband med olika typer av el-installationer och praktiskt arbete inom bygg och vvs. 

En apl-plats har fått återinföra elsäkerhetsrutiner och skolan har haft extra genomgång 

inom elsäkerheten med eleverna. På bygg- och anläggningsprogrammet samt 

restaurang- och livsmedelsprogrammet är mindre skärsår är det övervägande skälet till 

anmälan av skada.  

Östrabo 1s två enheter rapporterar en skada totalt. Rektors bedömning är att rutinen är 

känd. Inom Östrabo 1 finns två yrkesprogram; Vård- och omsorgsprogrammet samt 

Industritekniska programmet. 

Enstaka tillbud har inträffat på väg till och från skolan. Det har då varit fråga om halka. 

Introduktionsprogrammens rektor rapporterar tio skador på flickor och två tillbud på 

pojkar. En pojke genomförde suicidförsök på toalett och en pojke blev utsatt för 

misshandel. Ingen av dessa ligger inom Arbetsmiljöverkets del däremot har 

socialtjänsten, polis och sjukvård kopplats in. Sex flickor har under året svimmat, några 

flera gånger och samtliga fick föras till NÄL med ambulans. Orsaken är okänd. I och 

med att de flesta händelser varit antingen egenförorsakade eller av medicinsk natur går 
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det inte att dra några slutsatser mer än att det är viktigt att en skolsköterska finns 

tillgänglig på Margretegärde hela veckan menar rektor.  

Gymnasiesärskolans rektor beskriver att skadorna eller tillbuden främst har tillfogats av 

klasskamrater eller av elever själva och i situationer som inte hunnit avvärjas av 

personal. Ett allvarligt tillbud har inträffat och rapporterats vidare till Arbetsmiljöverket. 

Sammantagen bedömning är att rutinen att anmäla tillbud och skador för elever är känd 

inom Uddevalla gymnasieskola. Det är inom yrkesämnen samt idrott och hälsa som 

risken är störst att något inträffar. Aktivt arbete sker löpande kring säkerhetsförutskrifter 

och förebyggande instruktioner. Enheterna inom Östrabo 1 har få tillbud och skador 

rapporterade i förhållande till elevantal. Då eleverna inom både Vård- och 

omsorgsprogrammet samt Industritekniska programmet genomför arbetsplatsförlagt 

lärande är det av stor vikt att rutiner medvetandegörs även på apl-platserna. 

 

Tillbud och skador för elever i Uddevalla Vuxenutbildning 

Totalt anmälda tillbud: 4 
Tillbud är en oönskad händelse eller situation som kunnat leda till hälsobesvär, 

sjukdom eller olycksfall 
Antal 

Pojkar  4 

Flickor 0 

Tillbudet var så allvarligt (fara för liv och hälsa) att Arbetsmiljöverket har 

informerats  

0 

Annan myndighet har underrättats med anledning av tillbudet  0 

 

Totalt anmälda skador: 3 

Skador  Antal 

Flickor som skadats  0 

Pojkar som skadats  3 

Fysiska skador 3 

Psykiska skador 0 

Skadan har krävt sjukvård 2 

Skadan var så allvarlig att Arbetsmiljöverket informerades 1 

Annan myndighet har underrättats med anledning av skadan  2 

Försäkringskassan 

Analys av anmälda tillbud och skador för elever i Uddevalla 

Vuxenutbildning 
Tre av de fyra tillbuden handlade om yrsel hos elever som skulle kunnat leda till 

fallolycka. Orsakerna till yrseln är okända och därmed svåra att förebygga. Ett tillbud 

handlade om att elev kom berusad till en lektion. Lärare och rektor hade samtal med 

eleven som efter det frivilligt avvek från platsen vid tillfället. Vuxenutbildningen har en 

drogpolicy och handlingsplan som är kommunicerad med all personal. 
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En skada orsakades av att elev halkade i en trappa där det fanns snö och is, vilket ledde 

till svullnad vid fotleden. Två skador har krävt sjukvård, varav en skada var allvarlig. 

Den allvarliga skadan inträffade under VVS-utbildningen i en svetslokal. Eleven hade 

inte på sig skyddskläder trots att det var rutin och det fanns i lokalen. Elevens t-shirt 

började brinna av svetslopporna och eleven fick en mindre brännskada på bröstet. Efter 

en dag var eleven tillbaka i undervisning. Läraren i utbildningen har gått igenom 

säkerhetsrutiner flera gånger efteråt och säkerställer att samtliga elever bär skyddskläder 

innan svetsning får påbörjas.  

Den tredje skadan skedde under elevens APL, då eleven skulle rycka tag i en soptunna 

men tappade greppet och fick en smäll av tunnan på handen. Elevens handledare var 

med och hade gett instruktioner innan olyckan, och händelsen orsakades antagligen av 

ren otur. 

Fortsättningsvis kommer säkerhetsrutiner att prioriteras för att förebygga 

olyckshändelser. 

 

Del 2 - Tillbud och skador – medarbetare  
Sammanställning tillbud och skador medarbetare Förskolan 1/5 2018 – 30/4 

2019 Övriga verksamheter 15/10 2018 – 14/10 2019 

 

Tillbud och skador för medarbetare i förskolan 

Totalt anmälda tillbud: 10 

Tillbud är en oönskad händelse eller situation som kunnat leda till 

hälsobesvär, sjukdom eller olycksfall 

Antal 

Antal män o kvinnor  

      

 Psykisk risk Fysisk risk 

Män   

Kvinnor 26 11 
 

37 

Tillbudet var så allvarligt (fara för liv och hälsa) att 

Arbetsmiljöverket har informerats  

 

Annan myndighet har underrättats med anledning av tillbudet  Försäkringskassan 

 

Totalt anmälda skador: 21 

Vid skada ska alltid arbetsskadeanmälan skrivas/försäkringskassan Antal 

Kvinnor 29 

Män   

Fysiska skador 27 

Psykiska skador 1 

Skadan har krävt sjukskrivning  7 

Skadan var så allvarlig att Arbetsmiljöverket informerades 1 
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Annan myndighet har underrättats med anledning av skadan (tex 

arbetsmiljöverket) 

Försäkringskassan 

 

Analys av anmälda tillbud och skador för medarbetare i förskolan 

Tillbud och skador som sker tas upp på APT och arbete med åtgärder startas upp och 

följs upp. Arbete sker löpande i våra verksamheter för identifikation av händelser och 

vilka åtgärder vi kan ta för att åtgärda genom att ta bort någon fysisk sak som orsakar 

tillbud/skadan eller i övrigt arbeta med upplysning, utbildning och se över var och hur 

tillbud och skador inträffar. 
 

Flera av tillbuden har orsakerna varit buller från närliggande fastighet, ohälsa via 

smitta och ensamarbete när vikarie inte finns att tillgå. Stress och oro skapas då det 

inte blir optimal bemanning när ordinarie personal är frånvarande pga. av tex egen 

sjukdom, vård av sjukt barn. Arbete gällande vikarie sker i nära samarbete med 

Bemanningsenheten för att säkerhetsställa att vikarier finns att tillgå. Behovet är vissa 

dagar större än utbudet av vikarier som finns att tillgå. Verksamheterna behöver 

tillsammans arbeta förebyggande gällande optimal bemanning i verksamheterna vid 

frånvaro av ordinarie personal för att ha en plan då det inträffar. 
 

En del av tillbuden är kring den oro som personalen känner inför den skadegörelse 

som har skett på vissa av våra förskolor. Personalen har känt otrygghet när de gått från 

parkeringen samt att det var mörkt runt förskolan. Belysningen har åtgärdats, optimal 

bemanning har setts över samt att nya rutinerna har upprättats tillsammans chef och 

medarbetare. 
 

Vårdnadshavare uppträder mycket otrevligt mot personal. Vårdnadshavaren har 

tidigare varit missnöjd och hävdat sin rätt i olika situationer. Upplevs vara svår att 

samarbeta med. Vårdnadshavare tackar nej när rektor eller förskolepersonal bjuder in 

till samtal. 
 

Flera skador har varit halkolyckor på underlaget is, lera eller snubblat. Sanda/grusa vid 

halka är en åtgärd.  Analysera vid händelser inom och utomhus vid tillbud och skador. 

Några skador har orsakats av barnen som vistas i våra verksamheter, såsom ett barn 

som sprungit in i personal, rivit en personal i sandlådan i ansiktet samt barn som kastat 

sig bakåt och skallat en personal på hakan. Personalen anser oftast att det som händer 

med barnen inte är en medveten handling och ser det som normalt om det uppstår 

situationer som en knuff eller slag vid frustrationer. Blir det inga efterverkningar 

anmäls det oftast inte som tillbud. 
 

En anmäld skada beror enligt medarbetaren på att inomhusmiljön på en avdelning på 

Forshälla är undermålig. Medarbetaren menar att hen fått akut luftvägsinflammation 

pga inomhusmiljön, detta är dock inte klarlagt av läkare. Hen var sjukskriven någon 

vecka. Gällande inomhusmiljön har utredningar gjorts med liten avvikelse men vi 
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inväntar hur vi ska gå vidare med fortsatta utredningar. Tekniska kontoret kommer 

troligtvis inom kort göra kompletterande mätningar. 
 

Arbete/handledning ges i förebyggande, främjande, förhållningssätt, bemötande och 

analys av händelse har efter arbetas tillsammans med förskolans psykolog och 

specialpedagog. Utifrån det har skador och tillbud blivit färre. Medarbetare får 

underredet från en rullpall på foten. Skadas och blir tvungen att sjukskrivas. Åtgärden 

blir att företaget som levererat rullpallen beklagar händelsen och återkallar pallen. 

Förskolan ersätts med ny pall eftersom den föregående var defekt. Skadan hade inte 

kunnat förebyggas. 
 

Några skador är svåra att härleda från enbart arbetet såsom ryggproblem, snubbla i 

trappor. Det pågår ett kontinuerligt arbete i våra verksamheter där vi ser över hur vi 

utför vårt arbete gällande kroppshållning/ergonomi samt vilka hjälpmedel vi förfogar 

över så dessa skador kan förebyggas. Utmattning som utlöstes på arbetet är också 

anmält som skada. Här har konstaterats av personalen att arbetet inte var den enda 

anledningen utan personalen också bedrev studier utöver sitt heltidsarbete samt att 

privatlivet också tillförde en dimension i utmattningen.  Arbete och insatser sker för 

optimalt schema och balans i uppdraget. Bättre information om vad ett tillbud är och 

hur, när det är viktigt att anmäla detta i Lisa behövs. 
 

När det gäller ”skadan av mer psykisk karaktär” som handlade om vikariebrist har 

situationen förbättrats sedan händelsen skedde. I samråd med bemanningsenheten och 

utvecklingsenheten har fler vikarier rekryterats till förskolorna. Förskolorna arbetar på 

vissa enheter med optimal bemanning och med beredskap i huset för hur bemanningen 

ska se ut i huset/husen vid de aktuella tillfällen då ordinarie personal är sjuk och vikarie 

sätts in. 

 

Tillbud och skador för medarbetare i grundskolan samt grundsärskolan 

Totalt anmälda tillbud: 601 

Tillbud är en oönskad händelse eller situation som kunnat leda till hälsobesvär, 

sjukdom eller olycksfall 

Antal 

Antal män och kvinnor 601 

      

 Psykisk risk Fysisk risk 

Män 26 60 

Kvinnor 119 212 

Enheter som inte rapporterat enligt fysisk eller psykisk risk 

Män 75 

Kvinnor 109 
 

 

Tillbudet var så allvarligt (fara för liv och hälsa) att Arbetsmiljöverket har 2 
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informerats  

Annan myndighet har underrättats med anledning av tillbudet  1 

 

Totalt anmälda skador: 57 

Vid skada ska alltid arbetsskadeanmälan skrivas/försäkringskassan Antal 

Kvinnor 46 

Män  11 

Fysiska skador 50 

Psykiska skador 7 

Skadan har krävt sjukskrivning  8 

Skadan var så allvarlig att Arbetsmiljöverket informerades 9 

Annan myndighet har underrättats med anledning av skadan (tex arbetsmiljöverket)  

 

Analys av anmälda tillbud och skador för medarbetare i grundskolan 

samt grundsärskolan 
Tillbud  

 
 
 

Vid årets kartläggning redovisas tillbud och skador per kön, samt utifrån fysisk eller 

psykisk risk.  

De enheter som har flest anmälda tillbud är Dalabergsskolan med näst intill dubbelt så 

många tillbud som efterföljande Äsperödsskolan. Antalet enheter som ej har några 

anmälda tillbud är i år tre i jämförelse med förra årets fem. Två enheter har inte gjort 

bedömning om tillbudet är med fysisk eller psykisk risk då detta alternativ inte längre 

finns med på anmälningsblanketten, därav visar sammanställningen på sida 1 dessa 

separat, enbart redovisade per kön. 
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Majoriteten av årets tillbud härleds i likhet med förra årets kartläggning till ett fåtal 

elever som agerat i affekt mot personal. En ofta återkommande orsak till flera av 

tillbuden är svårigheter i kommunikationen elev till elev eller mellan elev och personal, 

samt att personalen ställer krav som leder till fysisk eller verbal reaktion. Det är också 

viktigt att påpeka att alla tillbud inte inträffar i direkt arbete med elever. Inom 

administrationen har en medarbetare fått otrevliga samtal och en medarbetare i 

rektorsgruppen fick ett sms till sin privata telefon från en vårdnadshavare, med hot om 

livet. 

 

Utifrån de enheter som rapporterat riskfaktor vid tillbud är de fysiska tillbuden i år fler 

än de psykiska, trots allt många enheter anger i sin analys att flera i personalgruppen 

upplever hög arbetsbelastning och mycket stresspåslag. Återkommande i flera analyser 

är att frånvaro bland personalen och vikarietillsättningar gör att man har svårt att 

bibehålla rutiner och strukturer. Många enheter har brist på vikarier, vilket skapar stor 

press på ordinarie personal som får ta roll som både lärare och elevassistent till elever 

med svår problematik samt inte möjlighet att ta sina raster. En enhet påpekar också 

risken med att behålla trygghet och struktur bland personalen med den omfattning av 

nya elever som varit under året. Mycket undervisningstid går åt till att arbeta med 

grupper socialt och man ser återkommande impulsgenombrott hos elever i samband 

med inflytt i årskurserna.  

De förebyggande åtgärderna som främst beskrivs i enheternas rapporter är att fortsatt 

arbeta med lågaffektivt bemötande samt involvera elevhälsa, rektorer och 

vårdnadshavare i arbetet kring elever med svårigheter för att förhindra både tillbud och 

skador. Många enheter har också som mål att utveckla och anpassa lärmiljön för att 

undvika onödiga tillbud. Dock upplever man att det är en stor utmaning, på grund av 

trånga lokaler och ont om utrymmen för små och lugna sammanhang.  
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Skador 

 

  
 

Många av grundskolans verksamheter har få eller inga skadeanmälningar. 88% av alla 

anmälda skador är av fysisk karaktär och 56 % av dom är centrerade till en och samma 

enhet. Skadorna omfattar framförallt elevassister som arbetar med elever i behov av 

särskilt stöd, där återkommande impulsgenombrott resulterar i bråk mellan elever som 

personal bryter och reaktionen vänds istället mot personalen med både slag och sparkar. 

Kvinnor är involverade i 78 % av skadeanmälningarna med förklaringen att majoriteten 

av personalen där skadorna uppstått är kvinnor.  

Bland årets anmälningar ser vi också olyckor på arbetsplatsen, på väg till/från arbete, 

samt halkolyckor på grund av rådande vinterväglag. Utifrån enheternas analyser finns 

dock ingen koppling till att brister i arbetsmiljön orsakat de fysiska skadorna. 

 

Andelen skador som krävt sjukskrivning har minskat med 2 % från föregående år och 

under de tre föregående åren har andelen uppgått till under 5 %.  

Arbetsmiljöverket informerades vid nio skadetillfällen och två tillbud. En enhet har 

uppgett att skadorna rör sig om personal som ramlat samt en skärskada. Information om 

resterande specifika skador har efterfrågats men underlag saknas från enheterna. 

 

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att vi ser en relativt jämn utveckling av tillbud av 

skador från föregående år. Endast en enhet uppger att man haft några fler tillbud som 

bör har anmälts, i övrigt verkar rutinen fungera bra i verksamheten. Svarsfrekvensen har 

i likhet med föregående år varit mycket god och samtliga verksamheter har redovisat.  

 

Förslag till åtgärder utifrån tillbud och skador: 
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- Värdegrundsarbete samt dialog kring organisation och hur resurserna skall nyttjas vid 

personalfrånvaro, framförallt med fokus på elevassistenter. 

- Fortsatt kompetensutvecklingsarbete kring elever med utåtagerande beteende och 

impulsgenombrott. 

 

Tillbud och skador för medarbetare i Uddevalla gymnasieskola samt 

gymnasiesärskola 

Resultat  

Skolhus Antal tillbud Antal skador 

Agneberg Tillbud: 5  

Östrabo 1 Tillbud: 1  

Östrabo Y Tillbud: 2 Skador: 3 

Sinclair Tillbud: 4  

Margretegärde Tillbud: 51  

Totalt UG Tillbud 63 Skador: 3 

Gymnasiesärskolan Tillbud 126 Skador 7 

 

Uddevalla gymnasieskola- Tillbud (Medarbetare) 

Tillbud är en oönskad händelse eller situation som kunnat leda till 

hälsobesvär, sjukdom eller olycksfall 

Antal 

Totalt 63 tillbud. Tre av dessa kategoriseras inte på man eller kvinna utan 

kopplas till fastigheten Sinclair. 
63 

      

 Psykisk risk Fysisk risk 

Män 13 3 

Kvinnor 42 2 
 

 

Tillbudet var så allvarligt (fara för liv och hälsa) att Arbetsmiljöverket har 

informerats  

 

Annan myndighet har underrättats med anledning av tillbudet   

 

Uddevalla gymnasieskola- Skador (Medarbetare) 

Vid skada ska alltid arbetsskadeanmälan skrivas/försäkringskassan Antal 3 

Kvinnor 1 

Män:  2 

Fysiska skador 3 

Psykiska skador  

Skadan har krävt sjukskrivning  1 

Skadan var så allvarlig att Arbetsmiljöverket informerades  

Annan myndighet har underrättats med anledning av skadan (tex 

arbetsmiljöverket) 
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Gymnasiesärskolan tillbud och skador (Medarbetare) 

Tillbud är en oönskad händelse eller situation som kunnat leda till 

hälsobesvär, sjukdom eller olycksfall 

Antal  

Antal män o kvinnor 126 

      

 Psykisk risk Fysisk risk 

Män  32 

Kvinnor  94 
 

 

Tillbudet var så allvarligt (fara för liv och hälsa) att Arbetsmiljöverket har 

informerats  

 

Annan myndighet har underrättats med anledning av tillbudet   

 

Skador 

Vid skada ska alltid arbetsskadeanmälan skrivas/försäkringskassan Antal 7 

Kvinnor 5 

Män  2 

Fysiska skador  

Psykiska skador  

Skadan har krävt sjukskrivning   

Skadan var så allvarlig att Arbetsmiljöverket informerades 6 

Annan myndighet har underrättats med anledning av skadan (tex 

arbetsmiljöverket) 

6(FK) 

 

Analys av anmälda tillbud och skador för medarbetare i Uddevalla 

gymnasieskola samt gymnasiesärskola  

En avvikelse gällande Margretegärde härleds till läsårsstarten som var turbulent utifrån 

kraftig personalminskning inom Introduktionsprogrammen, IM. Samtliga rapporter 

vittnar om otillräcklig struktur och krävande arbetsmiljö för IMs personal. Direkta 

åtgärder genomfördes och en struktur arbetades fram för verksamheten av personal och 

skolledning. 

Sinclairs rapporterade tillbud gäller fastigheten och har anmälts vidare till 

fastighetsägaren. 

Det är en ökning när det gäller hotfulla situationer där elever är inblandade. Detta syns i 

flera skolhus. Agneberg avviker negativt. Åtgärd som genomförts är behörighetsstyrd 

låsning av skolhusen. Elever har endast behörighet till det skolhus där de har 

undervisning eller ska besöka matsalen. Behörigheten läggs på elevens gymnasiekort. 

Ytterligare exempel på åtgärd är ordningsvakt vid entrén under en period. 

När det gäller skador har de inträffat i samband med fysiskt arbete och anmälts enligt 

rutin. Inget mönster kan ses gällande detta. 
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Gymnasiesärskolan redovisas separat. Rektors bedömning är att rutinen och det 

förebyggande arbetet är väl fungerande. Det är inom gymnasiesärskolans individuella 

program som tillbuden och skadorna har uppkommit under perioden. Vanligast är 

blåmärken och dragningar i hår som uppkommit i samband med att personal lugnar ned 

situationer med elever inblandade.  

 

Tillbud och skador för medarbetare i Uddevalla Vuxenutbildning 

Totalt anmälda tillbud: 2 

Tillbud är en oönskad händelse eller situation som kunnat leda till 

hälsobesvär, sjukdom eller olycksfall 

Antal 

Antal män o kvinnor 2 

      

 Psykisk risk Fysisk risk 

Män 0 0 

Kvinnor 0 2 
 

 

Tillbudet var så allvarligt (fara för liv och hälsa) att Arbetsmiljöverket har 

informerats  

0 

Annan myndighet har underrättats med anledning av tillbudet  0 

 

Totalt anmälda skador:  0 

Vid skada ska alltid arbetsskadeanmälan skrivas/försäkringskassan Antal 

Kvinnor 0 

Män  0 

Fysiska skador 0 

Psykiska skador 0 

Skadan har krävt sjukskrivning   

Skadan var så allvarlig att Arbetsmiljöverket informerades  

Annan myndighet har underrättats med anledning av skadan (tex 

arbetsmiljöverket) 

 

 

Analys av anmälda tillbud och skador för medarbetare i Uddevalla 

Vuxenutbildning 

Under perioden har 2 tillbud anmälts och 0 skador. Det ena tillbudet handlade om att 

medarbetare snubblade i trappen när denne hade bråttom. Ingen åtgärd vidtogs förutom 

tillbudsanmälan och en påminnelse om att ha inte ha för bråttom i trappor. 

Det andra tillbudet handlar om en situation på svetsutbildningen, där både lärare och 

elever hade misstanke om att en elev i gruppen var drogpåverkad under undervisning 

vilket ledde till känsla av otrygghet. Läraren meddelade rektor som omgående kom dit 

och pratade med läraren och samtliga elever inklusive den som misstänktes vara 
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drogpåverkad. Rektor utrustade därefter lärare med larm och satte in extra personal en 

tid. Eleven i fråga visade ånger och upplevdes förstå vad som gällde. Eleven fick också 

information om vart han kunde vända sig för att få hjälp. Åtgärderna gjordes i enlighet 

med vuxenutbildningens handlingsplan vid misstanke om droger. 

Sammanfattningsvis är det väldigt få tillbud på vuxenutbildningen, och inga skador, 

vilket tyder på en väl fungerade arbetsmiljö. 

 

Tillbud och skador för medarbetare i elevhälsan 

Totalt anmälda tillbud: 1 

Tillbud är en oönskad händelse eller situation som kunnat leda till 

hälsobesvär, sjukdom eller olycksfall 

Antal 

Antal män o kvinnor 1 

      

 Psykisk risk Fysisk risk 

Män 0 0 

Kvinnor 0 1 
 

 

Tillbudet var så allvarligt (fara för liv och hälsa) att Arbetsmiljöverket har 

informerats  

Nej 

Annan myndighet har underrättats med anledning av tillbudet  Nej 

 

Analys av anmälda tillbud och skador för medarbetare i elevhälsan 

Ett kylskåp på en skolsköterskas mottagning började läcka ammoniak. Lokalen tog ur 

bruk tills det att det skadade kylskåpet togs bort. Nytt kylskåp installerades. 

 

Del 3 - Analys av medarbetarenkäten OSA  
 

Resultat från medarbetarenkäterna som genomfördes våren 2019 

En gemensam medarbetarenkät har genomförts var tredje år i kommunen. Sista gången 

var 

2014. Upphandling pågår för att få en gemensam medarbetarenkät som gäller för alla 

anställda i kommunen. Fysisk skyddsrond görs varje år på respektive enhet men den 

saknar oftast hur den psykosociala arbetsmiljön upplevs. Tillsammans med de fackliga 

organisationerna och verksamhetscheferna beslutades det från 

förvaltningsledningskontoret att Prevents enkät, OSA (organisatorisk och social 

arbetsmiljö) skulle genomföras under våren 2019. Chefer/enhetschefer har genomfört 
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enkäten med sina medarbetare. Analys av enkäterna har verksamhetscheferna skrivit för 

sin verksamhet.  

 

Analys av medarbetarundersökning - Förskolan 

Inledning  
De områden som många enheter gjort riskbedömningar på har alla bäring på 

belastning/stress, vilket överensstämmer med andra medarbetarenkäter som gjorts i 

Uddevalla och Sverige på senare tid. Det finns två riktningar i frågan; struktur och 

kultur. Strukturella frågor är ex schema och kompetens. Kulturella frågor har att göra 

med upplevelse, förväntning och ambitionsnivå.  

Ett arbetsmiljöprojekt i Malmö stad (samarbete med Malmö Universitet) visar samma 

resultat som nedan, och lyfter svårigheten att ta paus under arbetsdagen som en 

nyckelfråga. Ett av problemen som lyfts fram är svårigheten att avgränsa uppdraget och 

räcka till. — ”Förskolläraren vill vara lojal mot barnen, mot kollegor, mot föräldrar och 

mot arbetsgivaren, säger professor emerita Ingegerd Tallberg-Broman. Men tiden räcker 

inte att vara lojal mot alla och samtidigt genomföra det man planerat, diskutera och 

genomföra pedagogisk utveckling. Dessutom är personalläget emellanåt så akut att man 

måste täcka upp för varandra.”  

— ”I de dilemman vi diskuterar finns också lösningarna, säger professor Sven Persson. 

Men det kräver en kombination av nationella, regionala och lokala insatser för att få 

bukt med problemen.”  

 

 https://malmo.se/download/18.5661e410168deac7410a2ab/1550504398739/Rapport+-

+H%C3%B6g+sjukfr%C3%A5nvaro+och+%C3%B6kad+psykisk+oh%C3%A4lsa.pdf 

 

Insamlat material  
Med i rapporten finns riskbedömningar och handlingsplaner från 23 av 32 möjliga 

enheter. Av de som saknas har en inte svarat än. Två enheter har inte gjort enkäten, den 

ena har pågående insatser på individ- och gruppnivå dels av HR dels av Hälsobolaget, 

den andra har precis bytt chef och organisation. Dessa enkäter görs därför senare. En 

enhet gör enkäten nu, och fyra enheter håller på med sin handlingsplan. En liten enhet 

har för få svar för att få ett enkätresultat, men arbete med arbetsmiljöåtgärder pågår. 2 

(3) 2015-08-12  

 

Struktur  

Hälften av enheterna har angivit stress och brist på återhämtning som risk, där flest 

noterat graden medel, enstaka hög och några låg risk. Förslag på åtgärder är ”Casual 

Friday”, sänkt ambitionsnivå, kompetensutveckling i stresshantering och att hjälpas åt. 

Det senare handlar huvudsakligen om att påminna varandra och stötta varandra i att ta 

paus.  
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De enheter som angivit belastning som risk har bedömt risken som låg i de flesta fall, 

några som mellan och en enhet har noterat allvarlig risk (tvågradig skala). Flera enheter 

anger att man kommer att lägga all tid i schema (vissa enheter har traditionellt sparat tid 

i ”potter” som kan användas lite olika av den enskilde personalen). Utöver schema, är 

åtgärder som tydlig organisation och bättre struktur vanliga. Här finns också good 

enough och sänka ambitionsnivån i åtgärdskolumnen, liksom ovan i stressfaktorn.  

En tredje parameter är deadlines, vilket flertalet noterat som låg risk. Enkäterna gjordes 

i början av 2019, då man hade höstterminsstarten 2018 i färskt minne. Verksamheten 

hade då sjösatt obligatoriska moment i kartläggningen av likabehandlingsarbetet, 

reviderat SKA-dokumenten och skulle svara skolinspektionen med vidtagna åtgärder. 

Det var hög belastning med täta deadlines. Förhoppningsvis blir anhopningen av 

uppgifter inte så stor fortsättningsvis. De åtgärder som enheterna skriver fram kretsar 

kring framförhållning, information och påminnelser.  

Ensamarbete diskuteras då och då, och förekommer på många av våra enheter. Särskilt 

de små husen, där få personer ska täcka 06-18-schema. Huvudsakligen består åtgärderna 

i låsning på olika sätt. Av de enheter som har mer ensamarbete är riskbedömningen 

spridd med övervikt på låg.  

 

Kultur  
På flera av parametrarna återkommer åtgärder som god dialog, inte jobba i 

personalrummet, att vuxna går undan vid samtal och att ställa rimliga krav på sig själv. 

Det efterlyses tydlighet, att klargöra rutiner, samsyn och som nämnt ovan att ha en 

ambitionsnivå som går att leva upp till.  

Ljudmiljön är i sig inte en kulturfråga, men de åtgärder som skrivs fram är det. Exempel 

på återkommande åtgärder är att vuxna pratar tyst och lugnt och att göra barn medvetna 

om hur man kan leka utan att ljudnivån blir för hög. Flera praktiska förslag finns 

naturligtvis såsom tyg i botten på förvaringslådor och backar, ljudabsorbenter där det 

behövs, men också att ta en promenad på sin rast. 

 

Analys av medarbetarenkätundersökning - Grundskolan 

Grundskolans resultat i 2019 års enkät visar både styrkor och förbättringsområden. 

Alla grundskoleenheter samt administrativ enhet har svarat. 

Handlingsplaner med åtgärder på enhetsnivå har upprättats av respektive rektor i 

samverkan med enhetens personal och vid behov har HR kopplats in som en resurs i 

arbetet. Dessa redovisas inte här, däremot redovisas åtgärder på verksamhetsnivå. 

 

Styrkor 

Områdena i enkäten med bäst resultat är ”Stöd” och ”Arbetsorganisation”.  

Resultaten på området ”Stöd” visar exempelvis att personal i mycket hög grad vet vart 

man vänder sig för att få stöd, trivs med sina kollegor och att man bemöts med respekt. 
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Personalen upplever också - på området ”Arbetsorganisation”- en hög tydlighet kring 

verksamhetens mål, vilka arbetsuppgifter man har och vilket resultat som förväntas. 

 

Bidragande orsaker till de här områdenas höga resultat är ett kontinuerligt 

värdegrundsarbete i grundskolan som helhet, med fokus på arbetet med ÖRP 

(Öppenhet, Respekt och Professionalitet) i rektors- och personalgrupper. Likaså har vi 

de senaste åren systematiskt arbetat med att sprida kunskaperna om det goda 

pedagogiska ledarskapet och hur en bra arbetsorganisation bör se ut.  

 

Även områdena ”Ledarskap”, ”Kunskap och Utveckling” samt ”Viktiga friskfaktorer” 

visade ”bra/mycket” bra resultat i enkäten 

 

Förbättringsområden 

Två områden i enkäten visar i högre grad än övriga på behov av förbättringar. 

Det gäller ”Säkerhet och Hälsa” samt ”Återhämtning” 

 

Vanligaste riskerna utifrån enkätsvaren är störande ljud, påfrestande konflikter, 

störande avbrott. På några enheter genererar hot och våld samt trakasserier och 

kränkande särbehandling lågt resultat. 

 

Här ser vi en sämre trend de senaste åren, inte minst bland de yngre barnen. 

Orsakerna till problemen anges allt oftare höra ihop med trångboddhet till följd av 

lokalbrist. Antalet elever i klassrummen är högt och det medför hög ljudnivå, konflikter 

och bråk som tar mycket energi av personal och elever. 

Ett mönster är att de skolor som upplever sig ha svårt att möta elever med väldigt 

fysiskt utmanande beteende har sämst värden på ”Säkerhet och Hälsa” 

Detta kan variera från år till år, från skola till skola och kan inte ses som en specifik 

brist för en specifik skola, men möjligen för grundskolans förmåga totalt att klara elever 

med problemskapande våldsamt beteende.  

Psykisk ohälsa och ett hårdnande samhällsklimat är också troliga orsaker till de 

bedömda riskerna på området. 

Segregationen och de socioekonomiska förutsättningarna i de norra delarna av 

Uddevalla innebär att flera enheter har större utmaningar än andra skolor. 

Delar av det låga resultatet hör också rimligtvis ihop med att det är barn i olika åldrar 

och utvecklingsfaser vi jobbar med och det innebär av naturen att vi får räkna med, 

konflikthantering, olika ljudnivåer och avbrott i det vi för stunden håller på med. 

 

Ett annat område som föranleder åtgärder är ”Återhämtning” 

Personal upplever främst att det ibland är svårt att hinna ta rast, svårt att få orken att 

räcka till att göra annat efter jobbet och att det också är svårt att koppla bort tankarna på 

jobbet under fritiden. 
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Även här är trångboddhet och dess följder en av flera troliga orsaker. 

Arbetsbelastningen och det intensiva flödet av händelser som kommer av många 

människor på begränsad yta sliter och behovet av återhämtning ökar. 

Ett problem som tillkommer i detta är också att det för många lärare är svårt att 

avgränsa mellan jobb och fritid. Hur man som lärare disponerar sin totala arbetstid i 

dialog med rektor blir allt viktigare. En lärare jobbar i snitt 45 timmar i veckan under 

verksamhetsåret, vilket innebär långa dagar och ställer stora krav på ett strukturerat 

upplägg. 

Även här visar socioekonomiskt utsatta områden resultat som tyder på att deras arbete 

är så krävande att tiden för återhämtning inte alltid räcker till. 

Åtgärder på Verksamhetsnivå 

Säkerhet och hälsa 

 Strategiska insatser för att bryta segregationen i skolan 

 Intensifierat arbete med att åtgärda lokalbristen 

 Samverkan med socialtjänsten kring våra mest behövande barn och elever 

 Fortsatt utveckling av verksamhet för elever i behov av särskilt stöd 

 Kompetensutveckling i Våldsprevention och normkritiskt förhållningssätt 

 Lågaffektivt bemötande 

 Fortsatt arbete med ”ledarskapet i klassrummet”   

Återhämtning 

 Dialog chef/medarbetare behöver stärkas- SKL:s dialogmaterial används 

 Arbete med HÖK-18 och lärarnas arbetstidsavtal 

 Kollegial samverkan 

 Översyn av arbetstidens användning, schemaläggning och tjänstefördelning 

Fortsatt fokus på förutsättningar för ”rektors pedagogiska ledarskap” 
 

Analys av medarbetarenkätundersökning – Uddevalla gymnasieskola  

 

Resultat UG 
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Analys Medarbetarenkät 2019 Uddevalla gymnasieskola 

Medarbetarenkäten genomfördes på rektorsenheterna under våren 2019 och resultatet 

har lyfts fram inom resp enhet inom ramen för arbetsplatsträff, APT, där också risk-

analys och handlingsplan genomförs.  

Resultatet för Uddevalla gymnasieskola är bra och ligger på grönt, dvs över 50 för 

samtliga områden. De områden som avviker något är Säkerhet och hälsa samt 

Återhämtning och bör följas och bearbetas särskilt även om även dessa områden har 

över 50. Det syns även i tillbudsstatistiken att situationer där hot förekommer är mer 

förekommande än tidigare och det kan vara en bakgrund till siffrorna. Elever rör sig i 

skolhus där de själva inte går och till följd av det uppstår oroliga situationer. Särskilt 

tydligt har det varit i läsårsstart. Åtgärder har vidtagits. Exempel är behörighetsstyrda 

låsrutiner samt tillfällig placering av ordningsvakt i entré på Agneberg. 

På enheterna AG1, AG2, AG3 har rektorsbyte skett under 2019. Enheterna har trots 

detta goda resultat. Den enhet som bytte rektor under våren 2019 har lägst resultat. 

Enhetens nuvarande rektor har under hösten 2019 arbetat vidare med arbetsmiljö 

tillsammans med personalen. 

Enheten MA2 utgår då lärlingarna samlats på Agneberg inför läsårsstarten 2019. Detta 

har resulterat i ny organisation inom skolhus Agneberg där personalgrupperna är delvis 

nya. Under våren 2019 när enkäten genomfördes var det fortfarande oklart hur det 

skulle bli. Det som var klart var att rektor skulle sluta. Sannolikt har det påverkat 

resultatet till det negativa. MA2 redovisas separat då en annan enkät användes och där 

fanns ej Arbetsorganisation samt Säkerhet och hälsa med. Då MA2 utgår som enhet är 

bedömningen att detta inte påverkar utfallet och det vidare arbetet på ett avgörande sätt. 

Fokus har under hösten varit att arbeta samman en ny personalgrupp där personalen från 

tidigare MA2 ingår. 

Identifierade problem 

- Säkerhet och hälsa 

- Återhämtning 

 

 

Resultaten är indelade i tre 

nivåer. 

67 - 100 Bra/mycket bra 

resultat 

34 - 66 lågt/halvbra 

0 - 33 mycket lågt resultat. 
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Analys av medarbetarenkätundersökning – Uddevalla Vuxenutbildning 
Resultaten mellan de olika enheterna inom vuxenutbildningen är relativt lika och följer 

samma mönster. Siffran för hela vuxenutbildningen, med alla resultat sammanställda, är 

84,3%. 
Studie- och yrkesvägledarna samt administrationen har i något lägre resultat än de andra 

enheterna. Det område som har bäst resultat är stöd, där allra högsta resultat nås i ”mina 

kollegor bemöter mig med respekt”. Även områdena arbetsorganisation och viktiga 

friskfaktorer ligger högt. Området med lägst resultat är återhämtning. En fråga som fått 

en av de lägsta siffrorna är ”mitt arbete är fritt från störande avbrott”. 

 

En anledning till att studie- och yrkesvägledarna har lägre resultat än de övriga 

enheterna antas bero på att de har en chef som finns på vuxenutbildningen men de är 

själva placerade ute på olika enheter inom barn och utbildning. Det kan orsaka en viss 

splittring där den personal de träffar varken är chefen eller personal inom ”sin egen” 

personalgrupp. Administrationen som också har relativt lägre resultat än övriga enheter, 

har lågt inom återhämtning och ledarskap. Arbetsbelastningen har varit hög inom 

administrationen i kombination med ny personal, och det arbetas på att förbättra 

situationen. I diskussion med personal framkom att ledarskapet fått lågt resultat bland 

annat på grund av att personal upplevt att de fått olika signaler från sin chef, från 

ledningsgruppen och från rektorer. Åtgärder har påbörjats redan innan genomförandet 

av enkäten, till exempel ska personal i större utsträckning maila administrationen istället 

för att ringa, för att minska stressande avbrott i arbetet. Frågor och uppgifter till 

administrationen ska i första hand gå via deras chef så att denne kan organisera arbetet 

på bästa sätt. 

 

Området återhämtning som fått lägst resultat kan bero dels på att personal har mycket 

att göra, dels på att raster inte utnyttjas. Samtlig personal kan utnyttja sina raster men 

siffran 71% visar att alla inte gör det eller upplever det. Det behöver chefer förtydliga.   

 

Att området stöd fått högst resultat ses mycket positivt. Arbete på vuxenutbildningen är 

varierande och ofta i högt tempo men många upplever ändå att de får stöd och respekt 

från kollegor och chef. ÖRP är centralt på vuxenutbildningen, både hos medarbetarna 

och ut mot elever. Dessutom är 93% stolta över att arbeta på vuxenutbildningen vilket 

är en viktig trivselfaktor. 

 

Åtgärder 

 

 Chefer kommer uppmana personal att verkligen ta rast när det är rast. Det 

innebär också att chefer kan behöva förtydliga arbetsuppgifter och vad som 

förväntas. 

 Några av cheferna behöver diskutera och förtydliga rutiner för hur personal ska 

kommunicera eventuellt behov av stöd eller avlastning i arbetet. 
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 Chefer inom områden med relativt lågt resultat inom återhämtning kommer 

undersöka vilka effektiviserings- och tidsbesparande åtgärder som skulle kunna 

genomföras. Ett exempel kan vara att se över effektiviteten och struktur kring 

möten. 

 Uppföljning kring arbetsbelastning, med i första hand cheferna, görs höst 2019. 

 



 

 

 

 
Protokollsförslag  
Barn och utbildningsnämnden 

 

2020-01-23 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 6 Dnr BUN 2019/01260  6 

Tonema AB - Ansökan om att bedriva fristående pedagogisk 

omsorg (övertagande av enskild firma Tonema pedagogisk 

omsorg, Lena Segerstark) 

Sammanfattning 

Lena Segerstark, (  bedriver sedan 2018 enskild pedagogisk omsorg i 

Uddevalla kommun. Hennes enskilda firma, Tonema pedagogisk omsorg, beviljades rätt 

till bidrag 2018-10-25. Verksamheten kommer att tas över av Tonema AB, varför 

bolaget ansöker om rätt till bidrag.   

 

Tonema AB, organisationsnummer 559224-6085, har ansökt om beviljande av bidrag 

för att bedriva pedagogisk omsorg i Uddevalla kommun. Aktiebolaget har sitt säte i 

Uddevalla. Beräknad start är våren 2020, så snart erforderliga beslut fattats. 

Huvudmannen kommer att bedriva och utföra verksamheten med Lena Segerstark som 

enda anställd. Barngruppen kommer inledningsvis bestå av huvudmannens 3 barnbarn i 

åldrar mellan 5 och 10 år. Huvudmannen ansöker om undantag från öppenhetsregeln, då 

hon i nuläget endast kan ta emot tre barn. Verksamheten kommer att bedrivas i såväl 

barnens som huvudmannens egna hem.  

Beslutsunderlag 

Barn och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-12-19. 

Ansökan från Tonema AB, bifogat registreringsbevis och registerutdrag från 

Skatteverket.  

Regelverk vid ansökan om bidrag för enskild pedagogisk omsorg.  

Beslut 

Barn och utbildningsnämnden beslutar 

 

att Tonema AB, organisationsnummer 559224-6085, beviljas rätt till bidrag för att 

bedriva pedagogisk omsorg i Uddevalla kommun. 

 

att beslutet gäller under förutsättning att verksamheten bedrivs i enlighet med ansökan, 

gällande lagstiftning och tillämpliga regelverk från kommun och andra myndigheter 

samt 

 

att beslutet gäller under förutsättning att Tonema AB övertar den av Tonema 

pedagogisk omsorg enskild firma bedrivna pedagogiska omsorgen i Uddevalla kommun 

senast ett år efter att beslutet har fattats  

 













Sida 1

E-postformulär

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Namn:

Tonema AB

Person-/organisationsnummer

559224-6085

Adress

Svedjestråket 15, lgh 1002

Postadress

45172 Uddevalla

Mobiltelefon

0704538902

E-post

kunskapsva@gmail.com

Välj verksamhet

Förskola

Fritidshem

Pedagogisk omsorg

Max antal platser

3

Personal, antal

1

Varav förskolelärare, antal
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0

Antal avdelningar

1

Antal personal/avdelning

1

Beräknat startdatum

20200101

Öppettider

06:00-18:00, enligt kundens behov.

Lokaler där verksamheten ska bedrivas, inklusive adress, ritningar samt byggnadslov

Verksamheten kommer att bedrivas i barnens hem respektive utförarens hem.

Barnens hem:
Riksdalers gränd 10, 451 73 Uddevalla, 175 m2

Utförarens hem:
Svedjestråket 15, 451 72 Uddevalla, 73 m2

Hur brand- och barnsäkerhet garanteras

Lokalerna är idag anpassade för barn eftersom barnen bor stadigvarande på Riksdalers gränd 10. Därför är
brand- och barnsäkerhet redan anpassade efter barn och familj.

Lägenheten på Svedjestråket 15 är även avpassad för barnens ålder och innehåller, liksom Riksdalers gränd
10, brandvarnare, brandsläckare och brandfilt. Brandsäkerhet och säkerhet gås också igenom enligt punkt
fastställda rutiner.

Beskrivning
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Verksamheten kommer att utgå från barnens behov och bästa där lek med pedagogiska inslag och social
träning ska ingå.

Fokus i de pedagogiska inslagen kommer att vara ett språkutvecklande arbetssätt med exempelvis läsning,
boksamtal och sång och musik med fokus på språk och rytm.

Lek och aktiviteter ska genomsyras av det språkutvecklande arbetssättet och bygga på interaktion mellan
barnen och mellan barn och vuxen.

Förhållningssätt hos pedagogen är att leken är central och uppmuntras och den ska också ge möjlighet till
delaktighet, samarbete och konfliktlösning.

Verksamheten kommer att bedrivas av aktiebolaget Tonema AB. Företaget bedriver utbildning i Svenska som
andraspråk med fokus på språkutveckling och individualisering. Verklig huvudman för företaget och den som
även kommer att utföra den pedagogiska omsorgen är Lena Segerstark.

Personal (anställd i bolaget) i verksamheten är Lena Segerstark. Lena Segerstark har lärarlegitimation i
Svenska och Svenska som andraspråk som gäller för nivåer upp till och med gymnasienivå. Lena har
erfarenhet av arbete inom skolan från år 4 till vuxenutbildning. Dessutom har Lena erfarenhet av arbete med
yngre barn, egna, barnbarn och andra barngrupper i ideell form.

Gällande kompetensutveckling så kommer den att främst bestå i att kommunens och Skolverkets regleringar
och nyheter avseende den pedagogiska omsorgen följs upp och tas in i verksamheten. Skolverket ger även
webinarier med uppdateringar och råd för den pedagogiska verksamheten och detta är viktiga delar som ska
ingå i kompetensutvecklingen.

Barngruppen kommer inledningsvis att bestå av endast tre barn, 5, 8 och 10 år.

Föräldraavgifter kommer att tas ut men lägre än den maxtaxa som finns reglerad av kommunen.

Examensbevis och lärarlegitimation för Lena Segerstark finns sedan tidigare hos kommunen som tidigare
godkänt den enskilda firman Tonemas verksamhet (

Målgruppen är för närvarande de tre barnen ovan som nu finns inskrivna i nuvarande Tonemas pedagogiska
omsorg.

I nuläget fordras inga investeringar för uppstart eftersom verksamheten ska bedrivas i barnens hem och i Lena
Segerstarks hem. Kostnaderna är alltså för löpande utgifter så som måltider, vissa läromedel för pedagogiska
inslag, administration och städning.

Detaljerad budget lämnas vid förfrågan.

Beskrivning
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Listor med erforderliga uppgifter på barn och föräldrakontakter ses över varje månad (vid månadsavstämning
av timmar) eller vid förändringar.

Uppdateringar sker omedelbart vid förändringar gällande tillkomna barn eller förändrade kontaktuppgifter.

Alla personuppgifter följer personuppgiftslagen GDPR.

Rutiner finns för säkerhet vid utflykter. Vid utflykter finns alltid ansvarig pedagog med och ansvarar för barnens
säkerhet.

En planering inför varje utflykt görs med hänsyn till säkerhet. Planeringen är av största vikt för att kunna förutse
säkerhetsrisker.

Planeringen görs tillsammans med barnen för att förbereda barnen på vad som ska hända och vilka regler som
gäller. Föräldrar informeras vid längre utflykter.

Rutiner finns för att upptäcka barn med särskilda behov.

Pedagogens kunskap och erfarenhet utgör grunden för att upptäcka barn med särskilda behov. Pedagogen har
dokumenterad utbildning inom området ”Barn med särskilda behov”.

Samspelet med barnen är grunden för att kunna upptäcka speciella behov i barns beteenden och
inlärningsförmåga. Att se varje individ och kunna anpassa aktiviteter och pedagogik efter olika behov är
grundläggande i pedagogens arbete.

Rutiner för hantering av barns skyddade personuppgifter. Hantering av barn med skyddade personuppgifter
sker enligt Skolverkets policy för skyddade personuppgifter.

Eftersom verksamheten för närvarande är liten så är uppgifterna inte datoriserade. Personal ska ha tydliga
rutiner för att hantera uppgifterna och dessa rutiner uppdateras när barn med skyddade personuppgifter
kommer till verksamheten eftersom olika typer av skyddade personuppgifter finns som kräver olika hantering.

Sekretess och tystnadsplikt bör ofta ske genom samverkan med aktuell familj.

Rutiner för att göra anmälan vid misstanke om att barn far illa finns nedtecknade med socialstyrelsens skrift
”Anmäla oro för barn” som underlag.

Rutinerna tar upp områden som:

I vilka situationer anmälan ska göras till socialtjänsten
Barnets delaktighet och information
Tidpunkt för anmälan
Vem som gör anmälan
Hur anmälan görs
Sekretess och tystnadsplikt
Att rådfråga socialtjänsten

Polisanmälan vid misstanke om brott

Kontaktuppgifter till socialtjänsten
Kontaktuppgifter till polisen

Rutiner finns för anmälningsskyldighet enligt socialtjänstlagen.

Rutiner finns för att undvika olycksfall samt plan för utbildning i barnsäkerhet.

Skyddsrond genomförs i hemmen och i angränsande område utomhus för att upptäcka farliga saker i närmiljön.
Detta görs tillsammans med barnen. En checklista för genomgång finns med viktiga punkter för att säkerställa
olika områden i hemmen. Genomförande minst en gång per månad.

Förbandsmaterial för lättare skador finns.

Rutiner för att dokumentera tillbud och olycksfall finns.

Dokumentation av tillbud och olyckor görs på särskild blankett för att kunna utveckla säkerheten och upptäcka
svagheter och återkommande tillbud.
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Rutiner vid olycksfall och om fler vuxna behöver tillkallas. Denna rutin diskuteras med föräldrar (särskilt med
tanke på att pedagogen i nuläget arbetar som ensam vuxen i verksamheten).

Telefonnummer att kontakta vid olyckor.

Rutiner finns för brandutrymning.

Samtal med barnen om hur man kan göra vid brand. Lär barnen att vi agerar enligt Rädda, Larma, Släcka. Går
igenom hur brandvarnare, brandsläckare och brandfilt fungerar.

Ett systematiskt kvalitetsarbete genomförs där kartläggning görs inom olika verksamhetsområden.
Kartläggningen följs sedan upp och utvärderas för att kunna se de utvecklingsbehov som finns på kort och lång
sikt.

Verksamhetsplan , rutinbeskrivningar, checklistor, måltidsbeskrivning, vikarielista, likabehandlingsplan, rutiner
för klagomål mm finns som dokumentationsunderlag och som stöd i utvecklingsarbetet.

Om ja, beskriv form av och inriktning på verksamheten

Nej











 

   

  
 

 

   

 
 

 

  

Regelverk vid ansökan om bidrag för enskild pedago-

gisk omsorg – slutlig version efter nämndens beslut 
 

Inledning 

Pedagogisk omsorg är ett alternativ till förskola och fritidshem som kom-

munen ska sträva efter att kunna erbjuda.  

 

Av 1 kap 10 § skollagen följer att barnets bästa ska vara utgångspunkt i all 

utbildning och annan verksamhet enligt skollagen. Barnets inställning ska 

så långt det är möjligt klarläggas. Barn ska ha möjlighet att fritt uttrycka 

sina åsikter i alla frågor som rör honom eller henne. Barnets åsikter ska 

tillmätas betydelse i förhållande till barnets ålder och mognad.    

 

Av 25 kap 2 § och 6 § skollagen följer att pedagogisk omsorg genom peda-

gogisk verksamhet ska stimulera barns utveckling och lärande. Verk-

samheten ska utformas så att den förbereder barnen för fortsatt lärande.  

Den ska utformas med respekt för barnets rättigheter och i överens-

stämmelser med grundläggande demokratiska värderingar och de mänsk-

liga rättigheterna som människolivets okränkbarhet, individens frihet och 

integritet, alla människors lika värde, jämställdhet samt solidaritet mellan 

människor. Den ska förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättig-

heterna och de grundläggande demokratiska värderingar som det svenska 

samhället vilar på. Var och en som verkar inom pedagogisk omsorg ska 

främja de mänskliga rättigheterna och aktivt motverka alla former av krän-

kande behandling. Verksamheten ska utgå från en helhetssyn på barnet och 

barnets behov samt utformas så att den främjar allsidiga kontakter och 

social gemenskap.  

 

I skollagen finns ytterligare bestämmelser om pedagogisk omsorg. Skol-

verket har gett ut allmänna råd om pedagogisk omsorg. Regeringen har i 

förarbeten uttalat att förskolans läroplan ska vara vägledande för all peda-

gogisk omsorg. Läroplanens avsnitt om normer och värden är lika rele-

vanta för pedagogisk omsorg som för förskolan.  

  

Detta regelverk kompletterar lagstiftning och allmänna råd. Det gäller för 

alla huvudmän och personal inom pedagogisk omsorg, oavsett i vilken 

form verksamheten bedrivs. De vanligaset formerna av pedagogisk omsorg 

är en person som tar emot en barngrupp i sitt hem, ett bolag som anställer 

personer som arbetar i barngrupp och flerfamiljssystem. Andra verksam-

hetsformer kan förekomma.  

 

Regelverket beskriver i stora drag vad som gäller för verksamheten och de 

olika delar som ska beskrivas i ansökan.  

 



 

   

  
 

 

   

 
 

 

  

Verksamheten står under tillsyn av kommunen. 

  

Ansökan om bidrag 

Ställs till Barn och utbildningsförvaltningen, 451 81 Uddevalla.  

 

Ansökan ska innehålla namn på huvudmannen, adress, telefonnummer och 

organisationsnummer/personnummer. Ansökningshandling finns på kom-

munens hemsida.  

 

F-skattsedel ska bifogas. 

 

Utbildning/erfarenhet/lämplighet för huvudman och personal 

Huvudman som arbetar själv eller anställd personal som arbetar i barn-

grupp ska uppfylla de kvalitetskrav som framgår av skollag, allmänna råd, 

tillämpliga delar i läroplanen för förskolan samt detta regelverk.   

 

Av 25 kap 7 § skollagen följer att det för bedrivande av pedagogisk om-

sorg ska finnas personal med sådan utbildning eller erfarenhet att barnets 

behov av omsorg och en god pedagogisk verksamhet kan tillgodoses.  

 

Att ha erfarenhet av att arbeta med barn kan till exempel innebära att ha 

förvärvsarbetat eller arbetat ideellt med andra barn än sina egna i de åldrar 

som är aktuella för den verksamhet som ska bedrivas.  

 

Om utbildning eller erfarenhet med att arbeta med barn saknas måste hu-

vudmannen visa att huvudmannen/personalen har sådana kunskaper att 

dessa är att jämställa med utbildning eller erfarenhet med att arbeta med 

barn. 

 

Huvudmannen ansvarar för att barnen får en god språkutveckling i svenska 

språket och att verksamheten har förutsättningar att förbereda barnen för 

fortsatt lärande. Detta innebär att kunskaperna i svenska språket hos hu-

vudman/personal ska vara på en sådan nivå att huvudman/personal kan 

tillgodogöra sig läroplanen och andra relevanta dokument så att verk-

samheten uppfyller de kvalitetskrav som finns beskrivna i språklagen, skol-

lagen, de allmänna råden, detta regelverk och övriga relevanta dokument.  

 

Huvudman/personal ska ha kompetens att stimulera barns språkutveckling 

i modersmålet när detta är ett annat än svenska språket.    

 

Huvudmannen ska ha nödvändiga kunskaper för att kunna driva företag. 

Kompetens och adekvat erfarenhet ska beskrivas. En vandelsprövning av 

huvudmannen sker i samband med ansökan.   

 



 

   

  
 

 

   

 
 

 

  

Om huvudmannen har anställd personal ansvarar huvudmannen i sin egen-

skap av arbetsgivare för att reglerna om skyldigheten för lämna utdrag ur 

belastningsregistret iakttas (2:31 skollagen och lagen (1998:620) om be-

lastningsregistret).   

 

Ansökan 

Huvudmannen ska i ansökan beskriva sin utbildning, erfarenhet och övrig 

relevant kompetens. Om personal ska anställas ska anges hur kvalitets-

kraven säkerställs och hur bedömning av personalens kompetens sker vid 

anställning.  

 

Namn på minst två personer som kan lämna referenser ska lämnas.  

 

När personal som ska arbeta i barngrupp ska anställas ska barn och utbild-

ningsförvaltningen underrättas om namn m.m. på denna i särskild blankett.  

 

Vikarie 

Som förälder är det viktigt att känna till hur verksamheten bedrivs när hu-

vudman som driver verksamhet själv är sjuk/frånvarande eller när anställd 

personal är sjuk/frånvarande.   

 

Ansökan 

I ansökan ska anges hur vikariefrågan ska lösas. Om ingen anställd perso-

nal finns ska den person som ska vara vikarie anges i ansökan för att en 

lämplighetsbedömning ska kunna göras. Om anställd personal finns ska 

anges hur vikariesystemet ska fungera vid sjukdom/frånvaro.  

 

Lokaler 

Lokalerna ska vara ändamålsenliga utifrån barngruppen.  Lokalerna ska 

vara säkra och hälsosamma för barn att vistas i (exempelvis brand, elsäker-

het, hantering av kemikalier m.m.) Det ska finnas utrymme för lek och vila 

under tiden barnen är i verksamheten.  

 

Om lokalfrågan inte är löst vid ansökningstillfället, kan ansökan beviljas 

under förutsättning att ansökan kompletteras när lokalerna är bestämda. In-

spektion sker efter komplettering.  

 

Om verksamheten huvudsakligen bedrivs i en specifik lokal och verksam-

heten ska flyttas till andra lokaler krävs ett nytt beslut.  

 

Om verksamheten bedrivs med anställd personal ska lokalerna hos den an-

ställda personalen granskas av huvudmannen. Vid tillsynen kommer loka-

lerna att granskas av barn och utbildningsförvaltningen. Om personalen 

flyttar ska den nya adressen anmälas omgående. 

 



 

   

  
 

 

   

 
 

 

  

Ansökan 

Den föreslagna lokalen/lokalerna där barnen ska vistas ska beskrivas med 

hjälp av ritningar och beskrivningar. Även utemiljön ska beskrivas. 

 

Organisation och verksamhetens innehåll   

Verksamheten kan organiseras på flera olika sätt.  

 

Om personal ska anställas ska huvudmannen ange hur många dagbarn-

vårdare som planeras att anställas och hur många barn som beräknas tas 

emot, vilken övrig personal som ska anställas, hur anställningsprocessen 

ska gå till liksom uppföljning av verksamheten.   

 

Huvudmannen ska beskriva hur verksamheten ska bedrivas för att uppfylla 

de krav som ställs, både ur barn- och föräldraperspektiv. Som exempel kan 

nämnas beskrivning av verksamhetens innehåll både vad gäller omsorg och 

pedagogik, hur säkerställande av att lek- och pedagogiskt material finns att 

tillgå i tillräcklig omfattning, utbildningsinsatser för personalen, hur kvali-

tetsuppföljning genomförs, inskolningsrutiner m.m.   

 

Ansökan 

Huvudmannen ska beskriva hur verksamheten ska bedrivas och organi-

seras, pedagogiskt innehåll, verksamhetens planerade omfattning, an-

ställningsprocess samt beskrivning av hur följande punkter ska hanteras:   

 

 Uppdatering av barnlistor, föräldrars adresser och telefonnummer  

 Rutiner för att säkerställa att lokalerna är säkra och hälsosamma 

 Säkerhet vid utflykter  

 Rutiner för hantering av barn med skyddade personuppgifter  

 Tillämpning av reglerna om tystnadsplikt (29:14 skollagen) 

 Hantering av barn i behov av särskilt stöd  

 Rutiner vid misstanke om att barn far illa  

 Anmälningsskyldighet enligt socialtjänstlagen (29:13 skollagen) 

 Rutiner för att undvika olycksfall samt plan för utbildning i barno-

lycksfall 

 Rutiner för att dokumentera tillbud och olycksfall    

 Rutiner för framtagande av likabehandlingsplan (se 6 kap skollagen 

– Skolinspektionen tillsynsmyndighet) 

 Hantering av klagomål (exempelvis rutiner och ansvar)  

 Rutiner för systematisk uppföljning och utvärdering av verksam-

heten (25 kap 8§, 10§) 

 Rutiner för att säkerställa att barnen får varierade och näringsriktiga 

måltider 

 

Barngrupp  



 

   

  
 

 

   

 
 

 

  

Enligt 25 § 7 § skollagen ska pedagogisk omsorg bedrivas i grupper med 

en lämplig sammansättning och storlek. Vad som menas med detta beror 

på en rad faktorer. Det är viktigt att huvudmannen anpassar barngruppens 

sammansättning och storlek utifrån exempelvis barnens ålder, närvaro, om 

det finns barn med behov av särskilt stöd, lokalerna och personalens kom-

petens.   

 

Barnen ska ha fyllt ett år och kan ingå i verksamheten fram till och med 

vårterminen det år barnet fyller 13 år.  

 

Barn vars vårdnadshavare arbetar i pedagogisk omsorg, som fyllt ett år och 

till och med vårterminen det år barnet fyller 13 år, får inräknas i barn-

gruppen och generera ersättning under förutsättning att de inte är inskrivna 

i någon annan verksamhet. Antalet barn till andra som har tagits emot i pe-

dagogisk omsorg, det vill säga barn vars vårdnadshavare inte arbetar som 

dagbarnvårdare i samma pedagogiska omsorg (externa barn), måste mot-

svara minst hälften av det totala antalet barn i gruppen för att ersättning för 

de barnen vars vårdnadshavare arbetar i pedagogiska omsorgen ska utgå. 

Att minst hälften av antalet barn ska vara externa gäller hos respektive 

dagbarnvårdare. 

 

Barnets personuppgifter ska anmälas till barn och utbildningsförvaltningen 

enligt gällande rutiner.  

 

För de vårdnadshavare som önskar delad placering mellan förskola och pe-

dagogisk omsorg finns ett särskilt regelverk.  

 

Ansökan 

Ansökan ska ange hur många platser som maximalt planeras att erbjudas 

hos varje personal och barngruppernas planerade sammansättning.  

Flerfamiljsystem  

Den pedagogiska omsorgen ska vara öppen för alla barn som har rätt till en 

placering enligt reglerna i skollagen. Undantag från öppenhetskravet kan 

dock göras vid så kallade flerfamiljssystem. Detta betyder att barn från 

andra familjer än de som ingår i systemet kan inte ansöka om plats i denna 

verksamhet. Flerfamiljssystem betyder att minst två familjer går samman 

och att någon/några i familjen eller anställd personal bedriver verksam-

heten för de barn som finns i familjerna. För övrigt gäller de krav som 

framgår av regelverket.   

 

Ansökan 

Om verksamhetsformen är flerfamiljssystem ska detta anges i ansökan med 

angivelse av vilka familjer som ingår och hur verksamheten ska organise-

ras.      

 



 

   

  
 

 

   

 
 

 

  

Budget 

Ansökan 

En budget ska presenteras med beräknade intäkter och kostnader. 

 

Öppettider  

Föräldrarnas omsorgsbehov ska styra öppettiderna. Med omsorgsbehov av-

ses arbetstid med tillägg för resor till och från arbetet. Verksamhet behöver 

inte erbjudas under obekväm arbetstid. Kommunens ramtider är styrande 

även för den enskilda verksamheten. 

 

Ansökan 

Verksamhetens öppettider ska anges.  

 

Köhantering, föräldraavgifter m.m.  

Köhantering, uttag av föräldraavgifter, inskrivning av barn, och övrig ad-

ministration sker enligt det regelverk som barn och utbildningsnämnden 

har beslutat om i särskild ordning.  

 

Huvudmannen beslutar själv om föräldraavgifter och hanterar administra-

tionen. Avgifterna får inte överstiga maxtaxan.  

 

Ansökan 

Uttag av föräldraavgifter ska beskrivas vad gäller rutiner och taxa.  

 

Barn i behov av särskilt stöd  

Tilldelning av extra resurser för barn i behov av särskilt stöd i form av 

ekonomisk ersättning kan sökas hos förvaltningen.   

 

Försäkringar 

De barn som är inskrivna i verksamheten är olycksfallsförsäkrade via 

kommunens olycksfallsförsäkring. Den som söker bidrag tecknar egna för-

säkringar för person och egendom.   

 

Beslut om bidrag 

När ärendet är komplett ska beslut om rätt till bidrag fattas om verksam-

heten uppfyller föreskrivna förutsättningar. Beslutet gäller tills vidare.  

 

Vad gäller ersättningens storlek, administrativa rutiner m.m. har barn och 

utbildningsnämnden antagit ett särskilt regelverk. Av detta framgår bland 

annat att ersättning inte utgår för verksamhet under obekväm arbetstid.  

 

Bidrag utgår för alla barn vars vårdnadshavare arbetar i enskild pedagogisk 

omsorg under förutsättning att lika många barn till andra har tagits emot i 

samma pedagogiska omsorg (se ovan under punkt ”Barngrupp”). 

 



 

   

  
 

 

   

 
 

 

  

Från det att beslut om rätt till bidrag är fattat har verksamheten ett år på sig 

att starta sin verksamhet. Om detta inte sker måste en ny ansökan göras.  

 

Resurstilldelning sker enligt samma modell för den kommunala verk-

samhet som är jämförbar. 

 

Tillsyn 

Enskild pedagogisk omsorg står under tillsyn av kommunen. Det betyder 

att kommunen när som helst kan besöka verksamheten/verksamheterna, 

begära in handlingar m.m. i syfte att kontrollera att verksamheten/verk-

samheterna bedrivs i enlighet med ansökan. Den ansvarige ska medverka 

till att tillsynen kan utövas. Bestämmelser om tillsyn finns i 26 kap i skol-

lagen.  

 

Årsredovisning 

Kommunen ska årligen tillsändas den senaste årsredovisningen/bokslutet 

som den juridiska personen är skyldig att upprätta.  

 

Beslut om förändringar av verksamheten 

Om verksamheten ska förändras i större omfattning, ska barn och ut-

bildningsförvaltningen kontaktas omgående för att avgöra om förändringen 

kräver ett förnyat beslut om rätt till bidrag.  

 

Beslut om upphörande av verksamheten 

Om verksamheten ska upphöra, ska Barn och utbildningsförvaltningen 

kontaktas omgående.  

 

Missförhållanden/återkallelse av tillstånd/rätten till bidrag 

Om missförhållanden uppstår i verksamheten, och dessa inte rättas till efter 

påpekande, kan rätten till bidrag återkallas omgående.  Eftersom det är hu-

vudmannen som erhåller bidraget, måste all verksamhet upphöra om någon 

del av verksamheten missköts. De åtgärder som kan vidtas framgår av 26 

kap skollagen.  

 

Rätten till bidrag återkallas även om villkoren för rätten till bidrag inte 

längre uppfylls eller huvudmannen försätts i konkurs eller är på obestånd. 

 

 

 



 

 

 

 
Protokollsförslag  
Barn och utbildningsnämnden 

 

2020-01-23 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 7 Dnr BUN 2019/01251  7 

Ansökan från ULNA AB om att utöka verksamhet  

Sammanfattning 

Ulna AB bedriver verksamhet i Uddevalla kommun i form av fristående förskolor. Ulna 

AB har förvärvat Matildaskolan AB. Matildaskolan AB bedriver verksamhet i form av 

fyra förskolor samt ett fritidshem (Källdals förskola, Misteröds förskola, Sunninge-

vägens förskola, Strumpans förskola samt fritidshemmet Mareld i anslutning till 

Strumpans förskola).  

 

Ulna AB har för avsikt att genomföra en fusion och genom denna ska Matildaskolan 

AB upphöra. Ulna AB har därför ansökt om godkännande att få utvidga sin verksamhet 

genom att ta över den verksamhet som nu bedrivs av Matildaskolan AB.  

Beslutsunderlag 

Barn och utbildningsnämndens tjänsteskrivelse 2019-12-17 

Ansökan från Ulna AB om att utöka verksamheten     

Beslut 

Barn och utbildningsnämnden beslutar 

 

att godkänna att Ulna AB övertar den verksamhet som bedrivs av Matildaskolan AB 

vid Källdals förskola (Lingatan 1), Misteröds förskola (Simhoppsvägen 6), Sunninge-

vägens förskola (Bröstsimsvägen 2), Strumpans förskola samt fritidshemmet Mareld i 

anslutning till Strumpans förskola (Ekhamravägen 3) i samband med att fusionen 

genomförs och Matildaskolan AB upphör samt  

 

att avgift för hanteringen av ansökan uttas med 15 000 kr  

 

 









 

 

 

 
Protokollsförslag  
Barn och utbildningsnämnden 

 

2020-01-23 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 8 Dnr BUN 2019/01319  8 

Remiss från Fyrbodals kommunalförbund/VGR gällande 
handlingsplan för suicidprevention i Västra Götaland  

Sammanfattning 

Inom ramen för länsgemensam Handlingsplan för psykisk hälsa 2018-2020 finns två 

mål om nollvision om suicid i Västra Götaland. Ett avser barn och unga och det andra 

avser vuxna. Inom ramen för handlingsplanen pekas några länsgemensamma aktiviteter 

ut och dessa handlar om att ta fram en länsgemensam handlingsplan för 

suicidprevention. Syftet med planen är att med suicidpreventiva åtgärder minska antalet 

suicid och suicidförsök i Västra Götaland. Planen ska utgöra en grund för kommunerna 

och regionens suicidpreventiva arbete där även andra aktörer kan inkluderas. 

Länsgemensam styrgrupp för psykisk ohälsa ställde sig för sin del bakom 

handlingsplanen för suicidprevention 2019-10-09.   

  

Beslutsunderlag 

Barn och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-12-30 

Barn och utbildningsförvaltningens yttrande 2020-01-14  

Remiss från Fyrbodals kommunalförbund VGR gällande handlingsplan för 

suicidprevention i Västra Götaland 

Handlingsplan för suicidprevention 2020-2025 

Beslut 

Barn och utbildningsnämnden beslutar 

 

att som remissvar avge barn och utbildningsförvaltningens yttrande avseende 

Länsgemensam handlingsplan för suicidprevention 2020-2025    

 









 
 

Yttrande 
Barn och utbildning 

1(1) 

2020-01-14 Dnr: BUN 2019/01319 

 

Handläggare 

Samverkanskoordinator Ulrika Engelbrektsson 

Telefon 0522-69 74 99 
ulrika.engelbrektsson@uddevalla.se 

 

 

 

  

 

 

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 gällande Västra Götalands remiss Länsgemensam 

handlingsplan för suicidprevention  
 

Uddevalla kommun mottog en remiss avseende Länsgemensam handlingsplan för 

suicidprevention 2019-11-19. Genomgång av remissversionen har gjorts gemensamt av 

barn och utbildningsförvaltningen och socialförvaltningen.  

Förslag på ändringar i handlingsplanen  

I handlingsplanen bör det tydliggöras att Samordnad Individuell Plan (SIP) inte är 

någon garanti för samverkan och verkställighet. Det är de faktiska handlingarna och 

aktiviteterna kring barnet och ungdomen som avgör om målen nås.  

 

 

 

 

 

Ulrika Engelbrektsson   

Samverkanskoordinator 

 

 



 

  

 

  

  
  

       

 

           
                

            
           

           
          

           
   

          
          

            
            

       

      

           
             

         
 

           
    

             
             

  

    

   

  
       
     
      
     

  

   
     



  
  

 

     
     

   

      

   

  
    

  

  

 
  

 

 

 
  

 





 

 

       

 

   

      

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

       
          

        
          

      

     
      

         
         

       
         

  
      

      
    

       
          

        

   

       
    

 
   

 

        
    

        
        

 

    
      

          

          
         

      

            
       

          
        

        
        

           
        

       
         

 

   
         

 

 

       
        

        
     

         
 

 









 
   

  
  

   
       



 

 

 

 
Protokollsförslag  
Barn och utbildningsnämnden 

 

2020-01-23 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 9 Dnr BUN 2020/00069  9 

Remiss från VästKom gällande samverkan för barn och ungas 
bästa- överenskommelse mellan Västra Götalands kommuner 
och Västra Götalandsregionen 

Sammanfattning 

Rätten till bästa möjliga fysiska och psykiska hälsa är en av de grundläggande 

rättigheterna för barn enligt FN:s barnkonvention. Många barn med sammansatta 

och/eller komplexa behov får inte sina behov av stöd, vård och behandling 

tillgodosedda fullt ut. Detta gäller särskilt barn som är placerade i samhällets vård. I 

socialtjänstlagen och hälso- och sjukvårdslagen finns en generell skyldighet att 

samverka kring barn och unga på individnivå. Kommuner och regioner ska ingå 

överenskommelser om samarbetet kring barn och unga som vårdas utanför det egna 

hemmet och överenskommelser skall ingås mellan regioner och kommuner om 

samarbetet gällande hälsoundersökningen. Överenskommelsen ska främja samverkan, 

samarbete och samordning mellan berörda verksamheter samt tydliggöra varje parts 

ansvar för olika insatser. Behov av stöd, vård och behandling skall fångas upp och 

tillgodoses. Tidiga samordnade och vid behov integrerade insatser ska motverka svåra 

och komplexa problem senare i livet. Inga barn eller ungdomar ska falla mellan 

stolarna. 

Beslutsunderlag 

Barn och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-12-30 

Barn och utbildningsförvaltningens yttrande 2020-01-14 

Remiss från VästKom gällande samverkan för barn och ungas bästa - överenskommelse 

mellan Västra Götalands kommuner och Västra Götalandsregionen  

Samverkan för barn och ungas bästa - överenskommelse mellan Västra Götalands 

kommuner och Västra Götalandsregionen 

Beslut 

Barn och utbildningsnämnden beslutar 

 

att som remissvar avge barn och utbildningsförvaltningens yttrande avseende 

Samverkan för barn och ungas bästa – Överenskommelse mellan Västra Götalands 

kommuner och Västra Götalandsregionen       

 







 
 

Yttrande 
Barn och utbildning 

1(2) 

2020-01-14 Dnr: BUN 2020/00069 

 

Handläggare 

Samordningskoordinator Ulrika Engelbrektsson 

Telefon 0522-69 74 99 
ulrika.engelbrektsson@uddevalla.se 

 

 

 

  

 

 

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 gällande Remiss från VästKom gällande samverkan 

för barn och ungas bästa - överenskommelse mellan Västra 

Götalands kommuner och Västra Götalandsregionen 

Sammanfattning 

Uddevalla kommun har mottagit en remissversion från Västra Götalandsregionen och 

VästKom, daterad 2019-11-19. 

 

Genomgång av remissversionen har gjorts gemensamt av barn och 

utbildningsförvaltningen och socialförvaltningen. 

Förslag på ändringar i Samverkan för barns och ungas bästa överenskommelse 

mellan Västra Götalands kommuner och Västra Götalandsregionen  

Uddevalla kommun, barn och utbildningsförvaltningen och socialförvaltningen lämnar 

följande förslag på ändringar i remissversionen:   

 

Sid 9 i remissversion, punkt 3.1.6  

- ändra till BBIC 

 

Sid 12 i remissversion, punkt 3.2.6 

Vid en placering av minderåriga (under 18 år) åligger det den placerade socialtjänsten 

att utfärda en fullmakt till familjehemmet eller HVB, inkl SIS.  

- Vid en SOL-placering krävs det vårdnadshavarens samtycke. Socialtjänsten har 

endast mandat att utfärda fullmakter vid LVU-placering. 

 

Socialtjänsten avgör om barnets vårdnadshavare/förälder får påkalla vård eller närvara 

vid undersökning/behandling och ska informera den fasta vårdkontakten eller annan 

stadigvarande vårdgivare om bedömning. 

- Socialtjänsten har endast mandat att neka vårdnadshavare ovanstående vid LVU- 

placering eller andra ytterst särskilda omständigheter. 

 

Sid 13 i remissversion, punkt 4.2 

Delregional vårdsamverkan följer regelbundet upp avvikelser.  

- Var sker detta och hur sker återkopplingen? Måste förtydligas i överenskommelsen. 

 



 
 

Yttrande 

 

2(2) 

2020-01-14 Dnr BUN 2020/00069 

 

 

Sid 13, Gemensamma utvecklingsområden. 

Möjligheten att använda SAMSA bör särskilt utredas.  

- Detta leder till parallellspår gällande inkommen information som medför en 

påtaglig risk att missförhållanden uppstår, i första hand skall alltid personlig 

kontakt ske och/eller orosanmälan göras. 

 

Övriga synpunkter som framkommit och som bör beaktas vid antagandet av 

överenskommelsen  
Begreppen ökad samordning och tillgänglighet till vård. 

Vad menar man med tillgänglighet? Diffust ord och hur tillgodoses det? Behöver finnas 

nära individen, inte vara väntetider, finnas alternativ, ha låg tröskel in. Man ska kunna 

se tidiga signaler och erbjuda stöd innan besvären blir för stora. 

 

 

 

 

Ulrika Engelbrektsson  

Samordningskoordinator  

 

 

 

















































 

 

 

 
Protokollsförslag  
Barn och utbildningsnämnden 

 

2020-01-23 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 10 Dnr BUN 2020/00070  10 

Samhällsbyggnadsnämndens remiss - detaljplan rörande 
Tjöstelsröd 1:1 m.fl. Skarsjövallen  

Sammanfattning 

Barn och utbildningsnämnden har getts möjlighet att lämna synpunkter på den remiss 

som gäller för detaljplan Tjöstelsröd 1:1 m.fl. Skarsjövallen. Syftet är att möjliggöra 

utbyggnad med friliggande villor samt flerbostadshus eller gruppbyggda småhus. 

Planområdet möjliggör även utbyggnad av förskola inom områdets södra del. 

Sammanlagt bedöms området kunna inrymma 200-270 st bostäder. 

Beslutsunderlag 

Barn och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-01-10 

Samrådsredogörelse detaljplan rörande Tjöstelsröd 1.1 m.fl. Skarsjövallen 

Plankarta O delen detaljplan rörande Tjöstelsröd 1.1 m.fl. Skarsjövallen 

Plankarta V delen detaljplan rörande Tjöstelsröd 1.1 m.fl. Skarsjövallen 

Genomförandebeskrivning detaljplan rörande Tjöstelsröd 1.1 m.fl. Skarsjövallen 

Planbeskrivning detaljplan rörande Tjöstelsröd 1.1 m.fl. Skarsjövallen 

Kungörelse detaljplan rörande Tjöstelsröd 1.1 m.fl. Skarsjövallen 

 

Beslut 

Barn och utbildningsnämnden beslutar 

 

att som svar på de samrådshandlingar som tagits fram rörande detaljplan Tjöstelsröd 

1:1 m.fl. Skarsjövallen, översända förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2020-01-10 

 













 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rådhuset Arkitekter AB 
Samhällsplanering & Miljö 

Box 114 
451 16 Uddevalla 
Tel: 0522 - 65 66 67 
www.radhuset.se 

Uppdragsnummer: 311 744 

Till detaljplanen hör följande handlingar: 

 Plankarta med planbestämmelser, skala 1:1000 
 Planbeskrivning 
 Genomförandebeskrivning 
 Fastighetsförteckning 
 Planprogram, 2010-06-10 
 Redogörelse för plansamråd, 2018-10-22 

 
Utredningar: 

 Översiktlig studie av vatten- och avloppslösning, 
Tekniska kontoret genom Rune Pettersson, 2010. 

 Förprojektering av gator och VA, ALP Markteknik, 
2019-06-03. 

 Dagvattenutredning, ALP Markteknik, 2014-02-26 
reviderad 
2019-11-11. 

 Hydrogeologisk utredning av damm vid Skarsjövallen, 
Bergab, 2019-01-31 

 Trafikbullerutredning för nytt bostadsområde vid 
Skarsjövallen, Soundcon, 2019-05-31 

 ”Geotekniskt PM - Underlag för detaljplan” daterad 
2008-03-25 och ”Rapport, Geoteknisk undersökning, 
Rgeo” daterad 2007-11-26, GF Konsult, 2007. 

 Kompletterande geoteknisk utredning ”Område vid 
Skarsjövallen i Ljungskile Uddevalla kommun”, 
Norconsult, daterad 2011-10-25. 

 Teknisk PM Geoteknik”, daterad 2015-12-10 rev. 
2018-09-03 samt ”Markteknisk undersökningsrapport, 
MUR/Geo”, 2015-12-10 Rev 2016-01-11. 

 Bergteknisk utredning”, Bergab 2015-03-13 samt 
”Slutbesiktning av utförda bergarbeten”, WSP 2018-
08-28. 

 Arkeologisk utredning, ”Rapport 2010:24”. UV Väst, 
2010. 

 Rapport 2012:183, arkeologisk förundersökning och 
kompletterande utredning Förhistoriska och historiska 
lämningar vid Skälläckerödsbäcken”, UV Väst 2012. 

 Rapport: Större vattensalamander vid 
Skälläckeröd/Tjöstelsröd”, Nature – Artbevarande & 
Foto AB, Claes Andrén, daterad 2014-03-04. 

 ”Större vattensalamander vid 
Skälläckeröd/Tjöstelsröd – Åtgärder vid planerad 
bebyggelse”, Nature – Artbevarande & Foto AB, 
Claes Andrén, daterad 2015-03-30. 

 Bilagor till ansökan om dispens från biotopskydd 
gällande salamanderdamm med omgivande område; 
Skyddsåtgärder, Skötselplan, Uppföljning, Claes 
Andrén, Nature Artbevarande & Foto AB, daterad 
2019-04-20 

 Naturvärdesinventering vid Skarsjövallen, Ljungskile, 
Naturcentrum AB, upprättad 2010-11-03, senast 
reviderad 2019-05-08 

 

Samtliga bilder och illustrationer i planbeskrivningen är framtagna av Rådhuset 
Arkitekter AB om inte annat anges. 
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Detaljplan för del av Tjöstelsröd 1:1 m fl,  Planbeskrivning 
Ljungskile, Uddevalla kommun  Utställningshandling 2019-12-18 

BAKGRUND 
Uddevalla kommun har i sin översiktsplan redovisat två stora 
utbyggnadsområde, Ljungs-Berg 3 och Skälläckeröd-Kärrstegen vid 
Skarsjövallen. Genom fastighetsregleringar har fastigheten Skälläckered-
Kärrstegen bytt namn till Tjöstelsröd 1:1. Kommunen har beslutat 
påbörja samhällets utbyggnad i det senare området. En orsak till denna 
prioritering är att tillfarten till bostadsområdet samtidigt blir en ny tillfart 
till idrottsområdena vid Skarsjövallen. Det nya bostadsområdet får ett bra 
läge i tätorten med god tillgång till service. 

Planarbetet inleddes 2008 då ett planprogram togs fram och sändes på sam-
råd. Kommunen avser nu fortsätta planarbetet med att ta fram en formell 
detaljplan. 

PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG 
Syftet med detaljplanen är att inom del av fastigheten Tjöstelsröd 1:1 möjlig-
göra utbyggnad med friliggande villor samt flerbostadshus eller gruppbyggda 
småhus. Planområdet möjliggör även utbyggnad av förskola inom områdets 
södra del. Sammanlagt bedöms området kunna inrymma 200-270 bostäder. 

Planförslaget är utformad med sådan flexibilitet att det inom delar av 
området är möjligt att uppföra antingen styckebyggda villor eller 
gruppbyggda småhus (30-50 bost). Inom andra delar (46 tomter) anges 
endast friliggande småhus. Avsikten är att dessa ska försäljas genom den 
kommunala tomtkön.  

Inom två områden möjliggör planen uppförande av flerbostadshus alternativt 
gruppbyggda småhus. Dessa delområden beräknas vardera inrymma ca 60 – 
90 bostäder med äganderätt, hyres- eller bostadsrätt. Inom den sydligaste 
delen inom planområdet ger planen även möjlighet för utbyggnad av en 
förskola (även skola, fritidshem eller samlingslokaler). Då behovet av 
förskoleplatser ofta varierar med tiden, medger planen att detta kvarter 
kan nyttjas för såväl förskola som bostäder.  

En förutsättning för den föreslagna utbyggnaden är att en ny väg byggs ut 
mellan Åsvägen och Skarsjövallen. Den föreslagna vägen, föreslås leda 
fram till Skarsjövallens entréområde. Hit kommer framtida busslinje att 
trafikera och vändplats anläggs vid idrottsområdets entré.  

PLANDATA 
Läge, areal och avgränsning 
Planområdets areal är ca 25 ha. Området gränsar i norr till Skarsjövägen vid 
Skarsjövallen. I nordväst avgränsas planområdet av ett höjdparti och i 
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Planbeskrivning                                                                                          Detaljplan för del av Tjöstelsröd 11 m fl 
Utställningshandling 2019-12-18 

 

Ljungskile, Uddevalla kommun  

Planprogram 
Planprogram upprättades år 2008 av Miljö- och Stadsbyggnad. ”Program 
till detaljplan för Skarsjövallen i Ljungskile” är daterat juni 2008.  

I samrådet inkom många synpunkter på den föreslagna tillfartsvägen. I 
övrigt framkom bl a synpunkter som gällde trafiksäkerhet, bullerstör-
ningar samt hänsyn till natur- och kulturmiljövärden. 

Efter programsamrådet tog kommunen fram en särskild utredning om al-
ternativa tillfartsvägar. 2009-10-15 godkände Miljö- och stadsbyggnads-
nämnden den upprättade samrådsredogörelsen(”Redogörelse för pro-
gramsamråd daterad 8 september 2009) samt beslutade att områdets till-
fartsväg ska följa den sydligaste sträckningen av de utredda alternativen.  
Det finns ännu inga beslut om huruvida Skarsjövägen ska enkelriktas, 
stängas av eller behållas öppen. 

Kulturminnesvårdsprogram  
I Uddevalla kommuns Kulturmiljövårdsprogram (2002) redovisas bebyg-
gelsemiljöer och områden med höga kulturmiljövärden.  

Planområdet tangerar i väst det stora området kring ”Tätorten Ljungskile, 
gårdarna och Ljungskile centrum” som redovisas i kulturmiljövårdsprogram-
met. Inom planområdet finns ingen bebyggelse som utpekats som värdefull. 

Skyddsavstånd 
Byggnadsfritt avstånd 
Väster om planområdets västligaste del går en 10 kV och en 40 kV-kraft-
ledning. Avståndet mellan bebyggelsen och kraftledningarna blir 75 - 100 
meter. Elsäkerhetskravet anger ett säkerhetsavstånd på 6 meter. De 
elektromagnetiska fälten beräknas bli mycket långt under 0,1 mikroTesla. 
Detta kan jämföras med försiktighetsmåttet 0,2 - 0,4 mikroTesla. 

BEHOVSBEDÖMNING, MKB 
Miljöbedömning 
Under framtagandet av planförslaget har en behovsbedömning gjorts för att 
bedöma om planen kan antas medföra betydande miljöpåverkan. Om pla-
nens genomförande kan antas innebära betydande miljöpåverkan ska en 
miljöbedömning genomföras och en miljökonsekvensbeskrivning upprättas. 

Sammanfattning av behovsbedömningen 
Planförslaget bedöms vara förenligt med bestämmelserna i miljöbalken. 
Ett genomförande av planen påverkar inget Natura 2000-område och bedöms 
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inte innebära att gällande miljökvalitetsnormer överskrids.  

Planförslaget överensstämmer med intentionerna i kommunens översikts-
plan, Översiktsplan Ljungskile. 

Ett område kring den damm där större vattensalamander har påträffats sä-
kerställs i detaljplanen som naturmark. Kommunen avser även att, i sam-
band med exploatering och med experthjälp, vidta åtgärder för att nå 
goda livsbetingelser och gynnsam bevarandestatus för den hotade arten. 
Ett genomförande av planen kan därför i detta avseende ge positiva kon-
sekvenser från naturvårdssynpunkt.  

Den risk för miljöpåverkan och störningar som i övrigt redovisas i be-
hovsbedömningen är av den art och omfattning att den kan hanteras i 
planarbetet och belysas i planbeskrivningen. 

Ställningstagande 
Planens genomförande bedöms sammantaget inte medföra en betydande 
miljöpåverkan. En särskild MKB har därför inte upprättats. 

Samråd 
Länsstyrelsen har beretts tillfälle att yttra sig över behovsbedömningen 
och kommunens förslag till ställningstagande och länsstyrelsen instäm-
mer i sitt yttrande 2012-10-30 i kommunens bedömning. Länsstyrelsen 
framhåller att dagvattenfrågan är viktig. 

FÖRUTSÄTTNINGAR, FÖRÄNDRINGAR 
OCH KONSEKVENSER 
Mark 
Terrängförhållanden 
Förutsättningar 
Planområdet är varierat med både skog, åkermark, igenväxande brynmiljöer 
och mindre våtmarker och bäckar. Åker- och ängsmarken ligger i östra delen 
av området samt inom en centralt belägen svacka i terrängen mellan högre 
liggande skogtäckta fastmarkspartier i norr, väster och söder. Området är 
delvis genomskuret av en mindre bäckravin ner mot den djupt nedskurna 
Skälläckerödsbäcken som rinner väster om planområdet. 

Marknivån inom åker- och ängsmarken varierar mellan ca +82 närmast 
Skarsjövägen i nordost och +71 á +72 i den lägsta delen närmast bäcken i 
sydost. Inom de skogtäckta fastmarksområdena i norr varierar nivån 
mellan ca +80 och ca +90. 
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Planförslaget 
Planförslaget har i största möjliga utsträckning anpassats till natur- och 
terrängförutsättningar. Brantare delar av planområdet sparas i huvudsak 
som allmän plats/NATUR. 

Vid den västligaste delen av tillfartsvägen ( 0-150 meter) uppkommer en 
kraftig skärning väster om fastigheten Ljungs-Hälle 1:308. I övrigt passerar 
tillfartsvägen genom ett relativt kuperat skogsområde och den valda sträck-
ningen medför omväxlande schakt och bankfyllnad med höjder på ca 0 – 3m.  

Natur och vegetation 
Förutsättningar 
En naturvärdesinventering för planområdet har under 2010 tagits fram av 
Naturcentrum AB. Inventeringen redovisas i rapport ”Naturvärdesinven-
tering vid Skarsjövallen, Ljungskile”, upprättad 2010-11-03. Rapporten 
har kompletterats senare och efter genomfört samråd har kompletterande 
naturvärdesbedömningar utförts avseende justerad sträckning för tillfarts-
vägen samt uppdatering beträffande biotopskydd. Senaste revideringsda-
tum är 2019-05-08. 

Inom planområdet förekommer groddjuret större vattensalamander vilken är 
förtecknad i Appendix 2, Habitatdirektivet och därmed införd i den svenska 
naturvårdslagstiftningen i Artskyddsförordningen. Detta medför att det krävs 
hänsyn vid exploatering som kan komma att påverka salamanderns levnads-
villkor. En separat utredning beträffande vattensalamandern har tagits fram -
”Rapport: Större vattensalamander vid Skälläckeröd/Tjöstelsröd”, Claes 
Andrén, Nature Artbevarande & Foto, daterad 2014-03-04. I utredningen 
konstateras att det i området för närvarande endast finns en möjlig lekdamm 
för den större vattensalamandern och övriga amfibier. Övriga småvatten och 
fuktområden torkar tidigt ut under sommaren på grund av befintliga dräne-
ringsanläggningar. Alla amfibier i det aktuella området är beroende av detta 
vatten och vandrar på våren från sina övervintringsplatser i omgivande skog 
till det angivna lekvattnet.  

  

Dammen i vilken före-
komst av större vatten-
salamander har konsta-
terats  
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I en kompletterande rapport ”Större vattensalamander vid Skälläck-
eröd/Tjöstelsröd - Åtgärder och hänsyn vid planerad byggelse”, Claes 
Andrén, Nature Artbevarande & Foto, daterad 2015-03-30, redovisas beva-
randeåtgärder samt förslag till åtgärder för att så långt möjligt garantera 
den större vattensalamanderns långsiktiga överlevnad i området då den 
föreslagna exploateringen genomförs. 

Det inventerade planområdet är varierat med både skog, åkermark, igenväx-
ande brynmiljöer, mindre våtmarker och hyggen. Större delen består av så-
dan mark som är eller nyligen varit produktionsmark, och därför har lägre 
naturvärde. Naturvärdena består i huvudsak av mindre objekt som enstaka 
träd, mindre dammar/våtmarker/ bäck, men också ett ädellövsbryn med ett 
par rödlistade arter och ett område med äldre, gles tallskog (figur nedan). 

Dessa områden har särskild betydelse för biologisk mångfald i planområ-
det. De kan även utgöra kvalitéer för närrekreation i ett framtida bostads-
område. Genom att på lämpligt sätt ta hänsyn till dem kan nationella mil-
jömål uppfyllas. Det är allra viktigast att ta hänsyn till områdena med 
höga naturvärden. Bedömningen av naturvärden har gjorts enligt den me-
tod som Naturcentrum tillämpar för att klassificera miljöer med utgångs-
punkt från deras biologiska och ekologiska värden. Naturvärdena klassas 
enligt en skala mellan I och III där naturvärdesklass I innebär unika na-
turvärden, klass II höga naturvärden och klass III naturvärden. Inom 
planområdet har inga områden med unika naturvärden återfunnits. 

Vissa naturvärden kan kräva särskild hänsyn under byggskedet eller sär-
skild skötsel i framtiden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Naturvärdesområden enligt 
naturvärdesinventering  

(Illustration Naturcentrum) 

 



 

 

12 (50) 

Planbeskrivning                                                                                          Detaljplan för del av Tjöstelsröd 11 m fl 
Utställningshandling 2019-12-18 

 

Ljungskile, Uddevalla kommun  

De områden och objekt som har särskilda värden redovisas på flygfoto 
ovan och är följande: 

1. Bergbrant – klass II 
2. Glest äldre tallbestånd – klass III 
3. Ravinmiljö med bäck och lövskog – klass II 
4. Grov solitär ek – klass II 
5. Brynmiljö, rik på äldre lövträd – klass II 
6. Damm – livsmiljö för större vattensalamander – klass II 
7. Igenväxande ängsmiljö/bryn – klass III 
8. Lövträdsmiljö – klass III 
9. Källa - klass III 
10. Våtmarksområde - klass III 
11. Bäck – klass II 
12. Större bäckravin – klass II 
13. Mindre skogsbäck – klass III 

 
Inom planområdet finns också mindre delområden som berörs av det ge-
nerella biotopskyddet enligt 5 § ”Förordning (1998:1252) om områ-
desskydd enligt miljöbalken m m” Objekt som omfattas av biotopskyddet 
berörs är öppna vatten och bäckfåror i åkermark samt stenmurar.  

 
Objekt som omfattas av generellt biotopskydd (Illustration Naturcentrum) 

Planförslaget 
I planförslaget har stor hänsyn tagits till de naturvärden som uppmärk-
sammats i de utförda utredningarna. Framför allt har planen utformats 
med hänsyn tagen till den större vattensalamandern.  

Ett stort område (ca 160 x 200 meter) kring dammen (objekt 6) har un-
dantagits från exploatering och åtgärder kommer att vidtas för att säker-
ställa livsbetingelserna för den större vattensalamandern. Hela området 
kring dammen har i planförslaget säkerställts som allmän plats – NA-
TUR. I plankartan har införts en bestämmelse, ”damm”, för området 
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kring dammen. Bestämmelsen anger att ”Dammen och närmiljön runt 
denna ska utformas med hänsyn till den större vattensalamanderns fram-
tida överlevnad”. 

Åtgärder för bevarande av den större vattensalamanderns livsmiljö ska 
ske i enlighet med de rapporter som tagits fram efter samråd med länssty-
relsen.   

• ”Större vattensalamander vid Skälläckeröd/Tjöstelsröd - Åtgär-
der och hänsyn vid planerad byggelse”, Claes Andrén, Nature 
Artbevarande & Foto, daterad 2015-03-30”.  

• ”Skyddsåtgärder för grönområde inom planerad bebyggelse vid 
Skarsjövallen i Uddevalla kommun”, Claes Andrén, Nature Art-
bevarande & Foto, daterad 2019-04-20 

• ”Skötselplan för grönområde inom planerad bebyggelse vid 
Skarsjövallen i Uddevalla kommun, Claes Andrén, Nature Artbe-
varande & Foto, daterad 2019-04-20 

• ”Uppföljning:Groddjurens status och utveckling i grönområdet 
inom planerad bebyggelse vid Skarsjövallen i Uddevalla kom-
mun”, Claes Andrén, Nature Artbevarande & Foto, daterad 2019-
04-20 

I rapporterna beskrivs de undersökningar och vattenkontrollprogram be-
döms vara nödvändiga före, under och efter en exploatering. Restaure-
ringsåtgärder föreslås i vattenmiljön samt i den omgivande landmiljön för 
att stärka den större vattensalamandern framtida överlevnad i och runt det 
aktuella området. Det beskrivs också vilka skyddsåtgärder som behöver 
vidtas under byggtiden. Rapporterna kommer att ingå i det underlag som 
kommer att lämnas in för dispensansökan från det generella biotopskyd-
det för dammen. 

I området kring dammen finns en stor potential att skapa ett natur- och 
friluftsområde med flera mindre vattensamlingar där den större vattensa-
lamandern, liksom övriga amfibier som förekommer i området, kan be-
hålla eller vidareutveckla en långsiktig bevarandestatus. 

För att kompensera intrånget i salamanderns livsmiljö avser kommunen 
att det område kring dammen som i planen utgör allmän plats/NATUR, 
görs optimalt för arten, d v s en riktad restaurering ska göras för att gynna 
den aktuella arten och dess livsmiljö. Restaureringen ska avse såväl 
lekvatten, födosöksplatser som övervintringsmiljöer. Det avsatta området 
kan samtidigt bli ett värdefullt grönområde för de människor som kom-
mer att bo i närområdet.  

Den nya tillfartsvägen till planområdet kommer att skära igenom den 
södra delen av det område som bedömts utgöra ett naturligt födosöksom-
råde för den större vattensalamandern. För att ge arten möjlighet att fritt 

Objekt nr 6 – damm som utgör lekmiljö 
för den större vattensalamandern 



 

 

14 (50) 

Planbeskrivning                                                                                          Detaljplan för del av Tjöstelsröd 11 m fl 
Utställningshandling 2019-12-18 

 

Ljungskile, Uddevalla kommun  

röra sig inom området, på båda sidor om vägen, behöver man skapa en 
passage under vägen i anslutning till det sedan tidigare markerade vistel-
seområdet för arten på den norra sidan om vägen. Den nya vägen bedöms 
inte påverka möjligheten att skapa och långsiktigt vidmakthålla en livs-
kraftig population av den större vattensalamandern i det tänkta området.  

Övriga naturvärden som konstaterats i den av Naturcentrum utförda in-
venteringen för planområdet har i planförslaget behandlats enligt föl-
jande: 

Objekt 1 och 3 enligt naturvärdesbedömningen ligger utanför planområ-
det och berörs inte. Källan och våtmarksområdet (objekt 9 och 10) ligger 
bredvid vägsträckningen och utanför planområdet och berörs inte heller. 

Objekt nr 2 föreslås till större delen bevaras som naturmark och anges i 
planförslaget som allmän plats - NATUR. Samma gäller för objekt nr 5 
som helhet, vilken utgörs av en brynmiljö med äldre lövträd. 

 
Objekt nr 4 är en äldre solitär ek med hålbildning och en rödlistad svamp. 
Eken ska bevaras och ligger i planförslaget inom område som ska bli lek-
plats. Tomtindelning har anpassats för att kunna bevara eken och planbe-
stämmelse om att eken ska bevaras har införts. 

Objekt nr 7 – 8 och 12-13 enligt naturvärdesinventeringen berörs av den 
nya tillfartsvägen. Den nya vägen kommer att ta i anspråk delar av dessa 
miljöer. 

7. Igenväxande ängsmiljö/bryn 
8. Lövträdsmiljö 
12. Större bäckravin 
13. Mindre skogsbäck 

 
Byggande av den nya tillfartsvägen kommer i den västligaste delen att 
medföra att en del lövträd inom område 7 och 8 kommer att behöva tas 
bort. Konsekvenserna bedöms dock inte som allvarliga och områdena har 
inte bedömts ha höga naturvärden med undantag för en yngre alm som 
finns inom vägsträckningen.  

Den planerade vägsträckningen berör mindre delar av de två värdefulla 

Den glesa tallskogen 
inom område 2 kommer 
till största delen att be-
varas som naturmark 
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bäckmiljön 12. Bäckmiljöer kan lätt skadas när man korsar dem med till 
exempel vägbyggen. Skador kan bland annat uppstå genom grumling av 
vattnet, föroreningar, skapande av vandringshinder och habitatförstörelse. 
Vattendragets grusbotten måste behandlas varsamt i samband med bygg-
nadsarbeten för vägen för att undvika att grusbottnarna slammas igen. 
Om brokonstruktioner inte är möjligt bör man använda väldimension-
erade halvtrummor som inte påverkar bäckbottnarna.  

När det gäller det generella biotopskyddet har planförslaget i möjligaste 
mån anpassat till de utpekade objekten. Där det inte är möjligt att anpassa 
planen kommer kommunen att hos länsstyrelsen ansöka om dispens. Dis-
pensansökan kommer att gälla flyttning/igenläggning av åkerdike samt 
borttagande av några stenmurar. Även för arbetena i anslutning till sala-
manderdammen kommer en ansökan om dispens från biotopskyddet att 
göras liksom en anmälan om vattenverksamhet. Ansökan om dispens från 
det generella biotopskyddet kommer att göras innan planen antas. I dis-
pensansökan redovisas såväl åtgärder som förslag till kompensationsåt-
gärder, bl a föreslås att stenmurar flyttas till ny plats i området. 

För trumman i Skälläckerödsbäcken kommer även en anmälan om vatten-
verksamhet att lämnas in i god tid före arbetenas utförande. 

Geotekniska förhållanden 
Förutsättningar 
GF Konsult AB, Göteborg har på uppdrag av Uddevalla kommun utfört 
geoteknisk utredning som underlag för planen. Fält- och laboratorieun-
dersökningarna redovisas separat i Geotekniskt PM – Underlag för detalj-
plan daterad 2008-03-25 samt i Rapport, Geoteknisk undersökning, Rgeo 
daterad 2007-11-26, (kompletterande handling). En kompletterande ut-
redning har gjorts 2011 av Norconsult och redovisas i rapport Område 
vid Skarsjövallen i Ljungskile Uddevalla kommun, daterad 2011-10-25. 

Efter plansamrådet har en slutlig sammanställning av utredningarna gjorts 
i rapporten ”Uddevalla kommun, Ljungskile, Skarsjövallen, Tjöstelsröd 
1:1; Utredning för detaljplan, Teknisk PM Geoteknik”, daterad 2015-12-
10 rev. 2018-09-03. Undersökningarna redovisas i ”Markteknisk under-
sökningsrapport, MUR/Geo”, 2015-12-10 Rev 2016-01-11. 

Jordlager 
Jorddjupen inom åker- och ängsmarken varierar relativt mycket. I norra de-
len samt i svackan mellan fastmarkspartierna är jorddjupen mestadels be-
gränsade till 2 – 8 m. Även ett mindre område med berg i dagen eller mindre 
jordtäckning förekommer väster om den genomkorsande bäckravinen. 

Jordlagren består som regel överst av ett 0,2 á 0,5 m tjockt mulljordstäcke 
och därunder av lera på ett tunt lager av sedimenterad friktionsjord till 
fast botten av morän eller berg. 
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Leran har överst en 2,5 – 3 m tjock fast torrskorpa med en vattenkvot 
(wn) på 20 - 30 % och skjuvhållfasthet på minst 80 – 100 kPa. I den un-
derliggande lösare leran ökar vattenkvoten till 30 – 45 % och hållfast-
heten sjunker till 25 á 30 kPa. Lerans kan betraktas som mellansensitiv 
med uppmätta sensitivitetsvärden på 20 – 30. Kompressionsförsöken vi-
sar, att leran inom denna del av området kan betraktas som överkonsoli-
derad. 

I den lägre liggande delen i sydost del ökar lerdjupen med avståndet 
från fastmarken och största djupet till borrstopp är här ca 28 m. Under 
mulljordstäcket utgörs leran här överst 1 - 3 m torrskorplera. I den under-
liggande lösare leran är dock vattenkvoten högre, 50 – 70%, och hållfast-
heten är i genomsnitt ca 20 kPa, dvs ca 5 á 10 kPa lägre än i den lösare le-
ran inom områdets norra del. 

Kompressionsförsöken visar, att leran inom denna del av området bör be-
traktas som normalkonsoliderad. Härvid har antagits att den övre grund-
vattenytan tidvis kan ligga 3 m under markytan men att den undre grund-
vattenytan kan bibehållas på uppmätt nivå ungefär motsvarande markni-
vån. 

Skogsmarken utgörs huvudsakligen av fastmark bestående av lokala 
berg i dagenpartier och mellanliggande områden med fast jord och sanno-
likt liten jordtäckning. Baserat på SGUs geologiska karta över området 
har området huvudsakligen förutsatts bestå av morän eller annan frikt-
ionsjord. Borrningar har därför inte ansetts som nödvändigt att utföra i 
detaljplaneskedet. 

Mindre områden med ytligt stående vatten noterades vid kartering av om-
rådet. I dessa delar förekommer organisk jord med en mäktighet på ca 
0,5-1 m. 

Geohydrologi 
Den övre grundvattenytan uppmätt i skruvborrhål låg vid tidpunkten för-
undersökningarna september-oktober 2007 0,6 - >3 m under markytan. I 
flera av borrhålen kunde ingen grundvattentillrinning noteras. 

Den undre grundvattenytan - grundvattentrycket i friktionsjorden under 
leran - har mätts i två öppna rör varav ett är installerat inom den högre 
liggande åkermarken i områdets norra del och ett inom den låglänta delen 
i sydöstra delen av planområdet. Vid mätning i november 2007 låg den 
undre grundvattenytan på nivån +79,5 och +72,3 i de båda rören vilket 
motsvarar 0,1 m under respektive 0,5 m över markytan i de båda mät-
punkterna. 

Stabilitet 
Sex olika sektioner, Sektion 1-3 och Sektion A-C (se illustrationer föl-
jande sida), har undersökts inom planområdet samt vägområdet 
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Planförslaget 
Den geotekniska stabiliteten inom det utredda området kan betecknas 
som tillfredställande för blivande förhållanden. Beräkningar för Sektion 
1-3 samt Sektion A-C visar på tillfredsställande säkerhet mot skred. 

Vid de områden där fastmark påträffas är risken för sättningar osannolik. 
Vid de djupare jorddjup, vid tillfartsvägen mellan 0/740 och 1/250 samt i 
svackan mellan fastmarkspartierna, finns risk för sättningar. Där leran är 
överkonsoliderad är det möjligt att belasta jorden något utan att den last-
kompenseras. I övrigt ska all tillförd last kompenseras med t ex lättfyll-
ning om sättningar skall undvikas. 

Vägar/gator inom planområdet bedöms kunna byggas utan extraordinär 
grundförstärkning. 

Vägsträckningen går huvudsakligen igenom områden med fastmark och/eller 
berg i dagen. Mellan km ca 0/740 – 1/250 går vägen igenom ett ängsmarks-
område med varierande lermäktigheter och egenskaper. Vägen bedöms där-
med kunna byggas utan grundförstärkning förutom mellan km 0/740 – 1/250 
där sannolikt förstärkningsåtgärder kan erfordras om vägprofilen inte följer 
befintlig marknivå, d.v.s. vägen går på hög bank. Förstärkningsåtgärder kan 
exempelvis utföras genom lastkompensation (lättfyllning). 

Lerdjupet varierar inom området och leran är mellan normal- till överkonso-
liderad. Beroende på byggnadstyp och antal våningar har olika grundlägg-
ningsmetoder rekommenderats att användas: platta på mark eller stödpålning 
till berg eller plintar till berg. Där fastmark med friktionsjord och ytligt berg 
påträffas kan grundläggning av byggnaderna ske med platta på mark. Där 
normalkonsoliderad lera påträffas bör byggnaderna sannolikt pålgrundläg-
gas. 

Inom områden med överkonsoliderad lera kan en tilläggsbelastning utfö-
ras upp till 20 kPa. Detta innebär att småhus (1-2 våningar) utan uppfyll-
nad kan uppföras med platta på mark. Inom den sydöstra delen där lerdju-
pen är som störst anger en planbestämmelse att nivån på marken inte får änd-
ras mer än 0,5 meter från nuvarande marknivå om inte detaljerad geoteknisk 
beräkning kan visa att stabiliteten kan säkerställas. Här ska grundläggning 
ske på spetsbärande pålar. 

För grundare jordschakter än 2 m djup med kort varighet samt där marky-
tans nivå inte ökar bakom släntkrön kan schakt normalt ske med släntlut-
ning 1:1. Borttagning av ytliga organiska jordlager ska utföras innan 
grundläggning. 

Inom hela planområdet gäller att ”Vid detaljprojektering ska lokalstabili-
teten kontrolleras för planerad byggnation.” 
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Radon 
Förutsättningar 
Radonhalten i jordluften har i samband med geoteknisk utredning upp-
mätts i 5 punkter inom fastmarkspartiet i planområdets västra del. De 
uppmätta värdena i 4 av punkterna varierar mellan 10 och 30 kBq/m3 och 
i en av punkterna har radonhalten uppmätts till 5 kBq/m3. 

Planförslaget 
I den geotekniska utredningen rekommenderas att hela fastmarksområdet 
samt område med mindre jordlager än 3 meter lera under grundläggnings-
nivån klassificeras som normalradonmark (10-50 kBq/m3) och att bygg-
naderna där utförs radonskyddande. Detta innebär att väggar i golv och 
källare samt bottenplattor i källarlösa hus görs täta samt att speciell om-
sorg ska vidtas vid tätning av rör- och kabelgenomföringar i byggnadsde-
lar mot mark. I övrigt krävs inga extraordinära åtgärder. 

Område där lerdjupen är större än 3 m kan klassificeras som lågradon-
mark, vilket innebär att byggnader kan uppföras utan hänsyn till radonris-
ker.  

Boverkets Byggregler (BBR) anger att maximalt tillåten radonhalt i in-
omhusluft är 200Bq/m3 vilket ska uppfyllas.  

Fornlämningar, kulturmiljö 
Förutsättningar 
Arkeologisk utredning har utförts av UV Väst och redovisas i Rapport 
2010:24, Arkeologisk utredning Detaljplaneområde vid Skarsjövägen, 
Bohuslän, Ljung socken, delar av Tjöstelsröd 1:1, Skälläckeröd 1:1 och 
Kärrstegen 1:1.   

Syftet med utredningen var att ge planerings- och beslutsunderlag genom 
att fastställa förekomsten av fornlämningar och kulturlämningar inom det 
aktuella området. Utredningen omfattade kartstudier, terränginventering 
och provgrävningar inom ett större skogs- och åkerområde.  

Vid utredningen påträffades två förhistoriska boplatser, ett område med 
sentida fossil åkermark samt en sentida bebyggelselämning – torpet Äng-
hagen. Slutsatsen av den arkeologiska utredningen var att de två boplat-
serna borde förundersökas inför den kommande exploateringen. Den fos-
sila åkermarken (Ljung 237) och torplämningarna (Ljung 239) bedömdes 
ej ha fornlämningsstatus. 

Kommunen har gått vidare med förundersökning för den östligast belägna 
boplatsen, Ljung 236 (RAÄ 236). Den andra boplatsen kommer att ligga 
inom det område som kommer att bevaras som naturmark inom planom-
rådet. I anslutning till RAÄ 236 hittades även svedjad mark (Ljung 238) 
vilken klassas som kulturhistorisk lämning. 
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omgivningarna att bibehållas som idag. 

Nordost om planområdet ligger fotbollsarenan Skarsjövallen. Ca 200 me-
ter norr och nordväst om planområdet finns en tennishall, en sjukgymnas-
tik-/rehabanläggning samt ridhus och stall. 

Planförslaget 
Planförslaget innehåller ca 46 nya tomter som i första hand är avsedda för 
styckebyggda villor (planbest e1). Inom delar av planområdet anger plan-
bestämmelserna att både sammanbyggda och friliggande bostäder medges 
(planbest e2) för att ge en ökad flexibilitet i det framtida nyttjande. Inom 
dessa delar bedöms 30-45 bostäder kunna inrymmas. 

Inom två större delområden vill kommunen se att samlad exploatering 
kommer till stånd (planbest e3). Inom dessa delar medges sammanbyggda 
bostäder eller flerbostadshus och byggnaderna får uppföras i tre våningar, 
ca 60-90 lgh i vardera område. Upplåtelseformen kan antingen vara 
gruppbyggda småhus med äganderätt eller bostäder med hyres- eller bo-
stadsrätt, eller ägarlägenheter, allt i varierande hustyper och hushöjder. 
Kommunen, såsom markägare, bestämmer vem som ska få köpa respek-
tive tomt. Detaljplanen som sådan kan inte styra bostädernas upplåtelse-
former, medan köpeavtalet kan reglera detta i viss mån. 

Inom den sydligaste delen inom planområdet ger planen även möjlighet 
för utbyggnad av en förskola (även skola, fritidshem eller samlingsloka-
ler). Då behovet av förskoleplatser ofta varierar med tiden, medger pla-
nen att detta kvarter kan nyttjas för såväl förskola som bostäder.  

Kvarteren för villor i norra delen ligger inom skogsmark och är delvis re-
lativt högt belägna på en bergsplatå. De övriga villatomterna ligger på f d 
åkermark. Tomterna kommer i första hand försäljas genom kommunens 
tomtkö. Avsikten är att normalstora villor med dubbelgarage ska kunna 
uppföras. Illustrerade tomtstorlekar varierar i storlek mellan 900 och 
1 400 kvm. Huvuddelen av tomterna är ca 1000 kvm. 

Inom den nordligaste delen av planområdet som idag är skogbevuxet fö-
reslås ca 16 villatomter. Inom övriga delar kan villor alternativt annan typ 
av sammanbyggda bostadshus uppföras. Sammanlagt bedöms detta del-
område inrymma ca 25-35 bostäder. Alla bostäder får sin angöring från 
två nya lokalgator varav den inom östra delen går i en rundslinga. Inom 
den västra delen fördelas tomterna utmed en lokalgata som slutar med en 
vändyta.  

Många av tomterna kommer att gränsa till omgivande naturmark som ut-
gör allmän plats i planen. Kvartersutformningen har också anpassats så 
att det blir möjligt att bibehålla den stenmur, vilken utgör f d sockengräns 
och som löper genom området i öst-västlig riktning. Mot nordost och ös-
ter sparas den glest skogbevuxna sluttningen ner mot Skarsjövägen som Stenmuren som utgör f d socken-

gräns 

Gläntan 
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Den befintliga bostadsfastigheten Gläntan, Skälläckeröd 1:46, kommer att 
gränsa till nya villatomter i norr och öster men kommer fortfarande att 
omges av naturmark i väster och söder. Fastigheten föreslås få förändrad 
tillfart från den nya lokalgatan. Den befintliga byggnaden bekräftas i 
planförslaget med byggrätt motsvarande de som ges inom nya villatom-
ter.  

På östra sidan av gatan genom planområdet föreslås en s k samlad ex-
ploatering med tätare bebyggelse, ca 60-90 bostäder. Planbestämmelser 
anger att inom byggrätten får uppföras sammanbyggda bostäder eller fler-
bostadshus. Den sammanlagda byggnadsytan får maximalt uppgå till en 
tredjedel av kvarterets yta (e3 i plankartan). 

Huvudbyggnad får uppföras med högst 3 våningar eller 2 våning samt su-
terrängvåning. Taklutning på huvudbyggnad utan suterrängvåning får 
uppgå till högst 45 grader. Taklutning på huvudbyggnad med suterräng-
våning för uppgå till högst 27 grader. Huvudbyggnad ska placeras minst 
4 meter från fastighetsgräns mot allmän plats. Vid friliggande byggnads-
sätt ska huvudbyggnad placeras minst 4 meter från gräns mot granntomt. 
Högsta angivna taknockshöjd anges i meter över nollplanet. Utöver angi-
ven nockhöjd får skorsten uppföras.  

Komplementbyggnad får inte uppföras med mer än en våning. Därutöver 
får även suterrängvåning finnas. Taklutning på komplementbyggnad får 
uppgå till högst 27 grader. Komplementbyggnad ska placeras minst 4 me-
ter från fastighetsgräns mot allmän plats. Vid friliggande byggnadssätt 
ska komplementbyggnad placeras minst 1 meter frän gräns mot grann-
tomt. Garage och carport ska placeras så att det blir minst 6 meter fri yta 
framför porten/öppningen.  

I det fall utbyggnad med flerbostadshus blir aktuellt ska en gemensam 
parkeringslösning finnas. Mot huvudgatan anger planbestämmelse att 
sammanlagt två utfarter får anordnas med hänsyn till trafiksäkerhet. 

En planbestämmelse anger också att lekplats ska finnas. 

 

 

 

 

 

  

Delområdet för samman-
byggda småhus eller flerbo-
stadshus i mellersta delen av 
planområdet 
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Längst i öster föreslås ytterligare ett område med ca 15 tomter för frilig-
gande småhus vilka får sin tillfart från en lokalgata som går i slinga ge-
nom kvarteret. Planbestämmelser som reglerar bebyggelse inom tomt-
mark föreslås bli desamma som för övriga kvarter med friliggande små-
hus (e1, v1). I kvarterets centrum medger planen antingen sammanbyggda 
eller friliggande bostäder (e2, v1). 

Från lokalgatan ansluter en gångväg mot vändplanen för den nya huvud-
gatan invid Skarsjövallens entré. Om busslinje ska trafikera området 
kommer busshållplats att ligga här.  

I kvarterets norra del, invid gångvägen, föreslås en yta för lekplats. 
Närmast korsningen med vägen mot Skarsjövallen, föreslås en parke-
ringsyta för gästparkering.  

 

Området längst i söder medger såväl användning för bostäder som för 
skola/förskola/samlingslokal.  Förskolan får ett bra läge i förhållande till 
nya bostäder, gata, gångvägar, busshållplats samt natur- och friområden. I 
dagsläget är det dock mest sannolikt att området kommer att nyttjas för 
bostäder.  

Inom detta delområde föreslås en tätare bebyggelse vilken avses genom-
föras genom en samlad exploatering i en eller flera etapper Planbestäm-
melsen e4 anger att sammanbyggda bostäder, flerbostadshus, skola, för-
skola eller samlingslokal får uppföras. Den sammanlagda byggnadsytan 
får maximalt uppgå en tredjedel av kvarterets yta. Området uppskattas 

Östra delen av planområdet  
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kunna inrymma ca 60-90 bostäder. 

För denna del av planområdet gäller också bestämmelsen v2 vilket är det-
samma som för bostäderna i det tidigare beskrivna området öster om gatan 
genom området, se sid 26. 

Tillfart till området kan ske från huvudgatan närmast pumpstationen i sö-
der samt från uppsamlingsgatan in i planområdet.  

Utmed västra gränsen, mot naturmarken, gäller för en zon med en bredd 
av 15 meter att biltrafik och parkering ej får ske. Orsaken är att försöka 
minimera risken att föroreningar ska kunna nå salamanderdammen i na-
turområdet som gränsar till byggrätten. Närmast naturmarken finns ett 6 
meter brett u-område för va-ledningar. 

En planbestämmelse anger också att lekplats ska finnas. 

 
 

 

Tillgänglighet 
Förutsättningar 
I den norra delen av planområdet sluttar marken mot väster. Även delar av 
områdena avsedda för en samlad exploatering har kraftig lutning. Största de-
len av området som utgörs av tidigare åkermark har relativt flacka lutningar. 

Planförslaget 
Boverkets Byggregler (BBR) gäller. 

Inom varje tomt bör det ordnas en godtagbar förbindelse mellan bilplats 
och husentré. Inom en del tomter i norra delen av planområdet finns 

Södra delen av planområdet föreslås för en samlad exploatering med tätare 
småhusbebyggelse alternativt för utbyggnad av skola, förskola  
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nivåskillnader på ca 3 meter och för dessa tomter lämpar sig därmed bäst 
bostadshus uppfört som suterränghus.  

Alla bostäder kan placeras så att tillgänglighet till entréplan går att lösa. 
Gator och gångvägar inom planområdet har inga branta lutningar.  

Service 
Förutsättningar 
Kommersiell och samhällelig service finns i Ljungskile centrum på ca 1,5 
km avstånd. Avståndet till Ljungskileskolan är ca 1,3 km.  

Planförslaget 
I södra delen av planområdet föreslås ett område för utbyggnad av för-
skola. Planen medger även att detta kvarter nyttjas för bostäder.  

Området har en area på ca 25 000 kvm. För närvarande är det oklart när 
utbyggnad av förskola kan bli aktuell. Förskolans upptagningsområde 
kommer att sträcka sig utanför planområdet. En alternativ placering av 
förskola utanför planområdet diskuteras även. 

Friytor och rekreation 
Förutsättningar 
I närområdet finns goda förutsättningar för friluftsliv. Skarsjöterrängen är 
ett vidsträckt naturområde med strövstigar samt tillgång till badplats i 
Skarsjön. Även söder om planområdet finns skogsområden av värde som 
närströvområde. 

Planförslaget 
Inom planområdet finns naturmarkspartier med skog som kommer att bi-
behållas i anslutning till samtliga bostadskvarter. 

Det öppna området i anslutning till dammen i sydöstra delen av planom-
rådet har också avsatts som NATUR i planen. Avsikten är att området ska 
restaureras så att förhållandena för salamandern blir optimala. Det avsatta 
området kan samtidigt bli ett grönområde för de människor som kommer 
att bo i området. 

Anläggningar  
Förutsättningar 
Planområdet gränsar i nordost till idrottsområdet Skarsjövallen. Idrotts-
platsen har förutom huvudarenan, A-planen, tre planer för 11-mannafot-
boll samt två planer för 7-mannafotboll. Läktaren har plats för 8 000 
åskådare. Parkeringsytorna fördelat på tre ytor finns i anslutning till are-
nan.  

Ca 200 meter norr och nordväst om planområdet finns en tennishall, en 
sjukgymnastik-/rehabanläggning samt ridhus och stall. 
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Cirka 200 meter före den nya vägens anslutning till befintliga Skarsjövä-
gen ansluter en större gata in till det nya bostadsområdet. Denna kommer 
att få 6 meter bred körbana och på vägens västra sida föreslås en 3 meter 
bred gång- och cykelbana. Mellan gata och gång- och cykelbana utförs ett 
4,5 meter brett svackdike för infiltration av dagvatten. Övriga lokalgator 
inom planområdet blir även 6 meter breda (5 meter körbana) men utan 
gång- och cykelbana. 

I planen regleras var utfartsförbud mot angränsande gator gäller. För de 
två områdena för samlad exploatering begränsas utfartsmöjligheterna till 
angränsande gator med hänsyn till trafiksäkerhet. 

Gång- och cykelvägar 
Förutsättningar 
Det finns inga separata gång- och cykelvägar till området. Gång- och cy-
keltrafik rör sig utmed Skarsjövägen och längs Skälläckerödsvägen. Mel-
lan Åsvägen och Skälläckerödsvägen finns en enkel gångstig som passe-
rar Skälläckerödsbäcken. 

Planförslaget 
Efter utbyggnad av ny tillfartsväg ska all trafik till Skarsjövallen samt rid-
hus och tennishall gå via den nya vägen. Detta innebär att belastningen på 
Skarsjövägen kommer att minska avsevärt då huvuddelen av trafiken har 
Skarsjövallen som målpunkt.  

Längs den nya tillfartsvägen kommer en 3 meter bred gång- och cykel-
bana att byggas. Även utmed huvudgatan inom planområdet kommer 
gång- och cykelbana att byggas. Vidare kommer Skälläckerödsvägen, 
som efter utbyggnad endast ska nyttjas som gång- och cykelväg, att an-
slutas till planområdets gc-banor samt få en anslutning mot Skarsjövallen. 
Skälläckerödsvägen kommer att asfalteras inom planområdet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gång- och cykelvägar 
inom och i anslutning 
till planområdet 







    

 

 

35 (50) 

Detaljplan för del av Tjöstelsröd 1:1 m fl,  Planbeskrivning 
Ljungskile, Uddevalla kommun  Utställningshandling 2019-12-18 

De tre riskområdena har åtgärdats under sommaren 2018. En efterbesikt-
ning har därefter utförts av bergsakkunnig (Tjöstelsröd 1:1 – planområde 
vid Skarsjövallen Ljungskile – Slutbesiktning av utförda bergarbeten, 
WSP Sverige AB 2018-08-08). 

Planförslaget 
Vid slutbesiktningen konstaterades att efter utförd bergsäkring återstår i 
dagsläget ingen risk ur bergteknisk synvinkel.  

Vid exploateringsarbeten inom planområdet kan nya risker uppstå. Det 
rekommenderas därför att bergsakkunnig kontaktas i bygg-skedet för att 
bedöma eventuella risker. 

Hästhållning 
Förutsättningar 
Norr om planområdet ligger Ljungskile ridklubb med häststall och rid-
skola. Ljungskile Ridklubb drivs av en ideell förening. Antalet hästar i 
anläggningen är ca 15-20.  

Planförslaget 
Planering av bostäder i närområdet till en ridanläggning har varit föremål 
för debatt på många håll och frågan om lämpligt avstånd mellan bostäder 
och hästhållning har varit oklar. Vetenskapliga artiklar som berör aller-
genspridningen har publicerats. Studierna visar att höga koncentrationer 
av hästallergen kunde uppmätas i och mycket nära stall och hagar, medan 
halterna snabbt sjönk med avståndet från hästarna. Förhöjda värden 
kunde uppmätas i närområdet, men efter 50-100 m från källan var hal-
terna mycket låga eller under detektionsgränsen. I öppna landskap, och i 
vindriktningen, kan dock fortsatt och successivt avklingande nivåer av al-
lergen uppmätas på längre avstånd från hästgårdar. 

2011 kom Boverket ut med en rapport – ”Rapport 2011:6, Vägledning för 
planering för och invid djurhållning”. I rapporten förs följande resonemang 
som vägledning: ”Generellt gäller att ju längre avståndet är mellan djurhåll-
ning och bebyggelse desto mindre är risken att omgivningen ska påverkas. 
Antalet hästar, placering av gödselstackar har också betydelse för risken för 
olägenhet. Spridning av lukt, damm och hästallergen påverkas också av vind, 
topografi och vegetation. Bebyggelse som befinner sig i vindriktningen från 
djurhållning riskerar att i större utsträckning drabbas av olägenheter än annan 
bebyggelse. Särskilt i en öppen terräng kan vinden föra med sig lukt, damm 
och allergen en längre sträcka. 

Naturliga barriärer i landskapet, så som kullar och åsar kan begränsa stör-
ningar från djurhållning mot omgivningen. Djurhållning som bedrivs på en 
topografiskt sett lägre nivå än omgivande bebyggelse medför oftast mindre 
störningar gentemot omgivande bebyggelse. Omvänt gäller att djurhållning 
på en topografiskt högre nivå riskerar öka exponering och därmed störningen 
till omgivningen. Likaså kan vegetation som skogspartier, läplanteringar, 
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Sedan den första bullerutredningen togs fram har en nationell bullerför-
ordning utfärdats. Regeringen har beslutat om en förordning om trafik-
buller vid bostadsbyggnader, SFS 2015:216 som utfärdades 9:e april 
2015 och gäller planärenden startade efter 1:a januari 2015. En ändring 
av förordningen (2017:359) som trädde i kraft 2017-07- 01 har sedan in-
förts. Förordningen innehåller riktvärden för trafikbuller vid bostads-
byggnader och ska tillämpas både vid bedömningar enligt plan- och 
bygglagen samt enligt miljöbalken. Riktvärdena berör endast ljudnivåer 
utomhus och påverkar inte det befintliga regelverket gällande ljudnivåer 
inomhus. 

Riktvärden för bostäder enligt förordning om trafikbuller vid bostads-
byggnader SFS 2017:359: 

 
I Boverkets Promemoria daterad 2016-06-01 anges att en balkong eller 
uteplats som inte uppfyller riktvärden på ljudnivåer kan utgöra ett kom-
plement, så länge tillgång finns till en (gemensam) uteplats som uppfyller 
riktvärden. 

Naturvårdsverket har tagit fram riktvärden för buller på skolgårdar från 
väg- och spårtrafik. Vägledningen redovisas i ”Riktvärden för buller på 
skolgård från väg- och spårtrafik” (NV-01534-17). 

På en ny skolas skolgård som exponeras för buller från väg- eller spårtra-
fik bör den ekvivalenta bullernivån 50 dBA, räknat som årsmedeldygn, 
underskridas på delar av gården som är avsedda för lek, vila och pedago-
gisk verksamhet. Vidare bör den maximala nivån 70 dBA underskridas på 
dessa ytor. Dessa nivåer motsvarar de nivåer som enligt 3 § i förordning 
(2015:216) om trafikbuller vid bostadsbyggnader bör underskridas på en 
uteplats vid nya bostadsbyggnader för att förebygga olägenhet för männi-
skors hälsa. En målsättning kan vara att övriga vistelseytor inom skolgår-
den har högst 55 dBA som ekvivalent nivå samt att den maximala nivån 
70 dBA överskrids maximalt 5 ggr per genomsnittlig maxtimme. 
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Trafikmängder - framtiden 

 

 

 

För utredningen vid de befintliga bostäderna har två situationer studerats. 
I nulägesalternativet är beräkningar utförda på dagens trafikmängder och 
skyltade hastigheter. Efter utbyggnad av det nya bostadsområdet och den 
nya anslutningsvägen till bostadsområdet och Skarsjövallen bedöms trafi-
ken fördubblas. 

I denna framtidsprognos skall hastigheten reduceras till 40 km/h längs 
Skafterödsvägen. En ny gång- och cykelväg planeras längs östra sidan av 
Skafterödsvägen norr om Åsvägen, fram till korsningen med befintlig 
gång- och cykelvägen.  

Nya bostäder 
Resultaten av beräkningarna visar att ljudnivåerna inom planområdet blir 
låga och med god marginal uppfyller riktvärdet 60 dBA ekvivalent ljud-
nivå vid fasad. 

Samtliga bostäder bedöms även på någon del av tomten kunna uppfylla 
förordningens riktvärde för uteplatser på 50 dBA ekvivalent samt 70 dBA 
maximal ljudnivå. 

Skoltomt 
Av beräkningarna framgår att större delen av det planerade kvarteret för 
skola uppfyller riktvärdena för ny skolgård 50 dBA ekvivalent samt 70 
dBA maximal ljudnivå. Det är endast området närmast den nya anslut-
ningsvägen där riktvärdet riskerar att överskridas. 

Befintliga bostäder - Skafterödsvägen 
I nulägesalternativet har i stort sett samtliga bostäder längs den studerade 
sträckan dygnsekvivalenta ljudnivåer under riktvärdet 55 dBA. En bostad 
(Svalörtsvägen 2) har ljudnivåer över riktvärdet på plan 2. 

I framtidsprognosen ökar den ekvivalenta ljudnivån när fordonsmängden 
fördubblas. Ökningen begränsas dock av att hastigheten reduceras till 40 
km/h. Längs sträckan där den nya GC-vägen planeras ökar ljudnivån mer på 
den västra sidan än den östra med anledning av att vägen flyttas något. Den 
ekvivalenta ljudnivån ökar med 1-2 dBA vid bostäderna och i framtidspro-
gnosen får tio bostäder (Rosenvägen 11, Svalörtsvägen 2, Kattfotsvägen 1 

1) Trafikflödet har antagits avta inom området. Endast en del av områdets vägar har 
ingått i beräkningarna då övriga gator bedömts ha mycket låga ljudnivåer. 

 

Ny gång- och cykelväg utmed 
del av Skafterödsvägen 
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och 3 samt Gökärtsvägen 2, 4, 6, 8, 12 och 14) ekvivalenta ljudnivåer över 
55 dBA, varav några endast på plan 2. 

I nulägesalternativet har i stort sett samtliga bostäder längs den studerade 
sträckan maximala ljudnivåer vid fasad/uteplatser under riktvärdet 70 dBA. 
Två bostäder med uteplatser mot Skafterödsvägen (Gökärtsvägen 4 och Katt-
fotsvägen 11) har ljudnivåer över riktvärdet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I framtidsprognosen ökar den maximala ljudnivån p g a att antalet tillfällen 
med passager av tunga fordon ökar. Den maximala ljudnivån från tunga for-
don påverkas inte av en reducerad hastighet under 50 km/h. Längs sträckan 
där den nya GC-vägen planeras ökar ljudnivån mer på den västra sidan än 
den östra med anledning av att vägen flyttas något. Den maximala ljudnivån 
ökar med 2-4 dBA vid uteplatserna och i framtidsprognosen får de studerade 
bostäderna på Gökärtsvägen samt Kattfotsvägen maximala ljudnivåer över 
70 dBA vid uteplatser mot Skafterödsvägen. 

Exakt vilka ljudnivåer enskilda hus har i nuläget samt vilka som beräknas ef-
ter utbyggnad framgår av detaljerade kartbilder i trafikbullerutredningen.  

Olika bullerskyddsåtgärder har studerats utifrån följande åtgärdskriterier: 

• Alt. 1: Samtliga riktvärden uppfylls – Redovisning av åtgärder så att 
samtliga riktvärden för bostäder uppfylls. 

• Alt.2: Avkall Leq på plan 2 – Redovisning av åtgärder för att uppfylla 
riktvärdet enligt ovan med avkall på dygnsekv. ljudnivå på plan 2. 
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För att minska risken för att nya bostäder utsätts för ljud- eller ljusstörningar 
från idrottsarenan har det skogbevuxna höjdpartiet i planområdets östra del 
sparats som allmän plats/NATUR i planen. Detta innebär att inga nya bostä-
der kommer att ligga närmre än 100-120 meter från den s k A-planen.  

Vid den östligaste gruppen med villatomter föreslås att ett område med ca 10 
m bredd avsätts som allmän plats, mellan tomterna och Skarsjövägen. Plante-
ring föreslås här för att minska störningar av ljus och ljud från trafiken. 

Teknisk försörjning 
Vatten och avlopp 
Förutsättningar 
Kommunalt vatten- och avloppsnät är inte utbyggt till området. 

Planförslaget 
Utbyggnad av kommunens VA-nät föreslås till området. Hela planområdet av-
ses anslutas till Uddevalla reningsverk via överföringsledningar. En förprojek-
tering av VA-anläggningar har utförts av ALP Markteknik AB (2019-08-16).  

Allmänna ledningar på kvartersmark tryggas med ledningsrätt (u-område 
anges på plankartan). Två pumpstationer föreslås i planområdets södra 
del samt i nordväst, E2. Avloppet kommer från den norra pumpstationen 
att tryckas under Skälläckerödsbäcken till befintliga ledningar vid Tran-
bärsvägen.  

Dagvatten 
Förutsättningar 
ALP Markteknik AB har på uppdrag av Uddevalla kommun utfört en dag-
vattenutredning för planområdet. Utredningen är daterad 2014-02-26 revide-
rad 2019-11-11. Utredningens syfte var att utreda dagvattnets påverkan inom 
planområdet samt även dess påverkan på omgivande mark och vattendrag. 
Dagvatten bör i första hand omhändertas lokalt (LOD), i de fall det inte är 
möjligt bör det fördröjas innan avledning. Exempel på anordningar i modern 
dagvattenhantering är gröna tak, genomsläppliga beläggningar och gräs-
/grusytor där dagvattnet tillåts infiltrera i större utsträckning. Fördröjning och 
trög avledning av dagvatten kan anordnas i magasin, svackdiken, dammar 
och våtmarker. Föroreningar i dagvatten bör i första hand minimeras genom 
uppströmsarbete – t.ex. materialval och andra restriktioner som minskar till-
försel av föroreningar. I andra hand bör föroreningarna fångas upp nära käl-
lan. 

Flödesberäkningar som utförts grundar sig på beräkningsanvisningar och råd 
om lösningar ur Svenskt Vattens publikationer om dagvatten, främst publi-
kationerna P110 och P105. 

Den nordvästra delen av planområdet avvattnas västerut mot Skälläckeröds-
bäcken. De centrala och östra delarna av planområdet avvattnas mot en 
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damm och lågpunkt i centrum av planområdet, dammen avvattnas i sin tur 
syd-sydväst mot Skälläckerödsbäcken. Skälläckerödsbäcken leder slutligen 
till Ljungskileviken. En hydrogeologisk utredning (Bergab 2019-01-31) har 
gjorts för dammen i syfte att klarlägga huruvida dammen är grundvatten-
försörjd. Sannolikt är dammen till största del försörjd av ytvatten med ett 
visst tillskott av grundvatten från norra delen av avrinningsområdet. 
Dammens snabba respons i samband med nederbörd talar för att den är 
påverkad av ytvatten. Hade dammen haft en stor andel grundvattentillrin-
ning hade responsen varit mer utjämnad. 

Utförda naturvärdesinventeringar visar att både dammen och 
Tjöstelsrödsbäcken har ett högt naturvärde med en population av större 
vattensalamandrar och att dammen bör skyddas som en framtida potenti-
ell lekmiljö för den större vattensalamandern. 

Planförslaget 
Vid exploatering så ökar inte mängden dagvatten, om erforderliga förd-
röjningsåtgärder anordnas, men det blir fler hårdgjorda ytor som gör att 
det blir punktbelastningar och att vattnet når recipienten fortare. Det finns 
stora ytor naturmark som kommer kunna fungera som buffertzon vid ex-
trem nederbörd. Utsatta ställen i det kuperade området kan behöva eros-
ionsskyddas för att klara hastiga dagvattenflöden. 

 
Översikt dagvattenhantering (Illustration ALP, Markteknik) 

Dagvattenanläggningarna bör dimensioneras för 5-årsregn (fylld ledning) 
och 20-årsregn (markdimensionering). Tillkommande dagvattenvolymer, 
utöver det som uppstår vid ett nuvarande 5-årsregn med 10 minuters var-
aktighet över området, bör fördröjas. Utredningen rekommenderar att 
dagvatten tillförs salamanderdammen, för att undvika att den torkas ut då 
den i huvudsak är ytvattenpåverkad. Dagvatten som tillförs den bör renas 
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via en översilningsyta och inte överstiga det nuvarande flödet vid ett di-
mensionerande regn. 

I området finns det några lågpunkter dit vattnet kommer idag samt efter 
byggnation. Området delades in i sektioner för att ta fram flödet till varje 
lågpunkt. Ett nuvarande basflöde till dammen har beräknats till 37 l/s, i 
StormTac. Detta flöde bör vara dimensionerande för flöde till dammen 
även efter exploatering. 

Totalt skulle exploateringsområdet, efter full utbyggnad, generera 1 869 
l/s vid ett framtida 5-årsregn. Följande totala flöden till lågpunkterna har 
beräknats: 

Lågpunkt 1   328 l/s (5 års regn i 10 minuter) 
Lågpunkt 2   386 l/s (5 års regn i 10 minuter) 
Lågpunkt 3 (dammen) 340 l/s (5 års regn i 10 minuter) 
Lågpunkt 4   611 l/s (5 års regn i 10 minuter) 
Lågpunkt 5   52 l/s (5 års regn i 10 minuter) 
Fördröjningsmagasin  19 l/s (5 års regn i 10 minuter) 
Anslutning Åsvägen  31 l/s (5 års regn i 10 minuter) 

Det ger ett totalt flöde på 1 412 l/s som ska fördröjas. 

Då planområdet har goda förutsättningar för fördröjning så är det lämp-
ligt att anlägga det i förstahand. Lämpliga metoder är öppna diken istället 
för täta ledningar, samt halvtäckta diken med makadam och dränering el-
ler makadammagasin under mark. Makadammagasin under mark kan er-
sättas med dagvattenkassetter. De är effektivare då de innehåller ca 98 % 
tomrum jämfört med makadammens ca 30 %. Det kan också anläggas en 
mindre fördröjningsdamm vid lågpunkt 2. 

Dessa fördröjningsåtgärder är också gynnsamma med hänsyn till att dam-
mar, diken och magasin fångar upp partiklar och sand, grus, slam etc. 
dessutom kommer en hel del dagvatten att infiltrera marken och därmed 
minska påverkan på grundvattennivån.  

Fördröjningsmagasin ska dimensioneras för ett 10-års regn med 10 minu-
ters intensitet. 

Den slutliga placeringen av fördröjningsmagasin beslutas i projekterings-
stadiet, placeringen bör ske i områden med lite större jorddjup för att 
kunna infiltrerar omgivande mark. 

För att undvika för stora punktbelastningar med dagvatten bör flera dag-
vattensläpp anläggas norr respektive öster om dammen. Dagvattnet från 
det närliggande bostadsområdet och lokalgatan föreslås ledas via ett 
svackdike med makadammagasin i botten, passera en sandfångsbrunn och 
fördelas ut på översilningsytor innan det når dammen. Detta är en lösning 
som bidrar med både fördröjning och rening av dagvattnet. 

Översilningsytor bor vara minst 5 m långa och till ytan utgöra ca 10 % av 
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ansluten hårdgjord yta (reducerad med avrinningskoefficient). Beräk-
ningar av årsmedelvärden för olika föroreningar i dammen efter exploate-
ring har utförts. Beräkningarna visar att den föreslagna lösningen ger en 
mycket god reningseffekt, med halter som kommer att ligga långt under-
riktvärden för dagvatten. 

 
Principskiss översilningsyta 

I de fall omgivande terräng ligger högre samt lutar ner mot anslutande 
tomter bör övervägas om ett avskärande dräneringsdike ska anläggas för 
att leda bort dagvattnet från tomterna. Fördröjning bör i möjligaste mån 
anordnas på respektive tomt innan släpp till allmänna dagvattenledningar. 
Stortomten i söder kan efter fördröjning, inom kvartersmark, släppa sitt 
dagvatten till en ytledes avledningsväg som för det till Skälläckeröds-
bäcken ca 50m bort. 

 
Halvtäckt dike mellan gata och gc-väg 

Matargatan eller tillfartsvägen till området går genom skogsterräng och 
passerar Skälläckerödsbäcken söder om aktuellt planområde, vid passa-
gen av bäcken ska en korsningsmetod väljas. Möjligen kan en stor 
trumma som medger plats för grus i botten vilket gynnar passage av små-
fisk eller en bro anläggas. 

Avvattning sker via längsgående öppna diken, dessa diken fungerar som 
fördröjning, infiltration och rening. Fastläggning av föroreningar kommer 
att ske. Enligt Trafikverket så är belastningar under 2000 ÅDT så ringa 
att någon vidare åtgärd för rening av dagvatten inte behöver vidtas. Ta-
bellen ovan visar också att ett dike räcker för att sänka samtliga halter till 
under riktvärdena, även de hårdare riktlinjer som ställs i förordningen för 
fisk- och musselvatten. En anordnad reningsanläggning innan recipienten 
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Området ligger kuperat och det finns mycket tillgänglig yta för dagvattnet 
att naturligt rinna undan, för att slutligen ta sig till Ljungskileviken.  

Skulle det inträffa något vid punkten där matargatan korsar Skälläck-
erödsbäcken, så finns det fortfarande möjlighet att ta sig till det nya plan-
området via den idag befintliga vägen. Den mottagande recipienten, 
Skälläckerödsbäcken ligger i en djupare fåra/ravin. Det är stora höjdskill-
nader. Exploateringen gör inte att det blir mer inkommande vatten, utan 
det rinner mot recipienten snabbare. Det finns mycket stora ytor för vatt-
net att flöda över vid sådana extrema regn, så bedömningen är att recipi-
enten inte påverkas negativt av att man genomför exploateringen. Däre-
mot bör man dimensionera erosionsskydd noggrant i detaljprojekteringen. 

Planområdet har inte några instängda områden, så det föreligger inte nå-
gon risk att byggnader ska bli översvämmade. 

Värme, el, tele och datakommunikation 
Förutsättningar 
Det finns inget fjärrvärmesystem inom denna del av Ljungskile. 

I närheten av planområdet finns ledningsnät för el och tele. 

Planförslaget 
Val av uppvärmningssystem är svårt att styra genom detaljplanebestäm-
melser, men viss styrning skulle troligen kunna åstadkommas i de köpe-
avtal som tecknas med respektive tomtköpare. Anslutning till fjärrvärme-
nät är inte aktuellt. Möjligheterna att utforma respektive hus som lågener-
gihus är ett intressant alternativ för att minska energiförbrukningen. Även 
möjligheterna att använda solenergi, eller andra alternativa sätt för upp-
värmning och tappvarmvattenproduktion bör beaktas vid bygglovgiv-
ningen. Braskaminer får bara användas för s k trivseleldning. Uppvärm-
ning med oljepanna är olämpligt, bl a eftersom olja är en icke förnyelse-
bar resurs. 

Nya transformatorstationer behövs inom planområdet. I planförslaget har 
två områden för transformatorer lagts in.  

Fiberkabel för datakommunikation ska dras fram till och inom området. 

Avfall 
Förutsättningar 
För sophämtningen svarar det kommunägda bolaget Uddevalla Energi. 
Kravet på källsortering och återvinning ska tillgodoses enligt de rutiner 
och regler som gäller för renhållning i kommunen. 

Planförslaget 
För enbostadshus sker hämtning av sopor vid tomtgräns och för områden 
med samlad exploatering föreslås att gemensamma soputrymmen anord-
nas i respektive bostadsgrupp. För de två tomter som har ett s k tomtskaft 
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hämtas hushållssopor vid gatan. 

Återvinningsbart material lämnas vid befintliga återvinningsstationer.  

ÖVERENSSTÄMMELSE MED 
MILJÖMÅL 
Det svenska miljömålssystemet innehåller ett generationsmål, 16 
nationella miljökvalitetsmål med preciseringar samt etappmål. 
Generationsmålet anger inriktningen för den samhällsomställning som 
behöver ske inom en generation för att nå miljökvalitetsmålen. 
Etappmålen är steg på vägen för att nå generationsmålet och 
miljökvalitetsmålen. Miljökvalitetsmålen beskriver det tillstånd i den 
svenska miljön som miljöarbetet ska leda till. För riksdagens definition 
av respektive mål med preciseringar se vidare www.sverigesmiljomal.se 

Uddevalla kommun, har liksom många andra kommuner, arbetat för att 
bryta ner och lokalt anpassa de nationella miljömålen. I Uddevallas över-
siktsplan 2010 pekas sex miljömål ut som är av särskild stor betydelse för 
Uddevalla. Av dessa sex är miljömålen Begränsad klimatpåverkan, God 
bebyggd miljö samt Levande sjöar och vattendrag främst relevanta för 
planförslaget: 

Begränsad klimatpåverkan 
Planförslaget bedöms ge begränsad klimatpåverkan. Genom områdets 
närhet till centrum och utbyggd kollektivtrafik bedöms inte transportbe-
hovet att öka.  

God bebyggd miljö 
Planförslaget bedöms kunna bidra till uppfyllelse av målet om God be-
byggd miljö genom att ge möjlighet till bostäder med goda kollektiva 
kommunikationer samt tillgång till säkra gång- och cykelvägar. Det finns 
förutsättningar för ett miljöanpassat och energieffektivt bostadsbyggande. 
Riktlinjer för buller och vibrationer samt beslutade miljökvalitetsnormer 
överskrids inte.  

Levande sjöar och vattendrag  
Sjöar och vattendrag ska vara ekologiskt hållbara och deras variationsrika 
livsmiljöer ska bevaras.  

Inom planområdet finns delar som har identifierats som värdefulla för 
den större vattensalamandern. I planförslaget har en stor del av planområ-
det undantagits från exploatering och säkerställs som allmän plats/ NA-
TUR. Dagvattenhanteringen för planområdet föreslås ske på ett sätt som sä-
kerställer att dammen och dess utflöde till Skälläckerödsbäcken inte tillförs 
förorenat dagvatten. De miljöåtgärder som föreslås syftar till att säkerställa 
och förbättra förutsättningarna för salamandern.  
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Sammantaget bedöms inte den föreslagna exploateringen motverka miljö-
målet om levande sjöar och vattendrag. 

ADMINISTRATIVA FRÅGOR 
Detaljplanearbetet drivs med så kallat normalt planförfarande vilket inne-
bär både ett samrådsskede och ett utställningsskede. Detaljplanen ska där-
efter tas upp för beslut om antagande i kommunfullmäktige. 

Genomförandetiden för planen börjar löpa när detaljplanen vunnit laga 
kraft och varar sedan i tio år. 

Kommunen är huvudman för allmän plats. 

Övriga genomförandefrågor är belysta i den genomförandebeskrivning 
som tillhör planen. 

FORTSATT ARBETE 
Samråd ska genomföras om planförslaget med berörda myndigheter, 
kommunala instanser samt sakägare enligt fastighetsförteckning. De syn-
punkter som kommer in under samrådet sammanställs och kommenteras i 
en s k samrådsredogörelse som underlag för beslut om ändringar av för-
slaget inför utställning. 

Efter utställningen och eventuella revideringar kan kommunen besluta 
om att anta planförslaget. Om beslutet inte överklagas vinner detaljplanen 
laga kraft. 

En preliminär tidplan för hela planprocessen är redovisad i planens ge-
nomförandebeskrivning. 

MEDVERKANDE I PLANARBETET 
Planförslaget har i samarbete med Uddevalla kommun upprättats av Råd-
huset Arkitekter AB genom Karin Bjelkenäs, Kajsa Björquist och Linda 
Hansson. 

Planförslaget har handlagts av Mats Windmark, Miljö och Stadsbyggnad, 
Uddevalla kommun. 

 

 

 

Mats Windmark  Karin Bjelkenäs 
Uddevalla kommun  Rådhuset Arkitekter AB  
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ORGANISATORISKA FRÅGOR 

Allmänt 

Genomförandebeskrivningen redovisar de organisatoriska, tekniska, eko-
nomiska och fastighetsrättsliga åtgärder som behövs för att åstadkomma 
ett samordnat och ändamålsenligt genomförande av detaljplanen. 

Denna beskrivning omfattar fördelning av ansvar och möjligheter till att ge-
nomföra detaljplan för del av Tjöstelsröd 1:1. Det geografiska område som 
omfattas av detaljplanen benämns nedan planområdet. Genomförandebe-
skrivningen har ingen självständig rättsverkan. Avsikten med beskrivningen 
är att den skall vara vägledande vid genomförandet av detaljplanen. 

 

Planprocessen 

Planen upprättas i enlighet med den äldre plan- och bygglagen (ÄPBL 
1987:10) på grund av att planarbetet inleddes innan den nya plan- och 
bygglagen trädde i kraft.  

Planarbetet bedrivs med så kallat normalt planförfarande, vilket bland an-
nat innebär att förslaget till detaljplan kommer att samrådas och ställas ut 
för granskning innan det kan tas upp för antagande. 

BESLUTSORDNING 
Målsättningen är att kommunala beslut som är kopplade till planen tas en-
ligt följande: 

 Beslut om samråd av planen. Miljö och stadsbyggnadsnämnden. 

 Godkännande av samrådsredogörelsen. Miljö och stadsbyggnads-
nämnden. 

 Beslut om utställning: Samhällsbyggnadsnämnden. 

 Godkännande av utställningsutlåtande och antagandehandling. Sam-
hällsbyggnadsnämnden. 

 Godkännande i Kommunstyrelsen 

 Antagande av planen i Kommunfullmäktige 
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Tidplan  

Målsättningen är att nedanstående tider ska gälla för planarbetet och pla-
nens genomförande: 

2:a kvartal 2014 Samråd av förslag till detaljplan med bland andra be-
rörda markägare, länsstyrelsen, myndigheter och 
kommunala nämnder 

3:e kvartal 2019 Beslut om utställning i Samhällsbyggnadsnämnden 
1:a kvartal 2020 Utställning av detaljplan 
1:a kvartal 2020 Godkännande av utlåtande och antagandehandling, 

Samhällsbyggnadsnämnden. 
1:a kvartal 2020 Godkännande i Kommunstyrelsen 
2:a kvartal 2020 Antagande av detaljplan, Kommunfullmäktige 
Tidigast 2:a  
kvartal 2020 Laga kraft 

Utbyggnad enligt planförslaget kan ske först när detaljplanen vunnit laga 
kraft. 

Genomförandetid 

Genomförandetiden för planen slutar 10 år efter det att planen vunnit laga 
kraft. 

Genomförandetiden är den tid inom vilken planen är tänkt att genomfö-
ras. Den väsentligaste rättseffekten är att markägarna under genomföran-
detiden har en ekonomisk garanti för att kunna utnyttja planens byggrät-
ter. Om kommunen inte ändrar eller upphäver planen efter genomföran-
detidens utgång, fortsätter den att gälla och ge byggrätt som tidigare. Ef-
ter genomförandetidens utgång får kommunen större möjligheter att er-
sätta, ändra eller upphäva planen om så bedöms lämpligt. 

Huvudmannaskap 

Kommunen är initiativtagare till exploateringen och planen kommer att 
genomföras med kommunalt huvudmannaskap. 

Kommunen är exploatör och svarar för byggandet av vägar, besöksparke-
ringar, gång- och cykelvägar samt förändringar inom grönytor. Lekplat-
serna iordningställs av kommunen till en ”grundstandard”. Allt detta ska 
ingå i tomtpriset.  

Inom två kvarter (e3) är dock kommunen inte exploatör utan respektive 
kvarter avses försäljas och exploateringen genomföras som en samlad ex-
ploatering. Inom dessa kvarter kan mark och vägar förvaltas antingen av 
en hyresvärd eller en bostadsrättsförening, eller så kan mark och vägar 
förvaltas som en gemensamhetsanläggning. Det senare gäller om varje 
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fastighetsanslutning. 

Dagvatten som kommer från naturmark in på tomtmark ska omhändertas 
av tomtägaren. På vissa ställen kan kommunen anlägga avskärande diken. 

Gator och gångvägar 
Utbyggnaden av gator, gång- och cykelvägar och gångvägar inom allmän 
platsmark genomförs av kommunen.  

Inom delar av planområdet, där planen medger grupphusbebyggelse och 
flerbostadshus, anläggs kvartersvägar, parkeringsytor, gatubelysning och 
gångstråk av fastighetsägare. 

Inom fastigheter för friliggande villor anläggs samtliga kör- och gångytor 
av respektive fastighetsägare.  

Naturmark 
Som huvudman inom planområdet föreslås fortsatt skötsel och underhåll 
av allmän platsmark med beteckningen NATUR ligga på Uddevalla kom-
mun. 

Kvartersmark  
Inom respektive avstyckad fastighet ansvarar fastighetsägaren för att 
byggnader och anläggningar uppförs. 

Vägnamn 
En kommunal namnberedning föreslår vägnamn till Samhällsbyggnads-
nämnden och till Kommunfullmäktige för godkännande. Lantmäteriet 
sätter sedan adressnumren till respektive fastighet/ hus. 

Avtal 

Eftersom kommunen äger huvuddelen av mark inom planområdet behövs 
det inga avtal för att genomföra huvuddelen av detaljplanen med undan-
tag för utbyggnad av tillfartsvägen.  

Markanvisningsavtal kommer att upprättas mellan Uddevalla kommun 
och den eller de exploatörer som ska genomföra utbyggnad inom de kvar-
ter som blir aktuella för en samlad exploatering. I avtalet regleras aktuella 
frågor för projektet.  

Uddevalla kommun ska teckna avtal gällande ombyggnad av tillfart till 
Skälläckeröd 1:46. Fastighetsägaren får möjlighet att köpa till mark av 
kommunen. En byggrätt för garage/uthus läggs in i detaljplanen. 

Avtal ska även upprättas mellan Uddevalla kommun och fastighetsägare 
till Ljungs-Hälle 1:308 angående ombyggnad av tillfart. Förhandlingar 
om markförvärv för huvudgatan pågår med ägarna till Skafteröd 1:3 och 
Ljungs Gunneröd 2:1, se även sid 8 och 11. Uddevalla kommun har 
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förvärvat Ljungs-Hälle 1:399 vilken också berörs av utbyggnaden av ny 
väg.  

Avtal kommer att skrivas med Ljungskile Sportklubb, LSK, tomträttsin-
nehavare till Tjöstelsröd 1:37, då utbyggnaden av huvudgatan medför in-
trång i tomträtten. 

Avtal med fastigheter utefter Skafterödsvägen kan komma att aktualiseras 
gällande uppförande av bullerskydd. Bullerskydd ska uppföras i ett tidigt 
skede av exploateringen. 

Tillstånd och beslut 

Borttagande eller åtgärder som kan påverka biotopskyddade objekt såsom 
stenmurar i odlingslandskapet, åkerdiken etc kräver dispens från gällande 
bestämmelser. Dessa dispenser lämnas av Länsstyrelsen. Ansökan avses 
lämnas till Länsstyrelsen innan detaljplanen ställs ut. 

Den nya tillfartsvägen berör den sydligaste delen av strandskyddat om-
råde kring Skälläckerödsbäcken. Strandskyddet upphör ca 25 meter söder 
om korsningspunkten. Längre söderut har bäcken ingen tydlig bäckfåra 
vilket förmodas vara motivet för att strandskyddet inte sträcker sig längre. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Förutsättningarna för upphävande av strandskydd i samband med de-
taljplanläggning är att det måste föreligga särskilda specificerade skäl 
för upphävandet. Skälen är angivna i Miljöbalken s 7:e kap 18c – d 
§§. 

De särskilda skäl som kommunen anser motiverar upphävandet är att om-
rådet behöver tas i anspråk för att tillgodose ett allmänt intresse av tä-
tortsutveckling/bostadsutbyggnad i Ljungskile.  

Strandskydd föreslås upphävas inom en mindre del av strandskyddat område i den 
sydligaste delen av strandskyddsområdet kring Skälläckerödsbäcken 
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Ett annat allmänt intresse som den nya vägen tillgodoser är behovet av 
bättre vägförbindelse mellan Ljungskile och de friluftsanläggningar och 
friluftsområden som ligger öster om Ljungskile, Skarsjöområdet. 

Upphävandet av strandskyddet bedöms inte påverka den allemansrättsliga 
tillgängligheten till Skälläckerödsbäckens strandområden och goda livs-
villkor för växter och djur bedöms kunna bibehållas. 

Upplåtelse- och boendeform 

Upplåtelse- och boendeform för mark och byggnader regleras formellt 
inte av detaljplanen.  

Kommunen avser försälja villatomter med äganderätt via tomtkön. För 
kvarteren där alternativa typer av bostäder medges kan upplåtelse- och bo-
endeform komma att vara antingen äganderätt, bostadsrätt eller hyresrätt. 
Det slutliga ställningstagandet kommer att styras av rådande konjunktur 
och efterfrågan vid tillfället när byggnaderna uppförs. Kommunen kan 
vid markanvisning kräva hyresrätt för del av bebyggelsen. 

Etappindelning 
Planens utformning möjliggör en utbyggnad i etapper. Eventuell etappin-
delningen kommer att styras av rådande konjunktur och efterfrågan. I 
dagsläget finns inga uttalade mål om vilken eller vilka delar som bebyggs 
först. Det mest rationella tillvägagångssättet är med avseende på vägar 
och VA att hela utbyggnaden sker samtidigt. 

Vad gäller de områden som avses för sammanbyggda bostäder eller fler-
bostadshus så är kommunens målsättning att respektive område ska be-
byggas som helhet vid ett och samma tillfälle och av samma byggherre.  

FASTIGHETSRÄTTSLIGA FRÅGOR 

Fastighetsägare 

Kommunen äger fastigheten Tjöstelsröd 1:1 inom vilken den nya 
bebyggelsen föreslås.  

Byggandet av den nya tillfartsvägen berör flera privatägda fastigheter.    
T ex får Ljungs-Hälle 1:399 och Ljungs-Hälle 1:308 förändrade tillfarter 
till sina fastigheter.   

För byggandet av tillfartsvägen måste delar av fastigheterna Ljungs-Hälle 
1:399, Ljungs-Gunneröd 2:1 samt Skafteröd 1:3 förvärvas av Uddevalla 
kommun. Kontakter har tagits med berörda fastighetsägare angående 
fastighetsregleringar. 

Den del av huvudgatan som leder fram till Skarsjövallens entré berör 
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fastigheten Tjöstelsröd 1:37 som ägs av Uddevalla kommun, men där 
tomträtt innehas av Ljungskile sportklubb, LSK. Kommunen har haft 
kontakt med representant för LSK angående detta. 

För fullständig redovisning av ägarförhållanden, servitut och samfällig-
heter inom och intill planområdet, se tillhörande fastighetsförteckning. 

Fastighetsbildning 

Avstyckning 
I dagsläget är avsikten från kommunen att försälja ett antal villatomter 
som avstyckade fastigheter för enskilt byggande. Från Tjöstelsröd 1:1 av-
styckas 46 villatomter som bostadsfastigheter. Illustrationslinjer på 
plankartan anger ungefärliga förslag på lämpliga tomtgränser, men exakt 
utformning av varje tomt bestäms av lantmäteriet i samråd med Samhälls-
byggnadsförvaltningen. 

Från Tjöstelsröd 1:1 möjliggör planen avstyckning av en tomt för för-
skola som även får innehålla skola, fritidshem, samlingslokaler etc. Om 
utbyggnad av förskola inte blir aktuell kan fastighet även avstyckas för en 
samlad exploatering för boende. Avstyckning begärs först när utbyggnad 
blir aktuell. 

I dagsläget har kommunen för avsikt att försälja de större kvarteren som 
tillåter ”sammanbyggda eller friliggande”(e2) bostäder respektive ”sam-
manbyggda bostäder eller flerbostadshus”(e3)för samlad exploatering till 
olika exploatörer. Eftersom upplåtelse- och boendeform ännu inte slagits 
fast, kan samtliga eller delar av områdena komma att avyttras som en en-
het eller styckas i flera bostadsfastigheter för enskilt ägande. Planförsla-
get ger möjlighet till bildandet av ett flertal nya fastigheter inom dessa 
områden. Beroende på konjunktur och kostnadsläge kan områdena 
komma att byggas ut i etapper, vilket i så fall även kan innebära en etapp-
indelad fastighetsbildning. 

De kommunala VA-ledningarna föreslås så långt möjligt ligga inom allmän 
plats där ju kommunen avser att behålla äganderätten. För kommunala VA-
ledningar på kvartersmark kan utrymme upplåtas med servitut. För uppfö-
rande av transformatorstation och pumpstationer kan utrymme upplåtas med 
ledningsrätt. 

Gemensamhetsanläggningar, servitut 

Den befintliga vägen, Skafterödsvägen, i västra delen av planområdet, är 
upplåten för gemensamhetsanläggningen Skafteröd ga:3 som förvaltas av 
Skafteröds samfällighetsförening. Gemensamhetsanläggningen ska om-
prövas genom lantmäteriförrättning då del av nuvarande väg kommer att 
försvinna när ny gata byggs ut. 
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Den nuvarande Skarsjövägen ingår i gemensamhetsanläggningen 
Tjöstelsröd ga:1. Då det byggs gata, som blir allmän plats, fram till Skar-
sjövallen kommer gemensamhetsanläggningen att omprövas. 

För att reglera drift och underhåll av gemensamma anläggningar inom 
planområdet som t ex gästparkeringsytor och lekplatser kommer gemen-
samhetsanläggning/-ar att bildas enligt anläggningslagen. Efterföljande 
förvaltning av respektive anläggning verkställs genom bildandet av en 
samfällighetsförening. Kommunen ansöker om och bekostar inrättandet 
av gemensamhetsanläggningar för parkeringsplatser och lekplatser. Ge-
mensamhetsanläggningarna inrättas av lantmäterimyndigheten på fastig-
hetsägares begäran. Vid förrättningen fattas bl.a. beslut om fördelning av 
kostnader, åtgärder, andelstal, drift- och underhållsfrågor mm. 

Inom områden där en samlad exploatering genomförs bildas separata ge-
mensamhetsanläggningar för respektive grupphusområde i fall där av-
styckning sker av bostäder. Anläggningarna bör i sådana fall omfatta bl a 
kvartersvägar, övriga gemensamma kör- och parkeringsytor, ev gemen-
samt garage/carport och sophus, gemensamma gångstråk samt lekplats. 
Förvaltning av ga-anläggningen bör ske genom en nybildad samfällig-
hetsförening.  

I de fall där grupphusbebyggelsen eller flerfamiljshusen blir föremål för 
bildandet av en bostadsrättsförening sker skötsel och underhåll av gemen-
samma anläggningar och ytor av respektive förening. 

Ansökan om gemensamhetsanläggning görs hos lantmäterimyndigheten. 

Den slutliga omfattningen av gemensamhetsanläggningarna, ingående de-
lägare, förvaltningsform mm bestäms vid lantmäteriförrättningen, vilket 
även kan innebära att föreslagna anläggningar delas i flera anläggningar 
beroende på t ex den nytta som varje fastighet kommer att ha i respektive 
anläggning. 

Den befintliga fastigheten Gläntan, Skälläckeröd 1:46, har idag ett oloka-
liserat servitut för tillfartsväg över Tjöstelsröd 1:1. Skälläckeröd 1:46 ska 
erbjudas markköp alternativt nytt servitut för väganslutning till den nya 
lokalgatan. Avloppsservitut ska tas bort och ersättas med kommunalt av-
lopp.  

Nytt servitut för tillfart för fastigheten Ljungs-Hälle 1:308 bör inrättas 
över fastigheten Ljungs-Hälle 1:288. Även fastigheten Ljungs-Hälle 
1:399, som kommunen har förvärvat, kommer att få ändrad tillfart.  

Fastighetskonsekvensbeskrivning 
Ett genomförande av planförslaget innebär vissa konsekvenser för fastig-
heter inom och i anslutning till planområdet.  
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utbyggnad av lekplatser inom villakvarteren samt gästparkering inom 
kvartersmark med beteckningen P. Iordningställandet av ovanstående in-
går i tomtpriset för de nya tomterna. För fortsatt underhåll av allmän plats 
svarar kommunen. Fortsatt drift av gästparkering samt lekplatser bekostas 
av samfällighetsföreningar. 

I samband med utbyggnad av planområdet ska kommunen bekosta de 
bullerskyddsåtgärder som behövs för att klara riktvärdena för buller vid 
bostäder utmed Skafterödsvägen. Kommunen ska även bekosta utbygg-
nad av ny tillfart till fastigheten Ljungs-Hälle 1:308. 

Utbyggnad av angöringsvägar och övriga körytor med belysning inom 
områden avsatta för gruppbebyggelse samt anläggandet av lekplatser, 
gångvägar och eventuella p-ytor inom dessa områden bekostas av exploa-
tören/fastighetsägaren. Kostnader för anläggande, skötsel och underhåll 
för vatten, spillvatten och dagvatten inom kvartersmark belastar respek-
tive fastighetsägare. Fortsatt underhåll belastar ekonomiskt fastighetsäga-
ren (vid hyresrätt), nybildad samfällighetsförening (vid enskilt ägande) 
eller bostadsrättsförening (vid bostadsrätt). 

Kostnader för eventuella anläggningar och underhåll utöver ovanstående 
belastar den fastighetsägare inom vars gränser anläggningen är belägen. 

Vatten, avlopp och dagvatten 

Kostnader förenade med nyläggning av kommunala VA-ledningar och 
dagvattenanläggningar inom allmän plats liksom fortsatt underhåll och 
skötsel belastar Uddevalla Vatten AB.  

Vid försäljning av respektive tomt debiteras anläggningsavgift enligt 
kommunfullmäktiges då gällande taxa. (Denna avgift ligger utanför själva 
tomtpriset). 

Kostnader för anläggande, skötsel och underhåll för vatten, spillvatten 
och dagvatten inom kvartersmark belastar respektive fastighetsägare. 

Kommunens riktlinjer för hantering av dagvatten utgör underlag vid pro-
jekteringen av området. 

Fastighetsbildning - lösenrätt 

För att möjliggöra utbyggnad av vägen måste kommunen lösa in mark 
från fastigheterna Ljungs-Gunneröd 2:1 samt Skafteröd 1:3. Kommunens 
intention är att träffa överenskommelser med fastighetsägarna före 
antagandet av detaljplanen. Lagakraftvunnen plan ger kommunen rätt att 
lösa in mark. Inlösen av allmän plats ska ske enligt gällande 
ersättningsregler för allmän plats. 
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Kostnader för fastighetsbildning i form av bl a avstyckning, ev fastighets-
regleringar och anläggningsförrättning belastar kommunen. 

Kostnader för ledningsrätt avseende kommunala VA- och dagvattenled-
ningar belastar Uddevalla Vatten AB. 

Kostnader för eventuellt bildande av flera fastigheter inom kvarteren för 
samlad exploatering belastar fastighetsägaren. 

Tele- och elnät, belysning 

Om detaljplanens genomförande medför att befintliga el- och teleanlägg-
ningar behöver flyttas inom planområdet eller skyddas under byggtiden 
ska kostnaderna belasta kommunen. 

Inom planområdet förses samtliga vägar med belysning. Uppförandet av 
belysningen bekostas av kommunen. 

Framdragande av fiberkabel för datakommunikation bekostas av kommunen. 

TEKNISKA FRÅGOR 

Vägar, gång- och cykelvägar 

En förprojektering av gator och gång- och cykelvägar, har utförts av ALP 
Markteknik. Förprojekteringen redovisas i ritningar daterade 2019-06-03. 

Förutom angivna vägområden och plushöjder så styrs detaljutformningen 
formellt inte av detaljplanen. Redovisade vägar och gångområden ska 
inte tolkas som angivna bredder utan utgör endast områden inom vilket 
respektive väg och gång- och cykelväg ska inrymmas. 

Tillfartsvägen, som ingår i planområdet, anläggs med en körbanebredd på 
6,0 meter, stödremsa 0,25 meter och en gång- och cykelbana på 3,0 meter 
med stödremsa 0,25 meter. Utefter vägen anläggs även ett dräneringsdike 
med 0,5 meters djup i anslutning till antingen körbana eller gc-bana. 
Ovan angivna vägbredd byggs för hela vägsträckan fram till Skarsjöval-
len. 

Huvudgatan genom planområdet byggs med 6 meter körbanebredd och 3 
meter gc-bana utmed södra/västra sidan av vägen. Mellan körbana och 
gc-bana utförs ett 4,5 meter brett svackdike. Stödremsor med bredd av 
0,25 meter tillkommer. 

Lokalgator inne i området föreslås utföras med 6 meters bredd där själva 
körbanan är 5 meter.  

Vändplanerna inom planområdet ges en radie på 9 meter plus 1,5 meter 
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svepyta mot tomtmark, vilket gör det möjligt för såväl personbilar som 
lastbilar, t ex sopbilar, att köra runt utan att behöva ”backvända”. Vänd-
planerna kan med fördel utformas med avvikande beläggning i mitten för 
att visuellt minska storleken. 

Vändplan för 15 meters boggiebuss ska utföras vid huvudgatan i anslut-
ning till Skarsjövallens entréområde. 

Två gång- och cykelvägsanslutningar knyter ihop huvudgatan genom 
planområdet med Skarsjövägen. Även dessa gång- och cykelvägar byggs 
ut till en bredd av ca 3 meter, exklusive stödremsor och ev dräneringsdi-
ken. En enkel gångstig med gångspång över Skälläckerödsbäcken kom-
mer att anläggas. 

Gator och vändytor inom områden avsatta för sammanbyggda bostäder 
eller flerbostadshus ska byggas ut till samma standard och körbanebred-
der som anges ovan för de mindre gatorna. Gator inom villakvarteren för-
ses inte med gångbana.  

Samtliga vägar inom planområdet toppbeläggs med asfalt och förses med 
belysning. 

Den befintliga vägen, Skälläckerödsvägen, som idag utgör tillfartsväg för 
det befintliga bostadshuset Gläntan inom planområdet, ligger delvis på 
kommunägd mark och delvis på fastigheten Skälläckeröd 1:1 som är pri-
vatägd. Gläntan ska efter utbyggnad få ny tillfart från den nya lokalgatan. 
Skälläckerödsvägen ska på den nordvästliga delen inom planområdet bli 
gång- och cykelväg och utföras med samma standard som övriga gång- 
och cykelvägar inom planområdet. Norr om planområdet kommer sanno-
likt kommunen att ansöka om bildande av gemensamhetsanläggning för 
Skälläckerödsvägen i vilken kommunen förutsätts ha en andel. 

Tillfart för bostadsfastighet Ljungs-Hälle 1:308 vid västra delen av till-
fartsvägen ska byggas om i enlighet med ritn M16-1-01 (ALP Marktek-
nik 19-06-03). 

Parkering 

Inom tomtmark för enbostadshus ska två biluppställningsplatser anord-
nas. Gästparkering för villakvarteren anläggs av Uddevalla kommun i 
samband med utbyggnad av gator och gång- och cykelvägar. Minst 0,2 
besöksparkeringsplats ska finnas per tomt. Gästparkeringar ska ingå i ge-
mensamhetsanläggning som förvaltas av nybildad samfällighetsförening. 

Inom områden för grupphusbebyggelse eller flerbostadshus bör parke-
ringsytorna ingå i gemensamhetsanläggningar för respektive grupphus-
område. 
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Natur, grönytor 

Grönytorna inom planområdet avses endast iordningställas i de områden 
där gångstigar och lekplatser ska anläggas. 

Inom allmän platsmark med beteckning NATUR som idag utgörs av 
skogsmark avses i princip nuvarande karaktär behållas. I skötseln av na-
turmarken omfattas även omhändertagandet av dagvatten. Gatornas sido-
områden utanför diken och slänter ska betraktas som allmän plats, natur. 

Området kring den befintliga dammen kommer att iordningställas så att 
betingelserna för den större vattensalamandern förbättras samtidigt som 
området blir en tillgång för de som bor i området. Ett särskilt åtgärdspro-
gram redovisas i -”Rapport: Större vattensalamander vid Skälläck-
eröd/Tjöstelsröd”, Claes Andrén, Nature, daterad 2014-03-04. Hur områ-
det ska behandlas före, under och efter byggtiden har förtydligats i rap-
porterna ”Bilagor till ansökan om dispens från biotopskydd gällande sala-
manderdamm med omgivande område; Skyddsåtgärder, Skötselplan, 
Uppföljning”, Claes Andrén, Nature Artbevarande & Foto AB, daterad 
2019-04-20. 

Vatten, avlopp, dagvatten 

En förprojektering av VA-anläggningar har tagits fram som underlag för 
detaljplanen. Förprojekteringen har utförts av ALP Markteknik och är da-
terad 2019-06-03. Även dagvattenutredning, daterad 2019-08-16, har ut-
förts av ALP Markteknik. 

Utbyggnad av VA-ledningsnät, inklusive dagvatten, inom planområdet ut-
förs av Uddevalla Vatten AB om inget annat överenskommes. All bostadsbe-
byggelse inom planområdet ska anslutas till det nya kommunala ledningsnä-
tet. Kommunens verksamhetsområde utvidgas till att inkludera planområdet. 

Inom planområdet anläggs ett ledningsnät för dagvatten. En del av dag-
vattnet från mellersta och södra delen av planområdet avleds till den be-
fintliga dammen inom allmän plats NATUR. Med hänsyn till dammens 
betydelse som livsmiljö för den större vattensalamandern är det av stor 
betydelse att inget förorenat dagvatten leds till dammen.  

I plankartan under rubriken UPPLYSNINGAR anges att ”Dagvattenhan-
tering ska ske i enlighet med Uddevalla kommuns policy för dagvatten-
hantering samt i enlighet med ”Dagvattenutredning Skarsjövallen, 
Ljungskile”, ALP Markteknik, 2019-08-16.  
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Geoteknik 

GF Konsult AB, Göteborg har på uppdrag av Uddevalla kommun utfört 
geoteknisk utredning som underlag för planen. Fält- och laboratorieun-
dersökningarna redovisas separat i ”Geotekniskt PM – Underlag för de-
taljplan” daterad 2008-03-25 samt i ”Rapport, Geoteknisk undersökning, 
Rgeo” daterad 2007-11-26, (kompletterande handling). En komplette-
rande utredning har gjorts 2011 av Norconsult och redovisas i rapport 
”Område vid Skarsjövallen i Ljungskile Uddevalla kommun”, daterad 
2011-10-25. 

Efter genomfört plansamråd har den geotekniska utredningen komplette-
rats och redovisas i rapporten ”Uddevalla kommun, Ljungskile, Skarsjö-
vallen, Tjöstelsröd 1:1 m fl, Utredning för detaljplan- Teknisk PM Geo-
teknik”, daterad 2015-12-10 Rev 2018-09-03. Undersökningarna redovi-
sas i ”Markteknisk undersökningsrapport, MUR/Geo”, 2015-12-10 Rev 
2016-01-11. 

Vid detaljprojektering ansvarar respektive fastighetsägare för att lokalsta-
biliteten kontrolleras om nivåerna inom tomtmark förändras. 

Lekplatser 

Uddevalla kommun genomför utbyggnaden av föreslagna lekplatser inom 
kvartersmark inom delar av planområdet där tomter ska avstyckas. Däref-
ter överlämnas dessa till nybildad samfällighetsförening. 

Inom område för gruppbebyggelse genomför respektive fastighetsägare 
utbyggnaden av eventuell lekplats/-er. Dessa ska inrymma lekredskap 
som bl a gungor, bänkar och sandlåda m m som får anses tillhöra en när-
lekplats. 

Radon 

Boverkets Byggregler (BBR) anger att maximalt tillåten radonhalt i in-
omhusluft är 200Bq/m3 vilket ska uppfyllas.  

Bullerskydd 

I samband med utbyggnad av planområdet ska kommunen genomföra och 
bekosta de bullerskyddsåtgärder som behövs för att klara riktvärdena för 
buller vid bostäder utmed Skafterödsvägen. 
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Brand 

Placering av brandpost/er ska ske i samråd med Räddningstjänstförbundet 
Mitt Bohuslän inom kommunen. Ansvaret för att utbyggnad av brandpos-
ter och släckvattensystem åvilar Uddevalla Vatten AB. 

Framkomligheten med brandfordon har beaktats vid planläggningen. 

El och tele 

Uddevalla Energi AB har en 10 kV- ledning som korsar den nya tillfarts-
vägen i västra delen av planområdet. Ledningen kommer sannolikt att 
kablifieras under den nya vägen. Parallellt med 10kV-ledningen går en 40 
kV-ledning. Enligt uppgift från Vattenfall kommer stolparna på ömse 
sida vid korsningspunkten att behöva höjas. 

Vid arbeten i mark beställs kabelutsättning av el- och telekablar och 
eventuella andra el- och teleanläggningar innan schaktningsarbeten på-
börjas. Exploatören sköter kontakten såvida arbetet berör exploatörsan-
läggningar, i annat fall tas kontakt av berörd fastighetsägare. 

Vattenfall AB har inte framfört synpunkter på föreslagna lägen för nya 
transformatorstationer. 

Avfall 

Kravet på källsortering och återvinning ska tillgodoses enligt de rutiner 
och regler som gäller för renhållning, källsortering och kompostering i 
kommunen. 

Återvinningsbart material som hårdplast, metall, glas m m transporteras 
genom respektive boendes omsorg till någon av kommunens återvin-
ningsgårdar. Närmaste återvinningsstation finns idag vid Skafterödsvä-
gen. 

Grovsopor lämnas vid Aröds återvinningscentral nära gamla väg E6. 

Tekniska utredningar 

Respektive fastighetsägare ansvarar för eventuellt tillkommande tekniska 
utredningar som är nödvändiga för att uppföra planerade byggnader och 
anläggningar inom planområdet. 
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MEDVERKANDE I PLANARBETET 
Planförslaget har upprättats av Rådhuset Arkitekter AB genom Karin 
Bjelkenäs, Linda Hansson och Frida Strömgård. 

Planförslaget har handlagts av Mats Windmark, planarkitekt, Samhälls-
byggnadsförvaltningen, Plan- och exploateringsenheten.  

 

Mats Windmark  Karin Bjelkenäs 
Miljö och Stadsbyggnad   Rådhuset Arkitekter AB 
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UTSTÄLLNINGSHANDLING 
 
SAMRÅDSREDOGÖRELSE tillhörande 
detaljplan för del av 
 
TJÖSTELSRÖD 1:1 
Bostadsområde vid Skarsjövallen i Ljungskile 
 
Planen är upprättad av Rådhuset Arkitekter AB 
Redogörelsen är upprättad av Samhällsbyggnad  
 
 
HANDLÄGGNING AV SAMRÅDET 
 
Planförslag upprättat 2014-03-31 har skickats för samråd till kommunala, 
regionala och övriga instanser under våren och försommaren 2014. (Se 
sändlistan). Berörda grannar fick meddelande om att förslaget var utställt 
för plansamråd i Ljungskile bibliotek, samt i Samhällsbyggnads foajé. Det 
fanns också på kommunens hemsida. 
 
Ett informationsmöte för alla intresserade har hållit i Ljungskilegården 
2014-05-27. Mötet var annonserat i Bohusläningen 2014-05-17. 
 
Innan detta planförslag upprättades har ett programsamråd skett. Se särskild 
redogörelse daterad 2014-03-28. 
 
 
INLEDANDE ALLMÄNNA KOMMENTARER 
Planbestämmelsen om byggnadshöjd har slopats eftersom det i andra områ-
den har uppdagats stora problem med tillämpningen, för såväl villabyggare, 
grannar som 
 för bygglovhandläggare. Detta är särskilt påtagligt i kuperad terräng och 
där andra taktyper än sadeltak ska användas. Därför införs i stället högsta 
taknockshöjd i meter över grundkartans nollplan. För att undvika att villor 
med mycket höga fasader och platt tak " trycks upp" mot nockhöjden införs 
bestämmelse om max tillåtet antal våningar.  
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SAMMANDRAG AV INKOMNA SAMRÅDSSYNPUNKTER samt  
SAMHÄLLSBYGGNADS KOMMENTARER 
1 Länsstyrelsen, 2014-06-19 
1 A Synpunkter på sådant som kan aktualisera prövning 

Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna i 12 kap. 1 § 

PBL och nu kända förhållanden att frågor som berör hälsa/säkerhet, riks-

intresse, miljökvalitetsnormer samt påverkan på Större vattensalamander 

måste lösas på ett tillfredsställande sätt i enlighet med vad som anges ne-

dan för att ett antagande inte skall prövas av Länsstyrelsen. 

Kommentarer: Se nedan. 

1 B Motiv för bedömningen 

Prövningsgrunder enligt PBL 12 kap. 1§ 

1 C Riksintressen 

Planförslaget bedöms inte medföra påtaglig skada på riksintresset för fri-

luftsliv på Bredfjället. 

Kommentarer: Noteras. 
1 D Buller 

Eftersom detaljplanen medför betydande trafik och bullerökning på befint-

lig väg är det viktigt att åtgärder utförs som gör att befintlig bebyggelse 

inte drabbas av höjda bullervärden. 

Kommentarer: Lämpliga bullerskyddsåtgärder utefter framför allt Skaf-
terödsbacken har utretts. Avsikten är att bullerskydd ska byggas i ett tidigt 
skede så att den trafik som blir vid anläggandet av den nya tillfartsvägen 
inte ger omfattande bullerstörningar. 

 

1 E Geoteknik, bergteknik 

Länsstyrelsen hänvisar till Statens geotekniska instituts (SGI) synpunkter 

som ska beaktas i fortsatt planarbete. SGI påpekar i sitt yttrande att kom-

pletta handlingar för aktuellt planförslag ska färdigställas i planskedet 

med tydlig verifiering av stabilitetsförhållandena för planområdet i sin 

helhet.  

SGI efterfrågar en bedömning av om det kan finnas erosionsrisk i 

Skälläckerödsbäckens dalgång som kan påverka stabilitetsförhållandena 

inom planområdet.  

Behovet av förstärkningsåtgärder längs vägsträckningen samt totalstabili-

teten kring vägen ska redovisas. Det behöver även redovisas om det finns 

risk för blocknedfall eller ytliga bergras.  

Kommentarer: Geoutredningen har kompletterats och redigerats. Risken 
för blocknedfall har utretts av bergteknisk konsult, och det visade sig finnas 
tre platser där sådan risk fanns. Under sommaren 2018 har risken för block-
nedfall undanröjts.  
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1 F Större vattensalamander 

Länsstyrelsen ser positivt på kommunens ambitioner att säkerställa områ-

dets betydelse för större vattensalamander och andra groddjur. Om inga 

skyddsåtgärder vidtas bedöms emellertid detaljplanens genomförande in-

nebära risker för ökad groddjursdödlighet och skada på livsmiljöer för en 

rad arter.  

Kommunen bör därför inleda samråd med Länsstyrelsen om nödvändiga 

skyddsåtgärder, eventuella kompensationsåtgärder, uppföljning och åter-

rapportering. Inför samrådet ska kompletterande information beträffande 

dammens funktion och möjliga skyddsåtgärder ha tagits fram.  

Länsstyrelsen befarar att den kontinuerliga ekologiska funktion i groddju-

rens livsmiljö skadas eller förstörs om inte redovisade restaurerings- 

skydds- och kompensationsåtgärder vidtas. Uppföljnings- och återrappor-

teringsplan bör fastställas i samråd med länsstyrelsen. 

Det bör även tydliggöras på plankartan vilket område som ska omfattas av 

åtgärderna riktade mot större vattensalamander och andra groddjur. 

 
Kommentarer: Kommunens utredning visar att populationen av Större 
Vattensalamander kommer att skyddas. Kommunen har vid underhands-
samråd kommit överens med Länsstyrelsen hur salamanderfrågan ska han-
teras. 

 

1 G Naturskydd och dagvattenhantering 

Ljungs kile och Tjöstelsrödsbäcken omfattas av miljökvalitetsnormer 

(MKN) för vatten. Ljungskileviken omfattas även av musselvatten som ska 

skyddas enligt förordningen om miljökvalitetsnormer för fisk- och mussel-

vatten. Del av Tjöstelsrödsbäcken utgör även ett Natura 2000-område 

samt havsöring vandrar i bäcken. Länsstyrelsen vill understryka vikten av 

en god dagvattenhantering för planområdet på grund av närheten till vär-

defull naturmiljö.  

Det bör framgå av dagvattenutredningen om det finns risk för att över-

svämningsproblem kan uppkomma. 

Dagvattenutredningen bör redovisa om det finns risk för negativa konse-

kvenser för såväl Skälläckerödsbäcken som vattendrag nedströms områ-

det.  

Det bör beskrivas vilka problem som skulle kunna uppstå vid ett 200-års-

regn.  

Det framgår inte vart avloppsvattnet ska ledas samt reningsverkets kapa-

citet, vilket behöver förtydligas. 

Kommentarer: Dagvattenutredningen och planbeskrivningen har komplet-
terats. 
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1 H Ridhus/stall 

Länsstyrelsen har svårt att i nuläget kunna bedöma om det råder någon 

konflikt mellan hästanläggningen och planområdet. Länsstyrelsen hade 

med fördel sett att anläggningens olika delar illustreras på karta för att 

förtydliga detta. 

Kommentarer: Samhällsbyggnad bedömer att det inte råder någon konflikt 
mellan hästanläggningen och planområdet, p g a avståndet och nivåskillna-
den. Dessutom är den förhärskande vindriktningen sådan att det sällan blå-
ser mot bebyggelsen. Beskrivningen har kompletterats. 
 

Råd enligt 2 kap PBL 

1 I Förhållande till ÖP  

Med undantag för tillfartsvägens sträckning är planförslaget helt i över-

ensstämmelse med den fördjupade översiktsplanen för Ljungskile. 

Kommentarer: Tillfartsvägens sträckning har studerats mer ingående i de-
taljplanearbetet än vad som skedde i översiktsplanearbetet. Principen att till-
farten ska ske från Skafterödsbacken har behållits. 
 

1 J Trafikfrågor  

Trafikverket påpekar att plangenomförandet kommer att medföra ett ökat 

resande till och från Ljungskile station, och undrar om kommunen upp-

märksammat att åtgärder kan komma att behövas för att förbättra förhål-

landena för de oskyddade trafikanterna på väg till och från stationen. 

Kommentarer: Stråken för fotgängare och cyklister mellan planområdet 
och Ljungskile centrum är ganska skyddade från biltrafik. Exploateringen 
vid Skarsjövallen föranleder inget behov av ombyggnader av gång- och cy-
kelstråken.  
 

1 K Naturmiljö  

Länsstyrelsen anser att det är av stor vikt att hänsyn tas till de naturvär-

den som identifierats i naturvärdesinventeringen. 

Kommentarer: Samhällsbyggnad instämmer. 
 

1 L Kulturmiljö  

Fornlämningarna inom planområdet ska markeras på plankartan.  

Kommentarer: Kartan har kompletterats. Samhällsbyggnad noterar att 
Länsstyrelsen inte har några övriga synpunkter på fornlämningsfrågan. 

 

1 M Koppling till miljömålen  

Länsstyrelsen anser att den fysiska planeringen utgör ett viktigt verktyg 

för att uppnå miljömålen. PBL är direkt knuten till miljöbalken, enligt dess 

2 kap 1 §. Miljömålen ska enligt miljöbalkspropositionen (1997/98:45) 

vara vägledande vid tillämpningen av miljöbalken.  

Redovisning av miljömål och miljötillståndet och planinnehållets förhål-

lande till detta har beskrivits i handlingarna. 

Kommentarer: Noteras. 
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1 N Övrigt  

Redaktionella synpunkter på plankartan.  

Kommentarer: Kartan har justerats. 

1 O Synpunkter enligt annan lagstiftning  

Kommunen bör snarast söka biotopskyddsdispens för de eventuella åtgär-

der såsom stenmurar, öppna vatten, som träffas av bestämmelserna. Läns-

styrelsens beslut om biotopskyddsdispens ska ha fattats av Länsstyrelsen 

innan planen antas.  

För den trumma som behöver anläggas för vägpassagen över Skälläck-

eröds-bäcken ska en anmälan om vattenverksamhet göras till Länsstyrel-

sen i god tid innan arbetet planeras utföras. Trumman ska utföras så att 

den inte skapar ett vandrings-hinder för fisk i vattendraget.  

Kommentarer: Ansökan/anmälan är inlämnad till Länsstyrelsen. 

1 P Behovsbedömning  

Kommunen bedömer att förslaget inte innebär betydande påverkan på mil-

jön. Länsstyrelsen delar kommunens åsikt. 

Kommentarer: Noteras. 
 

 
1 Q Länsstyrelsen, 2015-02-28 
Med anledning av att tillfartsvägen efter plansamrådet avses ges en delvis 
ny vägsträckning tillfrågades Länsstyrelsen om ytterligare utredning behö-
ver ske avseende arkeologi.  
Eftersom man inte hittade något på den tidigare utredningen är Länsstyrel-

sens bedömning att det inte behövs några ytterligare kompletteringar. 

Kommentarer: Se i övrigt 1 L ovan. 
 
 
2 Statens Geotekniska Institut, 2014-06-17 
I yttrande 2008-08-26 SGI dnr 5.2-0801-0012, över planprogrammet, 

framförde vi sammanfattningsvis att frågor rörande hälsa och säkerhet 

(totalstabilitet, risk för blocknedfall/ytliga bergras samt erosion ytterli-

gare behövde klarläggas och redovisas i planskedet samt att ev. nödvän-

diga åtgärder/restriktioner borde säkerställas i planen. 

Våra synpunkter begränsas till geotekniska säkerhetsfrågor rörande ras, 

skred och erosion. Markmiljötekniska frågor inklusive radon samt dagvat-

ten- och grundläggningsfrågor ingår således inte. 

I planprogrammet (daterat juni 2008) angavs att slutredovisning av den 

geotekniska utredningen kommer att ske när plansamrådshandlingen är 

upprättad. Slutredovisning synes ännu inte ha kommit till stånd. Samman-

taget är det en del frågetecken kring statusen kring de geotekniska utred-

ningarna och huruvida de i sin helhet är upprättade för det nu aktuella 

planförslaget.  

Vi bedömer utifrån de handlingar som vi erhållit, se ovan, att stabilitets-

förhållandena för planförslaget i allt väsentligt är goda och inte utgör 

hinder för planläggning. Vi rekommenderar dock starkt att kompletta 
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geotekniska handlingar tas fram i planskedet med tydlig verifiering av sta-

bilitetsförhållandena för planområdet i sin helhet. I synnerhet för den syd-

ligaste delen av planområdet bör förhållandena förtydligas. 

I vårt yttrande 2008-08-26 lyfte vi frågan om det kan finnas erosionsrisk i 

Skällerödsbäckens dalgång som kan påverka stabilitetsförhållandena 

inom planområdet. Vi ser inte att detta har belysts varför frågeställningen 

kvarstår. 

De geotekniska förhållandena för vägsträckningen bör förtydligas och be-

hovet av förstärkningsåtgärder klarläggas när vägens plushöjder finns 

tillgängliga. Särskilt måste totalstabiliteten för områden där vägen dras 

redovisas. Kan bristande totalstablitet för områdena inklusive planerad 

väg inte uteslutas bör sedvanliga utredningar företas. 

SGI rekommenderar att bedömningen av att det inte finns risk för block-

nedfall eller ytliga bergras bör redovisas i planhandlingarna.  

Sammanfattningsvis finner SGI, från geoteknisk synpunkt, att förutsätt-

ningarna för ett plangenomförande är relativt goda. Krävs åtgärder eller 

restriktioner bör dessa säkerställas i planen. 

Kommentarer:. Geoutredningen har kompletterats. Se även kommentarer 
1 E ovan. 

 
 
3 Trafikverket, 2014-06-10 
Planen berör inga riksintressen som bevakas av Trafikverket. 

Den föreslagna exploateringen kommer sannolikt medföra ett ökat re-

sande till och från Ljungskile station vilket kan komma att kräva anpass-

ningsåtgärder för att förbättra säkerheten vid plattformsövergången. 

Det vore bra om kommunen kunde belysa frågan hur de tänker leda gång- 

och cykeltrafik från planområdet till centrum. 

Det är Trafikverkets uppfattning att kommunen också är den som svarar 

för finansiering av de eventuella anpassningsåtgärder som kan behövas 

för att god säkerhet och funktion ska upprätthållas på plattformsöver-

gången. 

Kommentarer: Trafikverket har ganska nyligen byggt om plattformarna 
och spåröverfarten. Även efter ombyggnaden är övergången försedd med 
bommar samt ljus- och ljudsignaler. Kommunen har byggt om stationspla-
nen så att det har blivit ett handikappanpassat gångstråk ner till Vällebergs-
vägen. Samhällsbyggnad bedömer att inga ytterligare åtgärder behöver gö-
ras vid stationsområdet.  Gång- och cykeltrafiken från planområdet kommer 
dels att ledas utefter nya tillfartsvägen ner till ett stråk som är parallellt med 
Skafterödsbacken, där det också finns en planskild korsning med Bohusba-
nan, dels utefter Skälläckerödsvägens förlängning och ner via Hälle Lider 
förbi Ljungskileskolan. 
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4 Bohusläns museum, 2014-04-23 
En arkeologisk utredning har utförts inom planområdet samt inom plane-

rad vägsträcka, av Riksantikvarieämbetet UV Väst. Resultatet har redovi-

sats i Uv väst rapport 2010:24 och 2012:183. I samband med utredning-

arna påträffades nya fornlämningar och kulturhistoriska lämningar, 

Ljung 236 en boplats, Ljung 237, ett område med fossil åkermark, Ljung 

238, fossil åkermark i form av svedja, Ljung 239 som utgörs av äldre be-

byggelselämningar och Ljung 240, en boplats. Därutöver har en arkeolo-

gisk förundersökning utförts av fornlämning Ljung 236, en boplats. Efter 

avslutad förundersökning anses Ljung 236, vara undersökt, dokumenterad 

och borttagen (UV Väst rapport 2012: 183). 

Föreslagen väg fram till planområdet löper invid två övriga kulturhisto-

riska lämningar, vilka utgörs aven källa vid namnet Galgekällan, Ljung 

25:1 och en naturbildning med tradition, Ljung 25:2 (UV Väst rapport 

2010:24). 

Utlåtande ur fornlämningsperspektiv 

En arkeologisk utredning har utförts inom planområdet och planerad väg-

sträcka. Vid detta tillfälle påträffades nya lämningar i form av två boplat-

ser, två områden med fossil åkermark och en äldre bebyggelse/lägenhets-

bebyggelse, Ljung 236, 240, 237, 238 och 239. Boplatsen Ljung 236 är 

undersökt och borttagen (UV Väst rapport 2012:183). 

I samband med ändringar i Kulturmiljölagen kan lämningen Ljung 239 

inom planområdet, eventuellt klassificeras som fornlämning istället för 

övrig kulturhistorisk lämning. Om bebyggelsen har tillkommit innan 1850 

kan Ljung 239, betraktas som fornlämning.  

Ljung 237, fossil åkermark i form av bandformig åker avgränsad av dike, 

väg och stenmur, och Ljung 238 svedjad mark bör klassificeras som övrig 

kulturhistorisk lämning. 

Enligt planförslag kommer Ljung 240, en fornlämning i form aven 

boplats, att ligga inom ett område med naturmark, och enligt planbeskriv-

ning kommer fornlämningen inte att beröras av planerad exploatering. 

 

Utlåtande ur kulturlandskaps- och bebyggelseperspektiv 

Museet har inget att erinra. 

Sammanfattningsvis anser Bohusläns museum att fortsatt samråd bör ske 

med Länsstyrelsens kulturmiljöenhet angående om ytterligare arkeolo-

giska insatser krävs.  

Kommentarer: Se 1 L ovan. 
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5 Vattenfall, 2014-06-04 
Vattenfall har en 40 kV-luftledning som korsar den tilltänkta tillfartsvägen 

in till planområdet. 

Vattenfall anger en rad olika säkerhetsbestämmelser som ska beaktas 

medgivande i anslutning till befintlig luftledning. 

• Markförlagd elanläggning som placeras inom 20 meter (inom tätort) och 

inom 50 meter (på landsbygd) från luftledningens i markförlagda metal-

liska delar (stolpar, stag, jordstag och genomgående markledare) skall 

utföras enligt Telestörningsnämnden meddelande nr.21. " ... förses med 

extra yttre isolation t.ex. genom förläggning i vattentät plastslang på så 

lång sträcka att isoleravstånden uppnås". 

• Vägområdet för korsande väg samt gång- och cykelväg bör placeras 

minst 10 meter från luftledningens stolpar och stag. 

• Avstånd i höjd mellan vägbana och luftledningens faser skall vara minst 

det avstånd som gäller enligt gällande Elsäkerhetsverkets föreskrifter. 

• Luftledningen skall vara utförd som brottsäker ledning eller som ledning 

i förstärkt utförande. Är inte luftledningen byggd i detta utförande får ex-

ploatören bekosta denna ombyggnad. 

• Belysningsstolpar skall placeras på ett horisontellt avstånd av belys-

ningsstolpens totala höjd + 3 meter till luftledningens närmaste fas och 

med som minst 6 meter horisontellt avstånd mellan belysningsstolpens de-

lar och närmaste fas. Dock gäller alltid att ett hinder skall placeras på ett 

sådant avstånd att ingen del kan nå luftledningen vid ett eventuellt fall. 

• Luftledningen har ett säkerhetsområde om 6 meter horisontellt avstånd 

och 4 meter vertikalt avstånd från luftledningens faser. Inom säkerhetsom-

rådet får inga maskiner, människor, redskap eller dylikt komma in. 

• Ombyggnad eller flytt av luftledning bekostas av exploatör. 

Kommentarer: Informationen tas med i kommande projektering och kost-
nadsberäkningar.  
 
 
6 Västtrafik, 2014-06-17 
I planen föreslås en utökning av kollektivtrafiken och Västtrafik ser möj-

ligheterna att skapa detta, men vi behöver diskutera mer med kommunen 

om hur vi löser det på ett bra sätt. Buss 826 är en lokalbuss i Ljungskile 

som går upp till Torp och eventuellt kan planområdet inkluderas i denna 

linjesträckning. Vi behöver dock ha fortsatta diskussioner med kommunen. 

Kommentarer: Diskussioner har skett med kommunens kontaktperson vad 
gäller kollektivtrafik och Västtrafik. Bussvändslingan flyttas av flera skäl 
till en plats närmare själva Skarsjövallen.  
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7 Tekniska Nämnden, 2014-06-12 
Tekniska nämnden tillstyrker fortsatt planarbete under förutsättning att 

följande synpunkter beaktas: 

7 A Ska det inte upp någon buss och vända i det nya området kan vänd-

platsen tas bort. Cykelvägen direkt öster om skoltomten kan tas bort och 

ersättas med ett släpp från den lilla gatan (öster om skoltomten) till Skar-

sjövägen. Cykelvägen innebär inga särskilda mer kvaliteer utan förbindel-

sen tillgodoses med lokalgatan och nytt släpp. 

Kommentarer: Busslinjen som i dag slutar vid Åsvägen är tänkt att för-
längas till planområdet och en tänkt bussvändslinga som nu är flyttad till en 
plats nära själva Skarsjövallen. Bostadskvarteren och lokalgatan är omri-
tade så att Tekniska Nämndens synpunkter i detta avseende numera inte är 
aktuella.  
 

7 B För området runt dammen ska det vidtas åtgärder för att säkerställa 

miljön för vattensalamandrar. Vi ser dock att det kan bli svårt att i fort-

sättningen få djur att beta där så som det anges i den separata utred-

ningen till planen. 

Kommentarer: Eftersom det blir allmän plats torde det vara tveksamt att 
tillstånd till djurbete kan lämnas på detta markområde.  
  

7 C Den samlade bebyggelsen i den södra delen av planen får enligt pla-

nen ha infart direkt mot huvudgatan. Det är ingen bra lösningen för trafik-

säkerheten med dåliga siktförhållanden. Man bör se till att ordna infart 

till området enbart via lokalgatan. 

Kommentarer: Kvarteret utökas fram till pumpstationen och infarten kan 
därmed placeras längre från kurvan. Enligt vägprojektören blir det därmed 
god sikt, vilket också är kollat med kommunens Trafikenhet. Utfartsförbud 
har lagts ut för att säkerställa utfartens placering på tillräckligt avstånd från 
kurvan. 

7 D Om ett stort antal barn på en planerad förskola inte kommer från om-

rådet ger det extra trafikalstring till området. Är då placeringen av för-

skolan den bästa? 

Kommentarer: Samhällsbyggnad anser att förskolan helst bör placeras 
närmare Ljungskile centrum, utanför planområdet. Byggrätten för förskola 
och/eller bostad inom denna detaljplan flyttas till storkvarteret längre sö-
derut att kunna användas om den externa placeringen mot förmodan inte 
skulle gå att genomföra.  

7 E Gaturummet på den nya lokalgatan inom bostadsområdet blir 13,5 

meter brett vilket är ett mycket stort utrymme. Detta kan bidra till högre 

hastigheter än vad man normalt eftersträvar inom bostadsområdet. I ge-

nomförandebeskrivningen står det dock 12 meter.  

Kommentarer: Handlingarna har justerats. 
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7 F Cykelvägen utmed den nya lokalgatan bör sluta i höjd med att den an-

gör det tvärgående cykelstråket mellan Skarsjövägen och Skälläckeröds-

vägen. 

Kommentarer: Cykelvägen har kortats av. 

7 G Går det att lösa parkering enbart inom fotbollsanläggningens om-

råde? Det bör förtydligas vem som har ansvar för ersättning av nya par-

keringsplatser för Skarsjövallen. 

Kommentarer: Det är enbart fotbollsklubben LSK som har ansvaret för att 
bilparkeringen löses vid stora evenemang. En lösning är att använda pend-
larparkeringen i centrala Ljungskile samt att uppmuntra användandet av all-
männa kommunikationsmedel. Mellan centrum och Skarsjövallen skulle 
särskilda ”matarbussar” kunna användas. Framkomligheten och trafiksäker-
heten för bussar och fotgängare blir betydligt bättre när den nya gatan från 
Skafterödsvägen är klar, jämfört med att använda den mycket smala och 
krokiga Skarsjövägen för blandtrafik. 
 
7 H Bulleråtgärder skall genomföras tidigt i entreprenaden så att de bo-

ende störs så lite som möjligt av den byggtrafik som planen kommer att 

skapa. 

Kommentarer: Samhällsbyggnad instämmer. 

7 I Inom detaljplanen är pumpstationer/trafon utplacerade allmän plats-

mark och vissa inom kvartersmark, vad är anledningen till att man inte 

har ett konsekvent sätt inom hela detaljplanen? Anläggningarna bör pla-

ceras inom naturmark vid en gata med minst 3 meter fritt runt om och 

detta behöver säkerställas i planen. Anläggningarna ska inte heller place-

ras i sikttrianglar. 

Kommentarer: Plankartan har justerats. 

7 J Det saknas hörnavskärningar i gatuhörn/cykelvägsanslutningar för att 

få tillfredsställande sikt. Till den mellersta lekplatsen är det fördel att ha 

en ordnad gångväg till lekplatserna istället för att behöva passera en par-

keringsplats. Några parkeringsytor har märkliga utformningar. 

Kommentarer: Plankartan har justerats. 
 

7 K Cykelvägar mellan fastigheter bör ha en bredd på 4-4,5 meter för att 

få plats med stödremsor, snö och för att minska påverkan från häckar på 

fastigheterna. 

I den norra vägslingan kan det vara bra med ett släpp för snö. I den södra 

delen löser man detta om man tillgodoser vår första synpunkt. 

Kommentarer: I ”släpp” där det även ska gå VA-ledningar ska bredden 
mellan tomtgränserna i regel var 6 meter. Allmänna ledningar på tomtmark 
undviks regelmässigt. I norra vägslingan har gjorts ett släpp för snö.  

7 L Det bör förtydligas att fastigheten Skälläckeröd  l :46 får möjlighet att 

ha tillfart över naturmark men att ansvaret för drift och underhåll åligger 

fastighetsägaren. 
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Kommentarer: Kvartersmarken kring 1:46 har utökats fram till gatumar-
ken. 
 

7 M Man ska förtydliga hur man tänker med fortsättningen av den gång- 

och cykelväg som ansluter mot Skälläckerödsvägen. Hur löser man de bo-

ende och allmänhetens tillgång till vägen? 

Kommentarer: Plan- och exploateringsenheten har diskuterat en lösning 
med Lantmäteriet. 

7 N Utöver ovanstående har redaktionella synpunkter på planhandling-

arna framförts. 

Kommentar: Handlingarna har justerats. 
  
 
8 Kultur- och Fritidsnämnden, 2014-06-17 
Kultur och fritidsnämnden godtar föreslagen plan för Tjöstelsröd 1: 1 m fl 

med beaktande av  

8 A) möjligheten till viktig information om platsen på platsen 

Kommentarer: Samhällsbyggnad tycker att detta är en god idé. Kultur och 
fritid bör diskutera lämpliga lösningar med Plan- och Exploateringsenheten. 

 

8 B) att marknivåförändringar endast bör tillåtas upp till maximalt 0,5 

meter 

Kommentarer: Samhällsbyggnad är tveksam till att ha en sådan bestäm-
melse eftersom det kan leda till att även goda lösningar kan förhindras. Frå-
gan om lämpliga markhöjder bör kunna hanteras i bygglovprocessen.  

 

8 C) att pröva om muren vid Gläntans nya planerade infart kan bevaras 

Kommentarer: Så mycket som möjligt av muren bör bevaras. Förutom vid 
själva tomtinfarten avses muren ligga kvar på kommunägd mark. 

 

8 D) att markanvisningsavtal kan ge underlag för konstnärlig gestaltning. 

Kommentarer: Frågan diskuteras inom Plan- och Exploateringsenheten. 
  

8 E) att man fortsättningsvis bör lägga mer kraft på diskussioner om sam-

hällskonsekvenserna utifrån helhetsperspektiv vid större utbyggnader. 

Kommentarer: Samhällsbyggnad förstår inte frågan. Exploateringen har 
stöd i den fördjupade översiktsplanen för Ljungskile, och varje nämnd har 
lämnat synpunker i plansamrådet. 
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9 Barn- och utbildningsnämnden, 2014-05-22 
Barn och utbildning ser positivt på att det bereds möjligheter i detaljpla-

nen för uppförande av förskola. Detta finns dock inte med i BUN:s lokal-

försörjningsplanering perioden 2015-2017. 

Det framgår inte vilken befolkningsökning planen medför, men innebär 

sannolikt ökad efterfrågan av plats inom förskola och skola i närområdet. 

Planhandlingarna bör kompletteras med uppgifter om hur stor befolk-

ningsökningen kan bli för att kunna bedöma konsekvenser inom barn och 

utbildning.  

Barn och utbildning poängterar vikten av trafiksäkra skolvägar. 

Kommentarer: Barn och utbildning föreslås diskutera befolkningsutveckl-
ing mm med den avdelning på Kommunledningskontoret som arbetar med 
befolkningsstatistik och –prognoser. Gångstråk till Ljungskileskolan och 
Linneaskolan bedöms ha god trafiksäkerhet. 
 
10 Socialnämnden, 2014-06-17 
Området bör innehålla en blandad bebyggelse och upplåtelseform och lä-

genheterna bör anpassas för seniorboende så att kvarboende blir möjligt 

även för äldre och funktionshindrade. 

Gång- och cykelvägar ska vara trafiksäkra och lämpligt utformade utifrån 

funktionshindrades situation. 

Socialnämnden betonar vikten av god tillgänglighet för funktionshindrade 

samt tillgänglighet och närhet till kollektivtrafik. 

Kommentarer: Samhällsbyggnad instämmer att det bör vara blandade upp-
låtelseformer. Detta kan man eventuellt uppnå när villkoren för markanvis-
ningar formuleras 
 
Gång- och cykelstråken inom området och ner mot Ljungskile centrum be-
döms få god trafiksäkerhet. Inom planområdet blir lutningarna i regel små 
eller måttliga, men det är en betydande nivåskillnad ner till Ljungskile cent-
rum.  
 
11 Lantmäteriet, 2014-06-18 
11 A Skafteröd ga:3 som förvaltas av Skafteröds samfällighetsförening be-

rörs av plangenomförandet och ska omprövas genom lantmäteriförrätt-

ning. 

Kommentarer: Genomförandebeskrivningen har kompletterats. 

11 B Ljungs-Hälle 1:308 och 1:399 får förändrad tillfart p g a den nya 

vägen. Om befintliga rättigheter för Ljungs-Hälle 1:308 och 1:399 berörs 

av förändrade tillfarter kan nya rättigheter komma att krävas. 

Kommentarer: Genomförandebeskrivningen har kompletterats  
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11 C Planen bör redovisa fastighet för fastighet, vad den nya vägen inne-

bär vad gäller markavstående, rättigheter, förändrade tillfarter och dylikt. 

Kommentarer: När planarbetet påbörjades var det inte obligatoriskt med 
fastighetskonsekvensbeskrivningar, men genomförandebeskrivningen har 
ändå kompletterats vad gäller förändringar för befintliga privatägda fastig-
heter. 

 

11 D Planen bör redovisa servitut avseende väg och vattentäkt till förmån 

för Skälläckeröd 1:46 gäller inom planområdet samt vilka konsekvenser 

får planen får för dessa.  

Kommentarer: Genomförandebeskrivningen har kompletterats. 
 

11 E Lantmäteriet framför att planhandlingarna bör förtydligas beträf-

fande gemensamhetsanläggningar för parkeringar och lekplatser samt an-

gående upplåtelser för transformatorstationer och pumpstationer. 

Kommentarer: Planhandlingarna har kompletterats. 
 

 
12 Hyresgästföreningen, 2014-06-10 
Trafiken inom området är inte löst optimalt eftersom en stor del av boen-

detrafiken måste passera förskoleområdet. 

Vårt förslag är att istället förlänga den nya huvudgatan i Skarsjövägens 

sträckning och skapa en ny lokalgata parallellt med den föreslagna GC-

vägen in i området (ungefär mitt för Skarsjövallens parkering). Dessutom 

föreslås stängning av lokalgatan för biltrafik mellan förskoleområdets 

västligaste punkt och korsningen ca 50m väster ut (se skiss). 
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12 Kommentarer: Den möjliga placeringen av förskoletomten har flyttats 
till ett kvarter som ligger i områdets ”början”, närmare tillfartsvägen. Kvar-

terets användning medger förskola och/eller bostäder. Vare sig det blir bo-
städer eller förskola så blir det mycket god kontakt med ett stort grönområde 
som delvis fortsätter utanför planområdet. Samhällsbyggnad ser inga pro-
blem med förskoletomtens placering eller vägsystemets utformning, i syn-
nerhet med den utformning som utställningshandlingen har. Föreningens 
förslag skulle innebära en betydande kostnad för en inte nödvändig förbätt-
ring av Skarsjövägen samt ett stort terrängingrepp. 
 
 
13 Ljungskile Sportklubb LSK, 2014-06-13 
13 A Ljungskile SK ser planförslaget som positivt för utvecklingen av om-

rådet kring Skarsjövallen och ser möjligheter för utveckling av såväl id-

rottsverksamheten som mer motionsbetonade verksamhet. 

Kommentarer: Noteras. 

13 B Den föreslagna nya tillfartsvägen till området tycker vi är bra och 

kommer att underlätta trafiken till Skarsjövallen men anser dock att biltra-

fiken måste vara kvar även på Skarsjövägen för att underlätta trafiken till 

och från matcherna. Såväl polis som räddningstjänst är också angelägna 

om att det finns två evakueringsvägar. Vi vill att Skarsjövägen rätas ut, 

breddas och förses med trottoar fram till Skarsjövallen. Den bör också 

förslagsvis byggas ut och kopplas ihop med Arendalsvägen för ett bättre 

trafikflöde till och från Ljungskile centrum. Detta gör trafiken säkrare för 

alla slag av trafikanter. Den föreslagna avstängningen för genomfartstra-

fik avstyrker vi så att tillfarten till Skarsjövallen förblir öppen. Detta 
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kommer då att väsentligt underlätta trafiksituationen och de långa köer 

som idag kan uppstå vid större publikmatcher kan undvikas. 

Kommentarer: Upprustning av Skarsjövägen har prövats tidigare och är 
inte möjligt att göra. Den nya tillfartsvägen får en så god standard att den 
inte blir särskilt störningskänslig. Om kommunen skulle välja att stänga 
Skarsjövägen för genomfart med allmän biltrafik så bör man ändå tillåta 
utryckningsfordon att passera. 

13 C Den föreslagna busslinjen till området ser vi som positiv och utgår 

från att den utformas så att såväl publik som övriga funktionärer kan 

nyttja denna för att ta sig till och från Skarsjövallen. 

Kommentarer: Noteras. Inför granskningen har bussvändslingan och där-
med hållplatsen flyttats ännu närmare idrottsplatsen. 

 
 
14 Ljungskileortens hembygdsförening, 2014-06-18 
Ljungskileortens Hembygdsförening vill anföra följande. 

• Föreningen ser med glädje att utredning gjorts och hänsyn tas till vat-

tensalamandern. 

• De stenmurar som finns inom planområdet bör skyddas. 

• Gatorna bör namnges i samråd med hembygdsföreningen. 

• Glädjande är också att stor hänsyn tas till gång- och cykeltrafik och att 

en utbyggnad till övrigt vägsystem möjliggörs. 

• Hänsyn tas till den naturmiljö som Skälläckerödsbäcken utgör. 

Kommentarer: Flertalet stenmurar i öppen mark kommer att bevaras. Ga-
tunamnen diskuteras med föreningen. Skälläckerödsbäcken påverkas bara 
väldigt lokalt, just där vägen korsar bäckravinen. 

 
 

15 Peter Kilenstam, Skälläckeröd 1:46, Gläntan, 2014-06-16 
Undrar varför inte han i likhet med andra berörda fastighetsägare blivit 

personligen kontaktad av kommunen.  

Skälläckerödsvägen, på vilken hans fastighet har servitut, används utan 

hans medgivande, av LSK som frånfartsväg. Förändringar av denna väg 

ska bekostas av Uddevalla kommun. 

Fastigheten har idag två infartsvägar och är inte intresserad av att detta 

ska förändras till en infart eftersom det skulle minska såväl värdet som 

tillgängligheten till fastigheten. 

Fastigheten har idag en fullt fungerande trekammarbrunn och eget vatten 

från djupborrad brunn. Undrar vem som bekostar/löser anläggande av 

nytt avlopp till fastigheten. Befarar negativ påverkan av sprängningar och 

övriga markarbeten.  
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Finner det helt oacceptabelt att anläggande, drift och underhåll av even-

tuell ny till- och frånfartsväg till min fastighet från det nytänkta området 

skall bekostas av mig. 

Menar att presenterade trafikmängder är felaktiga.  

Menar att Uddevalla Kommun med skattemedel går LSK AB's ärenden 

och detta borde ses som gynnande av enskild och därmed vara direkt fel-

aktigt. 

I punkt 15H i senaste samrådsprotokollet skrivs felaktigt att Samhälls-

byggnad inte kände till anmälan om skada på livsmiljö för den då rödlis-

tade Större Vattensalamandern. Detta är mycket anmärkningsvärt, då 

Magnus Jacobsson (KD) gav LSK klartecken att anlägga den nya vägen 

mellan Skarsjövägen och Skälläckerödsvägen!  

Rapporten om Större Vattensalamander har inte bifogats samrådshand-

lingarna. Kräver att en fullständig inventering av djur och växter utförs i 

området då det även finns bl a Skogsödla och Sandödla. Om en fullständig 

inventering av djur- och växtliv (vilket är ett lagkrav inför exploatering av 

ett orört område) har utförts begär jag härmed kopior på inventeringspro-

tokollen.  

Om kommunen väljer att genomföra ovan nämnda exploatering, och 

denna visar sig bryta mot EU's Art- och habitatdirektiv, kommer en anmä-

lan till EU-domstolen att göras. 

Finner det även mycket anmärkningsvärt att kommunen vill skydda vissa 

gärdesgårdar men i andra fall (Gläntan) vill söka dispens för att riva des-

amma?! 

Kommentarer: Det har skett flera kontakter med Kilenstam. Därefter har 
planförslaget inte förändrats nämnvärt med avseende på Kilenstams fastig-
het. Med några andra ägare har kommunen diskuterat planområdets stora 
tillfartsväg. 
 
Om detaljplanen vinner laga kraft torde det på sikt bli kommunalt verksam-
hetsområde för spillvatten varför trekammarbrunnen och efterföljande be-
handling kan då inte längre inte användas. Brunnen kan däremot fortsätta 
användas av Kilenstam. Djupborrad brunn brukar inte vara känslig för 
markarbeten, om den finns inom egen fastighet. 
 
Ny väganslutning bekostas av kommunen, medan framtida drift av vägen 
närmast huset bekostas av Kilenstam eftersom det blir kvartersmark. 
 
Samhällsbyggnad anser att trafikmängderna är rimliga. 
 
Den nya vägen ska betjäna såväl bostadsområdet, idrottsplatserna och bo-
ende längre österut. Samhällsbyggnad kan inte se att en allmän väg av detta 
slag innebär gynnande av enskild. 
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Samhällsbyggnad känner inte till omständigheterna kring byggandet av den 
omnämnda grusvägen. Detta kan knappast heller påverka detaljplanens ut-
formning el dyl. 
 
Förutom utredning av Större Vattensalamander har en naturvårdsinvente-
ring gjorts. Frågan om förekomsten av Sandödla har särskilt ställts. Natur-
vårdskonsulterna har inte påtalat förekomst av Skogsödla eller Sandödla. 
 
Uddevalla kommun diskuterar med Länsstyrelsen hur Större Vattensala-
mander ska behandlas i detaljplanen och vid exploateringen på ett sätt som 
Länsstyrelsen kan godkänna. Vidare har kommunen hos Länsstyrelsen an-
sökt om dispens från det generella biotopskyddet. Om dispens lämnas be-
dömer Samhällsbyggnad att exploateringen inte kommer att bryta mot EUs 
Art- och habitatdirektiv. 
 
Kommunen eftersträvar minimala ingrepp i sådana stengärdesgårdar som 
omfattas av generellt biotopskydd. Där kommer dispens att sökas, se ovan. 
 

 
, 

16 Karsten Frändegård o Margareta Ristorp,  
Ljungs-Hälle 1:308, 2014-06-16   
16 A Med förslagna ändringar påförs vår fastighet följande : 

Kraftigt ökat trafikbuller p g a ökade trafikmängder och ökad trafikhastig-

het intill tomtgräns. 

Fastigheten avskärs från tjänster och bidrag för väghållning som vägföre-

ningen tillhandehåller. 

Ökade investerings- och driftskostnader samt ökat antal mantimmar för 

att kunna bebo fastigheten. Fyrhjulsdriven bil, egen traktor med snöutrust-

ning, banddriven snöslunga och garage med el för traktor och snöslunga 

får anskaffas. Banklån måste tas för anskaffning av ovannämnda. 

Tomten blir ej styckningsbar och fastighetens värde reduceras med 500-

800.000 kr. Försäljningsvärde och antal potentiella intressenter för fastig-

heten reduceras. 

Vägbelysning försvinner och brevlåda flyttas med gångavstånd på 100 m 

till isig nedförsbacke. Kommande kommunal kostnad. 

Fastigheten får ansvar för väghållning av 150 m kommunal grusväg i norr 

sluttande 25 gr nedförsbacke utan ersättning, vilket förutsätter att fastig-

hetsägaren är 100 % frisk, mobil och kapabel att köra traktor, snöslunga 

och 4 hjulsdriven bil. Fastigheten har krav på lämplig farbar väg vinter-

tid. 

Kommentarer: Det blir förvisso en mycket stor förändring för fastigheten 
och det är beklagligt att fastigheten som i dag ligger vid en enskild väg 
måste sköta en ny vägsträcka. Kommunen och vår vägprojektör har försökt 
att hitta andra lösningar, men utan att lyckas.  
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Det finns ingen självklar rätt att få dela en stor bostadsfastighet i två. 
 

16 B Bef. fastighetsstyckning är ca. 100 år gammal och byggnadernas och 

fastighetens brukssätt är anpassad för bef. vägsträckning. 

Förslaget bygger på att man påtvingar denna fastigheten samt Ljungs-

Hälle l :399 långa olämpliga tillfartsvägar med "privat" väghållning av 

kommunal väg och ökade kostnader som följd vilket vi inte kan acceptera. 

Förslaget tillämpar det kommunala planmonopolet på ett oacceptabelt 

sätt och inget av förslag som framförts vid samråd har hörsammats. 

Önskar att kommunen tänker om och återkallar förslaget för ytterligare 

genomgång , initierar samråd och omarbetning av förslaget med berörda 

fastighetsägare och med större respekt för privat egendom och livssituat-

ion. 

Kommentarer: Se16 A ovan. 
 
16 C En väg och trafiken på denna är ett permanent ingrep i omgivningen 

som består för kommande generationer. Den föreslagna vägsträckningen 

representerar den längst tänkbara reslängden för alla bil och material 

och cykel transporter till och från området. 

Trafiken kommer passera 3-5 övergångsställen samt ett stort antal privata 

fastigheter. Alltså det minst gröna alternativet. 

Har man rätt att försämra den vardagliga livsmiljön för dessa kommunala 

innevånare för att kunna skapa tomter för (kommuninnevånare?) som inte 

bebor eller värnar om detta närområde idag? 

Kommentarer: Kommunen har utrett två andra principer för tillfartsväg till 
bostadsområdet. En ny bro över bäckravinen i Åsvägens förlängning mot 
ost-nordost har befunnits vara en sämre lösning. Förbättring av den nuva-
rande tillfartsvägen, Skarsjövägen har inte befunnits vara möjlig.  
 
16 D I detta fallet har utövaren av monopolet valt att bara hörsamma sina 

egna intressen och skapa en motpart/kommuninnevånare som inte accep-

terar uppkomna förslag och konsekvenserna av dessa. 

Som privatperson är man i underläge gentemot kommunen då man inte 

har juridisk expertis, vana att hantera liknande frågeställningar eller eko-

nomisk bas av skattemedel och arbetskraft. Dom flesta skulle nog inte ac-

ceptera den uppkomna situationen. 

Vi önskar en dialog och samförståndslösning för att skapa en hållbar 

långsiktigt trovärdig lösning och ser fram emot kommande samråd där 

synpunkter från medborgare hörsammas.  

Kommentarer: Se kommentar 16 A och 16 C ovan. 
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17 Agneta Lindsten, Magnus Lidén, Max Lindsten o Fredrik Lindsten, 
Skafteröd 1:42, 2014-06-10 
Vi äger fastigheten Skafteröd 1 :42, en skogstomt med en enkel sommar-

stuga, som varit vår tillflykt under många år. Nu skall det enligt planerna 

anläggas en kommunal huvudgata alldeles intill tomten, vilket ändrar 

ostördheten fullständigt. Vi är också mycket osäkra på hur det rent kom-

mersiella värdet hos vår fastighet påverkas.  

Sedan översiktsplanen 2010 har vägsträckningen förbi vår tomt ändrats 

på ett sätt som betydligt förvärrar vårt läge, utan att vi tidigare fått någon 

information om detta eller blivit inbjudna till samtal. Vår tomt påverkas 

mycket av förslaget, men omnämns inte i detaljplanen tillsammans med 

andra påverkade fastigheter. 

Har tidigare föreslaget att en vall uppförs mellan väg och fastighet. I sam-

rådsförslaget finns inte plats för någon vall. 

Det ser ut som att bullerutredningen har gjorts på den tidigare sträck-

ningen. Så som vägen ligger nu kommer vi med all sannolikhet att ligga 

avsevärt högre i maximal ljudnivå och nu framförallt längs den östra väg-

gen. 

Ur miljösynpunkt så bör vägar som innebär att man asfalterar över le-

vande ängs- och skogsmark alltid göras så korta som möjligt.  

Vi vill att bullerutredningen tas om, och att vägen planeras så att det blir 

möjligt att anlägga ett bullerskydd mellan den och vårt hus. 

Kommentarer: Enligt bullerberäkningen blir ekvivalentnivån ca 45 dB(A) 
att jämföra med riktvärdet 55 dB(A). Maxnivån blir ca 65 dB(A). Efter plan-
samrådet har vägen flyttats något längre från 1:42. Även om riktvärdena för 
buller ”klaras” med god marginal finns det ett utrymme mellan vägen och 
1:42 för t ex en skyddsplantering el dyl  

 
18 Hanne Mannheimer, Tjöstelsröd 1:20 o 1:21, 2014-06-16 
Jag har följande invändningar mot föreslagen plan. 

18 A. Förslaget innebär en betydande miljöpåverkan på den fridlysta vat-

tensalamandern. Genom trafiken kommer föroreningar att nå föreslagna 

dammar via vägdagvattnet. Skadeverkningarna under själva byggtiden 

kan räcka för att ta död på hela beståndet av vattensalamandern. 

Även om tunnlar anläggs under vägbanan kommer salamandrar att ta sig 

upp på vägen och bli överkörda. Det är det förorenade vattnet i dam-

marna som utgör det största hotet mot vattensalamanderns fortbestånd.  

Med hänsyn till det skydd som den större vattensalamandern har genom 

fridlysning, EU:s habitatdirektiv Globala Rödlistan över djur så är det ett 

brott mot dessa direktiv och förordningar att vidta sådana allvarliga in-

grepp i de områden där den större vattensalamandern har sin boplats. 

Kommentarer: Se 1 F och 15 ovan. 
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18 B Beståndet av öring, som vandrar upp till Silverfallet för att och leka, 

utsätts för fara. Öringen är beroende av att kunna vandra upp i bäcken 

med grusbotten. 

Vidare att det finns klarvatten i bäcken. Bäckar med grusbotten och klar-

vatten har ett högt naturvärde och är känsliga för påverkan. Föreslagna 

åtgärder kan få effekter såväl uppströms som nedströms i vattensystemet 

och kan således negativt påverka öringen. 

Kommentarer: Vägens korsning med Skälläckerödsbäcken ska utföras 
med all den försiktighet som Länsstyrelsen kräver. 
 

18 C Skarsjövallen med omnejd är avsett att vara ett rekreationsområde. 

Att anta en detaljplan med ett villaområde är ett allvarligt ingrepp och 

förändrar avsikten att bibehålla ett område med orörd natur för utomhus-

aktiviteter. Lämpligare platser torde finnas kring Ljungskile.  

Kommentarer: Samhällsbyggnad anser att detaljplanen innebär ett relativt 
litet ingrepp i rekreationsmiljöer. Exploateringen har stöd i Ljungskile över-
siktsplan. 
 
 
19 Annette o Henrik Thielfoldt, Gökärtsvägen 2,  
Ljungs- Hälle 1:354, 2014-06-14 
Har tidigare lämnat synpunkter för vår del av fastighet Ljungs-Hälle 

1:354 men har ej fått något svar från er. Vi lämnade in önskemål om vär-

deminskning alt. bistånd till tomt. 

Vår fastighet är ute till försäljning men intresset har varit lågt vilket vi tol-

kar som att det är läget och oron av trafiken av det nya området som 

skrämmer folk till vår bostad.  

Vi vädjar nu till er att hjälpa oss med våra önskemål som vi tidigare pre-

senterat. På så sätt kan vi sänka utgångspriset vilket genererar till en lät-

tare försäljning av bostaden.  

Vi har tingat tomt på Skafteröd men vi har inte de ekonomiska förutsätt-

ningarna att starta byggnationen innan vi fått sålt vår fastighet. Önskar få 

ett svar från kommunen för att kunna komma till beslut i tomtköp. 

Kommentarer: Det nya bostadsområdet med den nya tillfartsvägen innebär 
förvisso en förändrad situation för 1:354. Enligt bullerberäkningen kommer 
dock inte den ekvivalenta bullernivån att överstiga riktvärdet 55 dB(A).  
 
 
20 Andreas Jenssen, Rosenvägen 14, Ljungs- Hälle 1:298, 2014-06-16 
Bor i det hus som ligger närmast vägen vid korsningen Rosenvägen/Skaf-

terödsvägen. Redan idag känner man av vibrationer från bussen när den 

kör förbi och undrar hur det kommer att påverka om lastbilstrafik i sam-

band med utbyggnad ökar. 
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Undrar om ekonomisk kompensation kan utgå för eventuella vibrations-

skador som kan uppkomma i samband med ökad tung trafik som kan 

komma att pågå under hela utbyggnadstiden, ca 8 år. 

Hur kommer bullerstörningar att hanteras? Hur nära inpå tomtgränsen 

kommer bullerskydd att uppföras? 

Hur kommer trafik och hastighet att hanteras? Det är mycket gångtrafik 

över Rosenvägen dagligen. Kommer hastighetsdämpande åtgärder att ut-

föras?  

Undrar varför kommunen valt den längsta vägsträckan för att koppla på 

den nya tilltänkta bostadsområdet. Det måste vara flest människor som 

blir drabbade av detta. 

Skafterödsvägen är redan en väldigt trafikerad sträcka som dessutom är 

brant vilket påverkar buller och miljö mer då bilar förbrukar mer bränsle 

för att ta sig upp till toppen. 

Kommentarer: Om det kan påvisas att tung trafik orsakar skador på ett hus 
så kan husägaren vara berättigad till ersättning från väghållaren. Enligt bul-
lerberäkningen kommer inte riktvärdena 55 dB(A) resp 70 dB(A) att över-
skridas. Kommunen har undersökt flera alternativa tillfarter till det nya bo-
stadsområdet, och fann att Skafterödsbacken är den bästa tillfartsvägen. Så 
anges också i Ljungskile översiktsplan. 
 
21 Rose- Marie Antonsson, Lingonvägen 10,  
Ljungs-Hälle 13:2, 2014-05-15 
Vi förutsätter, om vägen kommer till stånd, att effektiva bullerdämpnings-

åtgärder kommer att ombesörjas i syfte att så långt möjligt undvika miljö-

störningar för de boende på Lingonvägen. 

Önskar att få veta varför sträckningen inte löper längre på befintlig grus-

väg och viker av längre söderut över "Röda torpet" vilket bättre skulle 

skona boendemiljön. 

Kommentarer: Husen vid Lingonvägen får enligt bullerberäkningarna ni-
våer som med god marginal understiger riktvärdena. Vägsträckningen är 
studerad ganska noggrant och det har inte varit möjligt att lägga vägen 
längre mot sydväst med tanke på hur terrängen ser ut.  
 
 
22 Gunnar Ågren,  Lingonvägen 8, Ljungs-Hälle 13:1, 2014-06-11 
Undertecknande ägare till fastigheten Uddevalla Ljungs-Hälle 13:1     

motsätter sig den föreslagna tillfartsvägens sträckning. 

När vi under 1979-1980 erbjöds att välja tomt angavs från kommunen att 

när vägen till det tilltänkta bostadsområdet skulle anläggas skulle den 

dras som en förlängning österut på Åsvägen. 

Detta fick oss att välja en tomt så att buller från den planerade vägen 

skulle minimeras. Min fastighet kommer att avsevärt störas av buller från 

den föreslagna vägen jämfört med dagens situation. 
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Kräver att kommunen tar sitt ansvar så att detta inte kommer att ske då 

vilseledande uppgifter har lämnats vid försäljning av tomterna. 
Kommentarer: Samhällsbyggnad känner inte till vilken information som 
kommunen lämnade i början av 1980-talet, utöver det som anges i beskriv-
ningen till detaljplan LJ 26, fastställd 1980-01-22. Där nämns att Åsvägen 
ev i framtiden kan komma att förlängas mot nordost och norr, (vilket ju inte 
har gjorts). Kontoret uppfattar att den vägen skulle vara en alternativ tillfart 
till Övre Hälle, och inte för att mata ett nytt bostadsområde. Förvisso blir 
det en förändring för 13:1, men beräknade bullervärden kommer ändå klart 
under riktvärdena. Se även kommentar 21 ovan. 
 
 
23 Peter o Ulrika Malinen, Lingonvägen 12,  
Ljungs- Hälle 16:1, 2014-06-14 
Då vi deltog på mötet angående detaljplanen informerades vi om planerna 

kring utförandet av dem planerade vägsträckningen. Vi bor på Lingonvä-

gen 12, fastighet Ljungs Hälle 16:1 och vi har förstått att inget buller- el-

ler insynsskydd är planerat för att skilja vägen från vår tomt. Då vi befa-

rar att vägen kan skapa störningar i fråga om både buller och ökad insyn 

vill vi att dylika skydd uppförs. 

Kommentarer: Se kommentarerna 21 o 22 ovan. 
 
24 Lasse o Maria Sjöfält, Gökärtsvägen 4,  
Ljungs- Hälle 1:353, 2014-06-14 
- Ökad trafik ger ökat buller och det ska därmed sättas upp ett bullerplank 

längs Skafterödsvägen. Om vi får ett plank där istället måste det planket 

vara betydligt högre än de 1,5 m som finns i förslaget för att ha samma 

effekt som häcken har idag. 

- Ökad trafik gör också att säkerheten vid övergångsställen behöver ses 

över ordentligt. Bilarna kör väldigt fort på Skafterödsvägen idag och det 

behöver sättas in tydliga åtgärder för att dra ner hastigheten här. Det är 

även många barn och ungdomar som passerar vägen för att ta sig till bl.a. 

skolan och som det ser ut idag finns ingen riktigt bra passage och när tra-

fiken nu kommer att öka behöver detta också ses över noggrant. 

- Om trafiken ökar kraftigt och man bor precis intill vägen kan man ju 

anta att värdet på huset minskar så hur funderar kommunen kring en så-

dan värdeminskning av hus? 

- Vi bor i ett område som redan idag är väldigt blött så vad händer med 

dagvattnet/grundvatten om det nu huggs ned en hel del träd för att bygga 

väg? Vi har varit i kontakt med kommunen i denna fråga tidigare. 

En av era medarbetare har varit hos oss för att titta på problemet och hur 

vi skulle kunna lösa det. Som han sa till oss ligger Gökärtsvägen mellan 

två "berg" och vi ligger lägst på gatan vilket gör att vi får en blöt tomt. Vi 

är oroliga vad för konsekvenser det blir när man hugger ner massa träd 

för vägen. Vår oro är att vi då kommer få en ännu blötare tomt dvs att det 
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vatten som dessa träd skulle suga upp kommer röra sig åt vårt område, då 

vi ligger lägst. 

- Om invånarantalet nu stiger kommer trycket på förskolor och skolor att 

öka. Som det ser ut nu är det redan trångt, inte minst på Ljungskileskolan, 

så hur tänker ni lösa så att alla får möjlighet till en bra skolgång i 

Ljungskile? 

Sammanfattningsvis så kan man säga att vi är oroliga för hur bullret kom-

mer påverka oss och vi är väldigt måna om att säkerheten för framförallt 

barnen blir bra om det nu blir ökad trafik. Det är också intressant att veta 

hur kommunen kompenserar de hushåll som drabbas av värdeminskning 

på fastigheten. 

Kommentarer: Enligt bullerberäkningen blir nivån med ett 1,3 meter högt 
plank något lägre än dagens nivåer. Frågan om utformning av övergångs-
ställena har vidarebefordrats till Samhällsbyggnads trafikenhet. Samhälls-
byggnad tror inte att det går att påvisa någon värdeminskning p g a  den 
ökade trafiken på Skafterödsvägen. Byggandet av den nya vägen bedöms 
inte ge ökat dagvattenflöde till som kan påverka bostadsbebyggelsen utefter 
Skafterödsvägen. Kapaciteten på bl a  skolor och förskolor ses kontinuerligt 
över i bl a Ljungskile så att inte lokalbrist uppstår.  
 
 
 
25 Martin Laurell, Hälle Lider 30, Ljungs- Hälle 1:221, 2014-06-11 
Trafikmängden på Skafterödsleden kommer att fördubblas efter att områ-

det vid Skarsjövallen står klart. 

Detta kommer att leda till ytterligare buller för de boende på Svalörtsvä-

gen, Kattfotsvägen och Gökärtsvägen - vilket förstås måste undvikas. 

För att minimera bullret från vägen föreslår jag att följande åtgärder vid-

tas: 

1. På krönet av Skafterödsledens långa backe finns en puckel som skulle 

kunna sänkas ner rejält (vilket innebär sprängning). Då kan en gångbro 

byggas över krönet där övergångsstället är idag. Nedsänkningen av 

vägen, i kombination med bullerplank, reducerar då vägbullret kraftigt. 

Backens höjd minskar då också vilket är positivt – speciellt vintertid d v s 

en förbättring av säkerheten. 

2. Från backens rejält sänkta krön schaktas vägen även ner söderut, längs 

Kattfots- och Gökärtsvägen, fram till Asvägen. Bullerplank byggs även 

här vilket tillsammans reducerar vägbullret. 

3. Vid korsningen med Asvägen grävs även fortsättningen av Skafterödsle-

den ner, men tillräckligt mycket (god höjdskillnad finns) för att kunna kul-

vertera vägen så trafiken där inte stör intilliggande fastigheter. En bet-

ongkonstruktion i form av färdiga valv sätts över vägen varefter några 

meter jord läggs på och träd mm planteras. Vägen går därefter upp i da-

gen tillräckligt långt från berörda fastighet och fortsätter sedan på vanligt 

sätt mot Skarsjövallen. 
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4. Tillbaka till Skafterödsbacken längs med Svalörtsvägen: Då puckeln på 

backens krön sprängts ner rejält kan även vägen längs Svalörtsvägen sän-

kas och bullerplank byggas. Då slipper även de boende där vägbullret. 

Kommentarer: De ganska omfattande åtgärder som Laurell diskuterar 
skulle förvisso ge vissa fördelar, men Samhällsbyggnad bedömer att de inte 
är nödvändiga för att få en godtagbar trafikbullermiljö för bef bostäder vid 
Skafterödsvägen. Se bl a  kommentarerna 19, 20 och 24 ovan 

 
 

26 Inger o Kjell Sällström, Kattfotsvägen 13,  
Ljungs-Hälle 1:329, 2014-05-27 
Skafterödsbacken är olämpligt för större trafikmängd än den vi har idag, 

p g a lutning, dålig sikt och olämpligt placerad busshållplats. (Rosenvä-

gen) Vintertid stor risk för ishalka från backkrön och ca 100 meter neråt. 

Någon form av fartbegränsningsanordning borde införas. 

Om den nya vägsträckningen, Åsvägen - Skarsjövallen blir av föreslås föl-

jande: 

l Rondell i krysset vid Åsvägen, för hastighetsbegränsning 

2 GC-väg kan ej anläggas från detta kryss till backkrönet p g a platsbrist. 

3 GC-väg måste dras (söderifrån sett) strax före rondellen genom grön-

området ner mot Gullrisstigen. ( där vägen ursprungligen har gått) 

4 Med dagens erfarenhet måste fartbegränsning införas både på Åsvägen 

och längs nya vägen. 

5 Promenadstråket över spången är bra men någon form av justering av 

lutningen till och från spången är önskvärd. 

6 Bullerdämpande åtgärder motses i betydligt mer konkreta former än vad 

som delgavs på mötet. 

7 Konsekvensbeskrivning beträffande den ökande trafikmängden motses 

också, beträffande buller och ökande avgasutsläpp, enligt handlingarna 

2000 fordon/dygn skall lyftas ca 65m upp från gamla E6 till krönet.?? 

8 Befintligt farthinder på gångvägen från Irisvägen mot Skafterödsbacken 

borde åtgärdas omgående, oavsett vägbygget. 

9 Spillvattenledning som skall dras under bäcken och spillvattnet trycks 

upp till Smultronstigen, kolla risk för luktstötar vid övergång till självfall. 

Kommentarer: Samhällsbyggnad bedömer att Skafterödsvägen fungerar 
även vid en ökad trafikmängd.  
Kommunen diskuterar möjligheten till en cirkulationsplats vid korsningen 
Åsvägen -Skafterödsvägen, men det finns inga beslut.  
Preliminärt bedöms att det finns utrymme för en gång- och cykelväg utefter 
Skafterödsvägen.  
Promenadstråket över spången är tänkt som ett rekreationsstråk där handi-
kappsanpassning inte krävs. Dock torde den maximala lutningen bli lägre 
än vad den är i dag.  



    
 

 
 

 
 

25 
 

En mer detaljerad trafikbullerberäkning med åtgärdsförslag har nyligen ut-
förts för bostäderna intill Skafterödsvägen. 
Föroreningshalter från bilavgaser är enbart ett problem i större orter och i 
mycket instängda gaturum, men inte i t ex Ljungskile. 
Frågan om farthinder o dyl är vidarebefordrad till Samhällsbyggnads trafi-
kenhet.  
Spillvattensystemet måste givetvis utformas så att det inte blir risk för lukt-
stötar. 
 
 
27 Madeleine Winqvist, Svalörtsvägen 8, Ljungs- Hälle 1:344,       2014-
06-02 
Vi har redan idag en hög bullernivå från den befintliga vägen. Eftersom 

det är en backe gasar fordonen extra mycket och ljudet ökar därmed. Jag 

har tidigare skrivit och påtalat vikten av ett bullerplank vid en eventuell 

utbyggnad av vägen. Av ert informationsbrev framkommer att bullerskydd 

är tänkt och jag vill förtydliga vikten av detta så det inte faller bort i pla-

neringen. 

Det finns ett stort behov av en gångbana/trottoar längs hela Skafterödsvä-

gen. Övergångstället som är högst upp på krönet är mycket farligt. Bi-

larna kommer i hög fart och det är dålig sikt. Barnen som bor på Hälle 

ska kunna ta sig säkert mellan områdena. 

Kommentarer: Enligt bullerberäkning blir ekvivalentnivån ca 53 dB(A), 
vilket ju understiger riktvärdet 55 dB(A). Maxnivån blir ca 66 dB(A) vilket 
understiger riktvärdet 70 dB(A) vid uteplats. Frågan om trafiksäkerheten för 
fotgängare är vidarebefordrad till Samhällsbyggnads trafikenhet.  
 
28 Caroline Jensen, Rosenvägen 14,  Ljungs-Hälle 1:298, 2014-06-12 
Har svårt att förstå varför vägen till det nya bostadsområdet ska gå via 

Skafterödsvägen {Hällebacken} då det är den längsta sträckan till det nya 

bostadsområde vilken dessutom är brant. Det blir fler som blir drabbade 

av ökat buller omkring sig.  

Oroande att den högsta ljudnivån beräknas bli när hela området är fär-

digt. 2000 fler bilar/dag är en markant ökning och jag ser inte att ett bul-

lerskydd kan väga upp både ljudnivån och säkerheten längs vägen!! Befa-

rar långvariga störningar av byggtrafik. 

Många barn passerar korsningen Rosenvägen- Skafterödsvägen när de 

går till skolan. Säkerheten behöver förbättras eventuellt med farthinder. 

Redan idag är det svårt att få plats på kommunal förskola i Ljungskile och 

det finns därför ett behov av en kommunal förskola. Detta leder i sin tur 

att även Ljungskileskolan måste byggas ut. 

Kommentarer: Kommunen har i sitt arbete med Ljungskile översiktsplan 
studerat alternativa tillfartsvägar och funnit att Skafterödsvägen är den 
bästa. Enligt bullerberäkning blir ekvivalentnivån ca 54 dB(A), vilket ju un-
derstiger riktvärdet 55 dB(A). Maxnivån blir ca 71 dB(A) utanför fasaden 
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mot vägen. Uteplatser kan placeras i ljudlä. Frågan om trafiksäkerheten är 
vidarebefordrad till Samhällsbyggnads trafikenhet. 
Lokalförsörjningen för skolor och förskolor ses över kontinuerligt 
 
 
29 Roger Isaksson, Kattfotsvägen 5, Ljungs- Hälle 1:333, 2014-06-11 
Om trafikmängden på Skafterödsvägen fördubblas kommer vibrations- 

och bullerskyddsåtgärder att krävas för befintliga bostäder. 

Övergångsstället på krönet av Skafterödsvägen bör ljusregleras för att 

skydda gångtrafikanter. 

Ny gång- och cykelväg bör anslutas till Gullrisstigen. Ur vinterröjnings-

synpunkt är det bra att hålla backen fri från gång- och cykeltrafik. 

Busshållplatsen vid Skafterödsvägen –Rosenvägen har dålig placering ur 

trafiksynpunkt. 

Kommentarer: Enligt bullerberäkning kommer fastigheten att få bullerni-
våer under riktvärdena när erforderliga bullerskydd har uppförts. Frågan om 
trafiksäkerheten för fotgängare cyklister är vidarebefordrad till Samhälls-
byggnads trafikenhet 
 
 
Följande har inget att erinra/ inga synpunkter/ tillstyrker: 
30 Skanova, 2014-04-29 
31 Väst Vatten, 2014-05-06 
32 Svenska Kraftnät, 2014-06-16 
33 Uddevalla Energi, 2014-06-05 
34 Polisen, 2014-04-10 
35 Skogsstyrelsen, 2014-08-06 
 
 
 
SAMMANFATTNING/ SAMMANFATTANDE BEDÖMNING 
 
Planen bedöms nu vara klar för utställning. 
 
 
 
 
 
 
SAMHÄLLSBYGGNAD 
 
 
 
Martin Hellström    Mats Windmark  
Enhetschef plan- och exploatering planarkitekt 
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Barn och utbildningsnämnden 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 11 Dnr BUN 2020/00002  11 

Beslut fattade å nämndens vägnar 2020-01-23 

Sammanfattning 

Genom förteckning daterad 2020-01-13 anmäls delegationsbeslut fattade på barn och 

utbildningsnämndens vägnar. 

Beslutsunderlag 

Barn och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-01-13. 

Beslut 

Barn och utbildningsnämnden beslutar 

 

att anmälningsärenden enligt ovan läggs till handlingarna 

 

 





 

 

 

 
Protokollsförslag  
Barn och utbildningsnämnden 

 

2020-01-23 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 12 Dnr BUN 2020/00034  12 

Anmälan till huvudman enligt 6 kap 10 § Skollagen - barn/elev 
som känner sig kränkt 2020-01-23 

Sammanfattning 

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

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

blivit utsatta för kränkande behandling. 

 

Genom förteckning daterad 2020-01-23 anmäls delegationsbeslut fattade på barn och 

utbildningsnämndens vägnar. 

Beslutsunderlag 

Barn och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-01-23. 

Beslut 

Barn och utbildningsnämnden beslutar 

 

att anmälningsärenden enligt ovan läggs till handlingarna 

 

 





 

 

 

 
Protokollsförslag  
Barn och utbildningsnämnden 

 

2020-01-23 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 13 Dnr BUN 2020/00063  13 

Anmälan till huvudman enligt 7 kap 19a § Skollagen - utredning 
om frånvaro i förskoleklass, grundskola och grundsärskola 
2020-01-23 

Sammanfattning 

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

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

grundskola och grundsärskola. 

 

Genom förteckning daterad 2020-01-23 anmäls delegationsbeslut fattade på barn och 

utbildningsnämndens vägnar. 

Beslutsunderlag 

Barn och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-01-23. 

Beslut 

Barn och utbildningsnämnden beslutar 

 

att anmälningsärenden enligt ovan läggs till handlingarna 

 

 





 

 

 

 
Protokollsförslag  
Barn och utbildningsnämnden 

 

2020-01-23 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 14 Dnr BUN 266962   14 

Övriga frågor 

 

 


	Föredragningslista
	1. Upprop och val av justerande samt bestämmande av tid för justering
	2. Information till nämnd 2020-01-23
	3. Information - Förvaltningschef 2020-01-23
	Inspektionsärenden
	BUN årshjul 2020
	4. Information - Ordförande 2020-01-23
	5. Arbetsmiljörapport, januari 2020 för Barn ochutbildningsnämndens verksamheter
	6. Tonema AB - Ansökan om att bedriva fristående pedagogisk omsorg
	7. Ansökan från ULNA AB om att utöka verksamhet
	8. Remiss från Fyrbodals kommunalförbund/VGR gällandehandlingsplan för suicidprevention i Västra Götaland
	9. Remiss från VästKom gällande samverkan för barn och ungas bästa
	10. Samhällsbyggnadsnämndens remiss - detaljplan rörandeTjöstelsröd 1:1 m.fl. Skarsjövallen
	11. Beslut fattade å nämndens vägnar 2020-01-23
	12. Anmälan till huvudman enligt 6 kap 10 § Skollagen - barn/elevsom känner sig kränkt 2020-01-23
	13. Anmälan till huvudman enligt 7 kap 19a § Skollagen - utredning om frånvaro i grundskola 2020-01-23
	14. Övriga frågor



