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Budgetdirektiv 2023 
 

Som en följd av de förändrade planeringsförutsättningar som pandemin innebar, valde 
majoriteten att kommunicera den politiska inriktningen genom 2-åriga direktiv i en process 
där direktivet aktualiserades år 2. Vi är nu 2022 under genomförande av år 2. 
 
Syftet med årets budgetdirektiv är att ge kommunen en tydlig inriktning för fortsatt utveckling 
av verksamheterna och samhällsbyggnad, för att arbetet inte ska stanna upp p g a att det 
dessutom är valår. Ett annat syfte är att i en mycket orolig tid ge kommunen en tydlig 
inriktning med fokus på robusthet och samhällsskydd som det förändrade nationella 
säkerhetsläget kräver. 
 
Den ryska invasionen av Ukraina förändrar förutsättningarna för Europa, Sverige och Kungälv. 
För att ge kommunens verksamheter så goda förutsättningar som möjligt i en mycket orolig 
tid, presenteras i detta dokument den politiska inriktningen och prioriteringarna för 
kommunens verksamheter.   
 
Finanspolitiskt ramverk 
 
Vårt mål är 4 % i överskott, vilket behövs för att finansiera framtida nödvändiga investeringar, 
trygga kärnverksamheter och för att klara morgondagens pensionskostnader. För att minska 
risken för kommande generationer och kunna fullfölja våra tillväxtambitioner, säkra välfärden 
och ta ansvar för våra pensionsförpliktelser, måste kommunen prioritera god ekonomisk 
hushållning. För kommunstyrelsens del innebär det att utveckla kommunens ekonomistyrning 
att vi uppnår balans mellan resurser, kvalité och produktionsresultat. 
 
Vi prioriterar välfärden främst 
 
Tillsammans ska vi säkra välfärden och arbetsmiljön för välfärdens medarbetare i skolan och 
omsorgerna. Kungälv ska ha en välfungerande vård, skola och omsorg. Säkerställandet av den 
generella välfärden är högsta prioritet samtidigt är vi garanten för att varje reform som 
genomförs ska vara fullt ut finansierad. I detta budgetdirektiv är vårt fokus fortsatt utveckling 
av metoder och arbetssätt för kommunens verksamheter. 
  
Mål- och resultatstyrning 
 
Vi ska jämföra oss med de bästa kommunerna i landet. All uppföljning och utvärdering av våra 
verksamheter skall göras i förhållande till de bästa kommunerna i landet inom respektive 
verksamhetsområde. Det går att effektivisera kommunen och jobba smartare än idag. Det 
kommer ställa höga krav på kommunens ekonomistyrning och resultatuppföljning – som vi vill 
utveckla. 
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Strategiska mål 
 
Såväl finansiella som strategiska mål vilar på kommunfullmäktiges Vision 2040. Vision är den 
gemensamma utgångspunkten för hur Kungälvs kommun ska utvecklas för att vara en 
attraktiv kommun att bo och verka i. Våra strategiska mål är en långsiktigt hållbar utveckling, 
såväl ekonomisk, socialt som ekologiskt och: 

1. att ge goda förutsättningar för livslångt lärande 

Kommunen är som huvudman ansvarig för den kommunala utbildningen. Det politiska 
ansvaret innebär att skapa så goda förutsättningar som möjligt för det livslånga lärandet. Det 
handlar bl.a. om elevhälsa, bra och välutbildade lärare och skolledare, IT, läromedel och 
lokaler m m. Det handlar också om ledning och styrning av en omfattande organisation, att 
rätt beslut fattas på rätt nivå. 

2. en trygg omsorg med valmöjligheter genom hela livet 

Vi ser hur behoven av vård och funktionshinderomsorgen ökar, därmed ökar omsorgsinsatser 
i kommunen. Kungälv ska kunna stå för en trygg omsorg, medborgarna skall kunna lita på 
välfärden och de mest utsatta ska ha den bästa omsorgen. Den personliga integriteten ska 
värnas och möjligheter att välja och påverka behöver utvecklas. 

3. att ge möjligheter till en aktiv fritid för alla åldrar 

En god och jämlik hälsa, social trygghet och integration ställer krav på att det finns goda 
möjligheter till fritidsaktiviteter i kommunen. Ett fungerande föreningsliv är en del i 
demokratiarbetet, kommunens attraktivitet och möjlighet för att fler medborgare ska kunna 
delta och känna gemenskap genom fritidsaktiviteter. 

4. att alla medborgare ska ha möjlighet att delta i ett rikt och aktivt kulturliv 

Kulturen ska vara en dynamisk, utmanande och obunden kraft med yttrandefriheten som 
grund. Kommunen ska främja allas möjlighet till kulturupplevelser, bildning och till att 
utveckla sina skapande förmågor. Samverkan med civilsamhället, föreningar och företag skall 
bidra till en god fritid och ett rikare kulturliv. 

5. Att medborgare och näringsliv ska känna ökat förtroende för kommunen 

Kommunen ska kontinuerligt utveckla sina interna processer så att medborgarna, 
organisationer och företag känner ett ökat förtroende för kommunen och dess verksamheter. 
Det är ett stort arbete som måste involvera hela politiken och alla kommunens anställda. 
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6. en ökad samordning mellan infrastruktur och byggnation i hela kommunen 

Kommunen måste förbättra sitt strategiska tillväxtarbete genom ökad samordning mellan 
infrastruktur och planerad nybyggnation. Det gäller verksamheter, VA-utbyggnad, samordning 
inom kommunen och dess bolag och samordning mellan kommunen och 
externa investerare. 

7. att underlätta för invånare och företag som vill reducera klimatutsläppen 

Miljö- och klimatarbetet måste involvera fler för att nå goda resultat. Kommunens roll ska 
vara att möjliggöra och underlätta för företag och invånare att göra en positiv skillnad. 

8. att nå Sveriges lägsta arbetslöshet med utbildning, arbete, sysselsättning för de som 
står längst från arbetsmarknaden 

Kungälvs starka näringsliv och breda arbetsmarknad ger goda förutsättningar för 
arbete åt alla. Alla medborgare behövs och alla kan bidra, även de som av olika skäl står längst 
från arbetsmarknaden. För detta behöver kommunen fortsatt utveckla Samhällskontraktet 
mellan näringsliv, bostadsaktörer, föreningsliv och samtliga offentliga aktörer. 
 
Utvecklingen av arbetsmiljöarbetet 
 
Att ”personalen är vår viktigaste resurs” får aldrig bli tomma ord utan måste kontinuerligt 
fyllas på med innehåll. Kommunens anställda måste känna att de har en arbetsgivare som är 
införstådd med deras arbetsförhållanden och som har en genuin vilja att förbättra 
arbetsmiljön och har kraft att genomföra de förbättringar som krävs.  
 
Vi vill för 2023 särskilt understryka arbetsutrustningens inklusive kläder och skors betydelse 
för funktionalitet, uppskattning och arbetsmiljö.  
En modell för verksamhetsutveckling med inriktning på förbättringar vad gäller kvalitet 
arbetsmiljö, rättssäkerhet, service eller ekonomisk effektivitet behöver utredas. Motivet är att 
stimulera till utvecklande arbetsplatser i en kommun som efterfrågar innovationer. Modellen 
behöver tydliggöra vilka utvecklingsmedel som kan sökas, ansökningsförfarande, bedömning 
av idén, stegvis uppföljning och utvärdering, försöksverksamhet och introduktion. 
 
Erfarenheterna efter pandemin med möjlighet till distansarbete kan tas tillvara på många 
olika sätt och samtidigt minska sårbarheten inom vissa verksamheter. Det behöver redas ut 
hur och i vilka former distansarbete kan bedrivas under normala förhållanden. 
 
Som arbetsgivare vill vi värna våra trotjänare och kunna ge ökade möjligheter till omställning 
mitt i livet när förändringar kräver det. Hela kommunsektorn kommer för lång tid präglas av 
arbetskraftsbrist inom en rad yrken varför vi som förvaltningens uppdragsgivare vill kunna 
uppmuntra att äldre personers kompetens tas tillvara genom individuellt utformade 
anställningar för seniorer. System för uppföljning av resultatet från yrkesdialogerna som 
introduceras 2022 arbetas fram. 
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Arbetet ska fortsatt utgå från suntarbetsliv.se 8 friskfaktorer: 
 
1.Ett närvarande och engagerat ledarskap 
Uppföljning och feedback sker i direktkontakt mellan chef och medarbetare, i möten avsatta 
för feedback, på arbetsplatsträffar eller direkt ute i verksamheten. Chefen är lätt att komma i 
kontakt med, för samtal på plats eller via telefon eller e-post. 
 
2.Delaktighet och möjlighet att påverka beslut 
Det finns formella forum där medarbetare kan dela med sig av sina erfarenheter och idéer till 
förbättring. Forumen kan också vara informella, som samtal i korridoren eller på fikarasten. 
Det finns också system för att föra synpunkter vidare uppåt och neråt i organisationen. 
 
3.Kommunikation och feedback 
En välutvecklad kommunikation och feedback mellan chef och medarbetare, på möten och 
informellt vid spontana samtal. 
 
4.Ett bra systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) 
Det systematiska arbetsmiljöarbetet är väl integrerat i den dagliga verksamheten. 
 
5.Ett genomtänkt system för rehabilitering 
Det finns kunskap och överblick över sjukfrånvaron i organisationen. Tidiga signaler på ohälsa 
hos medarbetarna fångas upp. Arbetet anpassas för den som har en period av nedsatt 
arbetsförmåga. Verksamheten har ett systematiskt sätt att ta kontakt med sjukskrivna 
medarbetare. Det finns tydliga rutiner för när chefen eller arbetsledaren ska höra av sig, till 
exempel genom telefonkontakt. Närmaste arbetsledare tar emot sjukanmälan. 
Det finns en flexibilitet när en medarbetare ska tillbaka i arbete efter en sjukskrivning. Om det 
behövs ändrar man i schemat, tar bort eller byter ut arbetsuppgifter. Vid behov söker man 
stöd hos till exempel företagshälsovården. 
 
6.Rättvisa och transparens 
Arbetsplatsen uppfattas som rättvis genom att regler och värderingar omfattar alla och ingen 
särbehandlas. Medarbetarna hålls informerade om händelser i organisationen som är av 
betydelse för dem. 
 
7.Kompetensutveckling och byte av arbetsuppgifter 
Medarbetare uppmuntras att pröva nya arbetsuppgifter och skaffa ny kompetens, till 
exempel vid utvecklingssamtal. 
 
8.Prioritering av arbetsuppgifter vid hög arbetsbelastning 
Vid hög belastning får medarbetarna hjälp att prioritera bland arbetsuppgifterna. Det finns en 
kultur av att uppmärksamma om någon i personalen ställer alltför höga krav på sig själv och 
tar på sig för mycket att göra. 
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Resultatmål 1. Attraktivt att vara anställd i Kungälvs kommun 
 
Uppdrag 
 
• Fortsatt fokus på Sunt arbetsliv • Förbättrad arbetsutrustning 
• Främja omställning mitt i livet • Främja innovation i arbetet 
• Uppföljning yrkesdialoger • Utred distansarbete  
• Främja skickliga seniorer att fortsätta arbeta 
 
Ekonomistyrningen måste involvera alla 
 
En ändamålsenlig ekonomistyrning är ett villkor för att vi ska nå våra mål och att kommunens 
verksamheter bedrivs hushållande och ändamålsenligt. En god ekonomistyrning inbegriper 
alla, eftersom alla medarbetare kan påverka effektivitet och resursanvändning i förhållande 
till arbetsuppgiften dagligen. 
 
Vid konflikter mellan mål och medel kommer de ekonomiska aspekterna först – det är 
huvudregeln. Det beror på att vad än problemet består i så är det lättare att ta sig an målet 
utifrån andra infallsvinklar om ekonomin är intakt. 
Vi behöver tydliggöra spelregler och roller och hur vi jobbar med kvalité och hushållning och 
det är av avgörande betydelse att etablera samsyn kring våra resurser och utifrån detta föra 
ett ständigt resonemang kring effektivitet och kvalitet. Detta ska omfatta hela 
kommunkoncernen.  
Ekonomistyrning är ett ständigt pågående förbättringsarbete som kan göras roligt och 
intressant genom att medarbetare engageras i kvalitetscirklar där kommunens processer 
utvecklas vidare. Ansvar och befogenheter måste följa varandra oavsett hur man väljer att 
utforma delegering. Chefer måste få rätt stöd och kompetensutveckling - särskilt våra 
enhetschefer. 
 
Utveckling och kvalitetssäkring av upphandling och inköp 
 
Vi vill fortsatt säkerställa att våra system och styrdokument på området efterlevs. 
Kommunens upphandling ska vara ändamålsenlig och effektiv.  
Strategisk upphandling är en nyckel för att nå politisk satta mål. Offentlig upphandling handlar 
inte bara om att göra rätt och få billigaste möjliga kostnad. Det handlar framförallt om att 
göra bra affärer. Därför vill vi se mer av dialog och affärsmässighet inom offentlig upphandling 
utan att rättssäkerheten sätts åt sidan. Detta kräver ökad kompetens över hela linjen, även 
politiken. 
 
Upphandlingspolicyn har reviderats till att kommunen ska hävda beredskapsskäl vid 
upphandling av livsmedel. Det måste med våra nya erfarenheter gälla all verksamhetskritisk 
materiel och utrustning. Vårt samhälle är väldigt sårbart och vår upphandling måste ses som 
ett medel att minska sårbarheten. 
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Kommunen måste fortsätta att utveckla upphandling och inköp och förse verksamheten med 
relevanta uppföljningskriterier. Vi måste sluta att mäta hur nöjda våra leverantörer är med 
oss. Vi ska istället utvärdera hur pålitliga våra leverantörer är utifrån leveranssäkerhet, 
leveranstider, verksamheternas nöjdhet och hur utbrett det är med feldebitering. 
 
Vi vill också utvärdera våra upphandlingar utifrån intresset att delta i upphandling och se en 
ökande trend av fler anbudsgivare. På så sätt tillvaratar vi allmänintresset genom att 
säkerställa att det råder en sund konkurrens och att våra skattebetalare inte betalar mer än 
nödvändigt. 
 
Resultatmål  2. Kommunens verksamheters kvalité och hushållning ska hävda sig väl i 
jämförelse med landets bästa kommuner 
 
Uppdrag 
• utred beredskapsskäl vid upphandling av verksamhetskritisk materiel 
• Arbeta fram en förbättrad uppföljning av kommunens upphandlingar 
 
Förändrade omständigheter innebär förändrade prioriteringar 
 
Rysslands invasion av Ukraina och det förändrade säkerhetspolitiska läget som det medför, 
förändrar den politiska dagordningen också lokalt. Vi måste axla vår del av ansvaret för att 
säkerställa att samhällets funktioner fortsätter att fungera i kris, höjd beredskap och krig. 
Kommunens roll och ansvar utgår från ansvarsprincipen och områdesansvaret. 
 
Vi kommer att få hantera en flyktingsituation där ett betydande antal flyende kommer att 
söka sig till vår kommun och kommunen kommer att behöva avdela resurser för säkerhet, 
skydd och beredskap. 
 
Stärka kommunens beredskap och robusthet 
 
Den politiska intentionen är att öka robustheten i välfärden, d v s att den ordinarie 
verksamheten ska rulla på trots betydande samhällsstörning genomförs. Arbetet ska vila på 
ansvarsprincipen, att ordinarie verksamhetsansvariga fortsätter att vara ansvariga i kris. 
Kommunens områdesansvar definieras och säkras. 
 
Ansvaret för att stärka robusthet och beredskap måste involvera många olika kompetenser 
och det politiska ansvaret behöver eventuellt klargöras i reglementen och styrdokument. 
 
Vi kan inte alltid utgå från att någon annan myndighet i alla lägen tar ansvar som vi förväntar 
oss och i de lägena ska vi hellre göra åtgärden själva. T ex fixa Hesa Fredrik i stället för att 
vänta på beslut om bidrag liksom inspektera skyddsrum i egen regi och vara behjälpliga 
gentemot fastighetsägare. 
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Kungälvs kommun ska uppfylla statsmakternas generella målbild för kommunernas arbete 
med krisberedskap och civilt försvar 
 
Statsmakternas krav på kommunernas fredstida krisberedskap sammanfattades i den första 
kommunöverenskommelsen mellan staten och kommunerna från 2004 med följande 
övergripande målbild, som kan antas kvarstå även idag. 
 
Kommunen har god kunskap om risker och sårbarheter, som kan påverka kommunens 
verksamhet. Konsekvenserna för den egna verksamheten har analyserats. 
 
Kommunen har en planering för hur risker och sårbarhet skall undanröjas eller minskas. 
Kommunen har också en planering för hur den skall hantera konsekvenserna av en 
extraordinär händelse. 
 
Kommunen har god förmåga att hantera en extraordinär händelse, dvs. att vidta nödvändiga 
åtgärder för att säkerställa samhällsviktig verksamhet som måste upprätthållas och att ge 
invånare och media tillräcklig och korrekt information om händelsen. 
 
Kommunen har en samlad bild av risker, sårbarhet och förberedelser för krishanteringen inom 
kommunens geografiska område. 
Kommunen verkar för samordning av all krishantering i det förberedande arbetet och i det 
akuta skedet, som berörda aktörer inom det geografiska området ansvarar för. Kommunen 
kan vid behov och om så bedöms lämpligt samordna kontakterna med t.ex. länsstyrelsen och 
centrala myndigheter och andra kommuner 
 
Uppdrag 
• Vi uppdrar åt förvaltningen att i enlighet med ovan skrivning höja den civila beredskapen. 
• Planera barnomsorg dygnet runt om ett sådant behov uppstår. 
• Hävda beredskapsskäl vid upphandlingar för att stödja statens livsmedelsstrategi 
• Öka lagerhållningen av nödvändig materiel och livsmedel 
• Öka samverkan med frivilliga resursgruppen och hemvärnet 
• Stödja Frivilliga resursgruppen samt frivilliga försvarsorganisationer  
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Sektor samhällsbyggnad  
 
Samhällsbyggnad och stadsutveckling 
  
Kommunens samhällsbyggnadsprocesser är avgörande i arbetet att utveckla kommunen, 
främja näringslivet och utveckla företagsamheten. Inom dessa processer finns samtidigt alla 
instrument att åstadkomma en ökad hållbarhet enligt Agenda2030’s intentioner. 
 
Ny översiktsplan 
 
Kommunens översiktsplan är inaktuell och en ny måste därför arbetas fram. En ny ÖP ska ha 
vara mer övergripande än vad våra tidigare varit och möjliggöra utveckling och ökad 
samordning mellan planerad nybyggnation och infrastruktur. 
 
Vägnät och gator 
 
Den ökande befolkningen ökar också transporterna och behovet av ett fungerande 
trafiksystem. 
Samtidigt vet vi att det finns planerade åtgärder som av miljöskäl innebär begränsningar i 
framkomligheten. När vi beaktar omställningen från fossilfria bilar till elbilar landar vi i att 
trafikbegränsande åtgärder inte blir ändamålsenliga. 
 
Vi prioriterar ökad framkomlighet och därför måste alla beslut som påverkar trafikens flöden 
fattas politiskt. Alla åtgärder som ligger i planeringen som kan begränsa framkomligheten ska 
sammanställas och redovisas för kommunstyrelsen för att utgöra underlag för förändrade 
politiska direktiv. 
 
Enskilda vägar 

För att säkerställa en god standard på vägnätet inom kommunen som innehåller ett inslag av 

enskilda vägar vill vi utreda ett kommunalt bidrag för dessa. 

 
Kungälv 
 
Stadsutvecklingsarbetet  
 
Arbetet att utveckla staden måste ha sin utgångspunkt i var Kungälv befinner sig nu och om 
25 år och inte utifrån hur det var för 30-40 år sedan. Om bara något år är vi över 50 000 
invånare och om 20 år ytterligare kanske 70 – 75 000. Av den anledningen handlar arbetet om 
att vi utvecklar och stärker Kungälvs identitet och den är i vissa delar som t ex kultur och 
historia intakt men utifrån utbud är den något som förändras. 
 
Placeringar av olika funktioner för offentlig service förändras i takt med att stadsbilden 
transformeras. Arbetet måste hela tiden beakta möjligheten att ge kommunens 
servicefunktioner gentemot allmänheten bättre placering. Det som var självklart när 
kommunen hade 35 000 invånare kan förändras radikalt när vi är över 50 000 invånare. 
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En kommun på 55000 invånare har ett helt annat utbud än en kommun på 35000. 
Vi vill bli en kommun med en stad som har ett stort utbud av olika typer av service, kultur och 
nöje. Vi ser i en framtid en kommun som kan stå på egna ben genom att vi människor 
tillsammans skapar både dynamik och underlag för nya företeelser och utveckling. 
 
Inom ramen för det tidigare givna uppdraget kring stadsutveckling, måste arbetet med att 
utveckla Oasenområdet komma igång. Den politiska uppdragsgivaren vill utveckla området till 
ett modernt område för boende med inslag av gröna kilar och som omhändertar de behov 
som finns inom kommunens kärnverksamheter omsorg och utbildning. 
Vi ser området som en ny stadsdel med både bostäder och offentlig- som kommersiell 
service. 
 
Stadsutvecklingsarbetet behöver utvecklas genom en ökad delaktighet och dialog där barn, 
unga, vuxna, äldre, fastighetsägare, företag och föreningar ges möjlighet till inflytande.   
 
Stadsutvecklingsarbetet skall ges ett ökat fokus på att Kungälv och Ytterby skall växa ihop. 
Detta är naturligt med anledning av entré Ytterby, planerad byggnation på Åseberget samt 
uppdrag kring utvecklingsarbetet av arenaområde vid Yttern.    
 
Älvens möjligheter måste i utvecklingsarbetet tas tillvara med promenadstråk som skapar 
möjligheter för ett spännande utbud av kommersiell service. 
 
Stadsutvecklingsarbetet måste också starta med en kort och långsiktig plan för Gamla 
Kungälv. Perspektivet är att Kungälv ska växa och förtätas från Nya Kongahälla ner mot älven. 
Gröna stråk är viktiga inslag som t ex Bäckparken. 
 
Gamla Kungälvs stadskärna med Västra gatan och närliggande områden, behöver en kortsiktig 
plan 1-3 år och bygger på tät dialog med fastighetsägare, företagarförening kring mindre 
insatser, regelverk, parkeringar och andra underlättande insatser för att handel skall överleva 
i det korta perspektivet.  Det är mycket som ska hända i Gamla Kungälv över tid, gamla 
fastigheter kommer att ersättas med nya och det kommer att bli ett mycket stort tillskott på 
bostäder. 
 
Kommunen ska främja ett utvecklingsarbete med nya företagsetableringar och övriga 
etableringar i nära samarbete med handelns organisationer och fastighetsägarna. 
Utgångspunkten är utveckling till en stark regional plats men inte nostalgi. 
 
Frekventa områden ska göras tryggare med mer belysning i samarbete med Kungälv Energi 
AB. 
 
I ett läge där vi ser över lokalresurserna för gymnasiet och vuxenutbildningen, bör vi överväga 
att flytta fram stadsbiblioteket till området kring den gamla stadskärnan för att kommunen 
ska ta sin del av ansvaret för att skapa dynamik och utveckling samt bidra till Kungälvs 
identitet. Vi ser gärna att utvecklingen av stadskärnan tar tillvara och utvecklar kulturen för 
att skapa starka mötesplatser och stråk, där även ett framtida stadsmuseum med 
flerfunktioner kan ingå.   
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Fontinområdet och övriga rekreationsområden 

 

Vi vill utveckla våra leder med enklare träningsredskap, skyltning, stigar, parkering, 

badplatser, ställplatser för husbilar som behöver en långsiktig plan för skötsel.  

För kommunens innehav av skog vill vi långsiktigt avtala med ett skogsbolag som sköter både 

skogen och spår i en omfattning som gör all drift självfinansierad via skogsvård. 

Vi ser gärna ett utökat samarbete med Västkuststiftelsen. 

Marstrand 
 
Den politiska uppdragsgivaren understryker att Marstrand är en viktig angelägenhet för hela 
kommunen. Marstrand är en kommundel som har många faktorer emot sig när det gäller att 
skapa och vidmakthålla stabila förutsättningar för ett året-runt-samhälle. Tillskillnad mot 
övriga kommundelar har vi här svåra och starka faktorer som drar samhällsutvecklingen från 
den utveckling som kommunen och medborgarna vill se. 
 
Kommunen och Marstrandsborna måste bli bättre på att dra åt samma håll. Ska arbetet bli 
framgångsrikt måste vi lyssna och lära av varandra för att gemensamt förstärka samhället. För 
kommunen måste det innebära ett förhållningssätt som utgår från att Marstrand ligger 26 km 
från centralorten och som tar tillvara på att Marstrand är en unik och gammal stad som är 
viktig för hela landet. Kommunens närvaro och service måste utvecklas och renodlas i dialog 
med de boende. 
I utvecklingen av Marstrand vill vi utgå från arbetet enligt det som finns i entré Marstrand. 
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Utveckling av Marstrands hamn 

Alla framåtsyftande åtgärder ska finansieras inom ramen för hamnverksamhetens 

avgiftskollektiv som måste utvecklas med underlag och avgiftsmodeller som ger en 100% 

avgiftstäckning. För att säkerställa en långsiktig och hållbar finansiering och minska risk för S k 

dubbelbeskattning bör det utredas om verksamheten ska organiseras i bolagsform.

 

Färjeverksamheten 

Enligt Västtrafiks och Kungälvs kommuns planering, ska färjan vara elektrifierad inom några 

år. Vi betonar vikten av god planering av de tekniska och ekonomiska förutsättningarna och 

att kommunen söker all medfinansiering som är möjlig att erhålla. Då verksamheten är tydligt 

avgränsad bör det övervägas och utredas om verksamheten ska bedrivas i bolagsform. 

Kodes utveckling 

Med den stora potential som Kode stationssamhälle har med gott utbud på kollektivtrafik är 

platsen mycket attraktiv både för boende och att driva verksamhet i. Korsningen behöver 

enligt uppdrag sin lösning och framdrift och utifrån ortens möjligheter och utifrån kommande 

satsningar på dubbelspår, måste det finnas en sammanhållen plan för Kodes utveckling och vi 

ser det därför som naturligt att det genomförs en fördjupad översiktsplan kring Kodes 

utveckling. 

Resultatmål  9. Förbättrat näringslivsklimat 
10. Kortare handläggningstider med bibehållen rättssäkerhet 
11. Planberedskap ska finnas för bostäder, verksamhetsmark och handel 
12. Minskade utsläpp i luft och vattendrag 
13. Ökad kollektiv jobbpendling 

Uppdrag 
• Prioritera VA-stamledningarnas kapacitet och säkerställ anslutningen av 
  Stenungsund enligt plan. 
• Starta upp arbetet med ny översiktsplan 
• Lyft fram alla planerade trafikbegränsande åtgärder för ny omprövning 
• Utred ett kommunalt bidrag för enskilda vägar 
• Främja arbetet med att rusta upp och sköta vandringsleder i hela kommunen 
• Bidra till att Marstrand stärks som året-runt-samhälle 
• Planera för elektrifiering av Marstrandsfärjan  
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Kommunens bolag – koncernen utvecklas 
 
Kommunens samordning av verksamheter genom bolagsform fortsätter. Vi vill noga utreda 
förutsättningar och fördelar att bolagisera delar som; hamnverksamheten, VA-verksamhetens 
drift, parkeringsverksamheten och det kommunala fastighetsbeståndet. 
 
Den politiska uppdragsgivaren ser särskilt stora fördelar av att bolagisera kommunens 
fastighetsbestånd eftersom behovet av en professionell förvaltning med säkerställda 
underhållsnivåer är angeläget. 
 
Åtgärder 
 
• utred bolagisering av verksamheter 
 
 
Sektor bildning och lärande 
 
Kommunstyrelsen är i Kungälvs kommun den ansvariga nämnden för skolväsendet och 
därmed ansvarig för uppsikt, resurser, resultat samt verksamhetsutveckling. 
 
Som huvudman avser vi att höja kunskapsläget kring skolans faktiska resurser och kopplingen 
till de pedagogiska resultat som eleverna vid Kungälvs kommuns skolor uppnår. Med 
pedagogiska resultat avses resultaten i de nationella proven. Motivet till detta är att förbättra 
ekonomi- och kvalitetsstyrningen så att kommunens satsningar går till rätt insatser och ger 
goda resultat. 
 

 
 
Vi vill skapa en ny kultur för utvecklingen av hela skolan där vi utgår från att genomföra 
satsningar som kan mätas genom meritvärde och förbättrade provresultat. Det innebär att vi 
efterfrågar förslag på utvecklingsområden som grundas i ordentliga analyser med ett synsätt 
att förutsättningarna för framtidens goda resultat skapas idag.  
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En skola som passar alla – NPF-säkrad skola 
 
Inom skolans utveckling uppdrar vi att arbeta med att NPF-säkra skolan utifrån den fysiska 
miljön och genom att utveckla förhållningssätt och arbetsmetoder. NPF är en förkortning för 
Neuropsykiatriska funktionsvariationer.   
 
En bärande del i förhållningssättet innebär bland annat att man inte måste ha en diagnos för 
att för att få tillgång till olika hjälpmedel. En satsning på NPF-säkring måste innebära att 
personal kompetensutvecklas i arbetsmetoder och förhållningssätt. 
 
Av skolor som genomfört NPF-säkring kan man lära att man tagit extern hjälp från externa 
parter som t ex riksförbundet Attentions utbildningscenter. 
 
Anpassad fysisk miljö 
 
Det behövs en utveckling av förmågan att anpassa klassrumsmiljön som alla elever har tillgång 
till. Dit hör anpassning i alla klassrum, möblemang samt individuellt elevanpassade faciliteter. 
 
Stärka skolledares och pedagogers ledarskap 
 
Som huvudman betonar vi hur viktigt det är att skapa goda förutsättningar för lärande och vill 
stärka lärarnas ledarskap och auktoritet i klassrummet. Vi förutsätter att de kommande årens 
satsningar på kompetensutveckling omhändertar behovet av att stärka ledarskapet. Vi 
understryker särskilt behovet av att stärka rektorernas ledande roll. 
 
Sektor skolas lokalresurser 

Med den höga befolkningsökning som framförallt finns inom Kungälv, Ytterby, Kareby och 

Diseröd, behöver vi en plan för hur nya skolplatser kan skapas genom tillbyggnad av befintliga 

skolor. 

Inom uppdraget behövs en översyn göras utifrån personalen och elevernas säkerhet. Det 
arbetet innefattar den yttre miljön med skolgårdar, trafik samt den inre miljön med 
inramnings- och utrymningsvägar. 
 
Grundskolans struktur 
 
Kungälv har f n endast tre högstadieskolor och samtliga upptagningsområden berörs i hög 
grad av den ökande folkmängden. Vi behöver arbeta fram lösningar hur vi tillgodoser behovet 
av högstadieplatser i framtiden. 
Vi ser två möjliga strategier; öka antalet utbildningsplatser i befintliga lägen eller skapa nya 
utbildningsplatser i kommundelarna. 
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Utveckling av gymnasiet och vuxenutbildningen 
 
Efter flera våldsdåd som i många fall förövats i gymnasieskolor i landet är det viktigt att ha 
med säkerhetsaspekterna när vi utvecklar Mimers hus. Skolans verksamhet och öppenhet 
med samlokalisering med stadsbiblioteket gör skolan till en offentlig plats där vem som helst 
har tillträde. Det är ur säkerhetssynpunkt en dålig lösning.  
 
Idag hyr kommunen in lokalerna som vuxenutbildningen använder i nära anslutning till 
gymnasiet. Det finns ett behov att skissa på hur gymnasiet med vuxenutbildning ska bedrivas i 
framtiden, detta måste utredas ur flera perspektiv som behov, ekonomi och stadsutveckling.   
Utöver det bör kommunen ta till sig de kompetensproblem näringslivet har och i framtiden 
utveckla Kungälv som studieort och kunna erbjuda de YH-utbildningar som näringslivet 
efterfrågar. 
 

 
 
 
 
Resultatmål 2. Kommunens verksamheters kvalité och hushållning ska hävda 

     sig väl i jämförelse med landets bästa kommuner 
3. Alla barn och elever vistas i en trygg och säker pedagogisk miljö 
4. Alla förskolebarn är efter avslutad förskola väl förberedda att 
    börja grundskolan 
5. Vuxenutbildningen bidrar till livslångt lärande och Sveriges 
     lägsta arbetslöshet 

 
 
Uppdrag  
 
• NPF-säkra en grundskola 2023        • Förbättrade analyser av nationella prov för satsningar 
• Stärk rektorerna som ledare            • Stärk lärarrollen 
• Planera skolan långsiktigt utifrån elevprognoserna  
• Utveckla gymnasiet, vuxenutbildningen  
• Undersök efterfrågan på YH-utbildning 
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Kultur och Fritid 
 
Kultur 
 
En kommun med mycket hög inflyttning ger en kommun med många människor som saknar 
kunskap om kommunens historia och kultur. Vi behöver anstränga oss i arbetet att synliggöra 
och nå fler människor och skapa sammanhang genom kulturen. Som uppdragsgivare ser vi 
stora möjligheter att lyfta fram kulturen när vi bygger stad och utvecklar nya stråk. 
 

 
 
Näringslivets digitalisering med ökad E-handel skapar mindre efterfrågan av kommersiella 
ytor i stadskärnorna generellt och i det perspektivet ser vi att kulturen kan ta en viktig roll i 
utformningen den nya stadsmiljön. 
 
I ett läge där vi ser över lokalresurserna för gymnasiet och vuxenutbildningen, bör vi överväga 
att flytta fram stadsbiblioteket till området kring den gamla stadskärnan för att kommunen 
ska ta sin del av ansvaret för att skapa dynamik och utveckling samt bidra till Kungälvs 
identitet. Vi ser gärna att utvecklingen av stadskärnan tar tillvara och utvecklar kulturen för 
att skapa starka mötesplatser och stråk, där även ett framtida stadsmuseum med 
flerfunktioner kan ingå.   
Ett stadsmuseum måste utredas mycket noga eftersom det innebär ett nytt åtagande för 
kommunen.  
Främst behöver det utredas hur ett stadsmuseum kan bidra till att skapa en större känsla av 
samhörighet bland våra medborgare genom ökad kunskap om traktens historia. Andra delar 
är naturligtvis utformning, innehåll, lokalisering, flerfunktionalitet, tillgänglighet och ekonomi. 
 
 
Resultatmål 8. Fler barn, unga och äldre – inklusive personer med 

    funktionsvariation deltar i ett rikt och varierat kultur- och 
    fritidsliv. 
9. Förbättrat näringslivsklimat 

 
Uppdrag  
 
• Använd kulturen i stadsutvecklingen 
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Fritid 
 
Satsningen på Kungälvs Arena är en rejäl satsning på föreningslivet och våra ungdomar. Som 
politisk uppdragsgivare vill vi säkerställa att det också innebär en satsning på folkhälsa. 
 
Hallarenan ska ge alla människor en möjlighet till träning och idrottande oavsett ålder, 
funktionsvariation eller social tillhörighet. Av den anledningen uppdrar vi åt förvaltningen att 
återkomma med en plan hur vi möjliggör för alla att kunna använda anläggningen. Vi ser ett 
behov av ett nytt och närmare samarbete med föreningarna om hur vi gemensamt kan 
möjliggöra deltagande för personer som står långt från en fritidssysselsättning. 
 
Med de nya fysiska förutsättningarna och en ny politisk ansats mot en hög inkludering, 
behövs en ny politisk inriktning för fritidsgårdsverksamheten.  
 
Det vore naturligt att lokalisera en fritidsgård vid hallarenan där inriktningen är att samverka 
med föreningar och lotsa ungdomarna vidare in till en förenings fritidsutbud. 
 

 
                       Samrådshandling, Illustrationsplan 2022-03-01 
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Sektor trygghet och stöd 
 
Sektor trygghet och stöd är den del i organisationen som varit mest påverkad av den 
internationella pandemin och som därför i två år haft en situationsanpassad utveckling.  
 
Inriktning för det sociala arbetet 
 
Den politiska inriktningen för det sociala arbetet är att kommunens sociala skyddsnät fångar 
upp men inte fångar, utan som ger individen en studs tillbaka in i arbetsgemenskap och 
egenförsörjning. 
 
Inom GR pågår diskussioner inom styrgruppen för arbetsmarknad om möjligheten till 
kompletterande försörjningsstöd för personer som uppbär försörjningsstöd och studerar. Det 
är angeläget att vi följer den utvecklingen noga och att vi har ungefär samma lösningar inom 
vår arbetsmarknadsregion. 
Kommunens sociala arbete ska fortsätta att utvecklas genom nära samverkan med det lokala 
näringslivet och kravet på arbetsmarknadsfrämjande motprestation är ett fortsatt krav för 
försörjningsstöd. 
 
 
De sociala hyreskontrakten innebär en inlåsningseffekt som gör att vi ofta kommer i behov av 
nya lägenheter. Vi behöver lysa på detta fenomen och ta fram en handlingsplan för hur 
kommunen kan hjälpa de berörda in på den ordinarie bostadsmarknaden. 
 
Barn och unga 
 
Vi vill motverka utanförskapet bland barn och unga när det gäller fritidssysselsättning och tror 
att den bästa vägen är genom samverkan med föreningslivet. Vi vill kunna erbjuda personer 
som står långt från en organiserad fritidssysselsättning en meningsfull fritid. En effektiv 
samverkan med föreningslivet måste innebära att personer får stöttning till en 
fritidssysselsättning utanför gängse regelverk för biståndsbedömning. Vi emotser en plan för 
detta som kommunen arbetar fram med föreningslivet. 
 
Droger och missbruk 
 
Det förekommer tyvärr droger i alldeles för stor utsträckning bland unga i vår kommun. Vi 
behöver utvärdera hur vi jobbar för att motverka problemet och söka nya lösningar. Det är 
komplexa problem som kräver många olika typer av lösningar. Vi tror att vi hela tiden som 
samhälle aktivt måste manifestera och synliggöra vårt arbete genom aktiv 
föräldrainformation, föräldrarsamverkan om gemensam gränssättning vad gäller alkohol, 
elevinformation och visitation med knarkhund på gymnasiet. Plan för Trygghet behöver följas 
upp för att skärpa insatser mot narkotikaförsäljning, brott, våld och organiserad brottlighet i 
en ökad myndighetssamverkan. Arbetet för att motverka gängkulturer behöver också skärpas 
och arbetet måste flytta ner i ålder och in i familj och bostadspolitiken.  
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Äldre 
 
Samhällsbygget behöver innehålla fler lösningar som täcker äldre människors bostadsbehov. 
Det är rimligt att kommunen arbetar för att tillgodose behovet i nya områden på samma sätt 
som man gör när det gäller LSS. Den politiska uppdragsgivaren efterfrågar att vi som kommun 
är väl uppdaterade inom välfärdsteknologin för ökad trygghet och säkerhet.  
 
Vård- och omsorgsyrket 
 
Kommunen som arbetsgivare är angelägen om att säkerställa hälsofrämjande och 
utvecklande arbetsplatser. Erfarenheterna från pandemin tas tillvara för att skapa robusthet 
och så få nya ansikten som möjligt för våra brukare. Vi ser gärna ett nära samarbete med 
personalens representanter i sunt arbetslivs anda i arbetet med att skapa ökad trivsel och 
nöjdhet för personalen inom sektorn. 
Arbetet med ökad robusthet måste utgå från att skapa fler heltidsanställningar genom 
omvandling från timanställningar och deltid inom sektorn. 
 
Resultatmål 1. Attraktivt att vara anställd i Kungälvs kommun 

2. Kommunens verksamheters kvalité och hushållning ska hävda 
     sig väl ijämförelse med landets bästa kommuner 
3. Alla barn och elever vistas i en trygg och säker pedagogisk miljö 
5. Vuxenutbildningen bidrar till livslångt lärande och Sveriges 
     lägsta arbetslöshet 
6. Kostnaderna för försörjningsstöd i nivå med tidigare år. 
7. Ökad behovstäckning inom äldreomsorgen och LSS inom 
     lagstadgad tid 
8. Fler barn, unga och äldre – inklusive personer med 
     funktionsvariation deltar i ett rikt och varierat kultur- och 
     fritidsliv. 
15. Utanförskapet minskar genom att försörjningsstödet villkoras 
       mot individuella kontrakt med kravarbetsmarknadsfrämjande 
       insatser. 

 
Uppdrag  
 
• utred kompletterande försörjningsstöd vid studier 
• Ta fram en plan för inkludering i fritidsaktiviteter tillsammans med föreningssektorn 
• Främja heltidsanställningar inom vård och omsorg  
• Utvärdera och komplettera det drogförebyggande arbetet 
• Uppföljning och revidering av Plan för Trygghet utifrån ökade insatser mot 
narkotikaförsäljning, brott, våld och organiserad brottlighet.  
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Arbete och näringsliv                                  
 
Kommunens arbete för näringslivsutveckling utgår från näringslivsplan 2035 som antogs 2021 
och som till stora delar är gemensam med övriga GR-kommuner. Det är en strategi med en 
tydlig målbild att skapa bättre villkor för företagande som resulterar i fler arbetstillfällen inom 
vår kommun. 
Vi har en hög efterfrågan på verksamhetsmark inom vår kommun men styrningen av vad det 
är för typ av företag som etablerar sig här är relativt svag. Det finns heller ingen direkt 
koppling mellan antal nya jobb och bolagsetableringar. Vi ser som politisk uppdragsgivare ett 
tydligt behov av ett strukturerat näringslivspolitiskt arbete som utgår från att varje år uppfylla 
näringslivsstrategins villkor. 
 
Organisering 
 
Kommunens näringslivsorganisation är liten och har visat sig extremt sårbar. Vi har haft 
relativt korta perioder med ansvariga på viktiga tjänster som gör att vi tappat i kontinuitet i 
kontakter med företagen. Vi ser därför som avgörande att minska denna sårbarhet och 
säkerställa kontinuiteten i utvecklingsarbetet. 
Vi ser också ett behov av att kunna spåra och följa upp ärenden och skulle av den anledningen 
kunna göra alla näringslivsärenden spårbara och synliggjorda för ansvarig politisk instans, 
kommunstyrelsens presidium. Näringslivet har länge efterfrågat en företagslots som kan 
avdelas åt ett företag när ärenden kräver det. Vi behöver utveckla arbetssätt för en 
professionell service vid både enkla som mer komplexa ärenden som spänner över olika 
områden. 
 
Kommunens service 
 
Näringslivet behöver en professionell service och bemötande och vi anser att när vi löst 
organisering och ärendens spårbarhet som vi kan göra ordentliga uppföljningar och vi vet var 
vi ska sätta in olika typer av åtgärder. Av det man kan utläsa ur näringslivsrankingen är att 
kommunens tjänstemän och politiker respektive företagen har lite olika bild av vad som är 
god service. Bl a har politiker ofta översatt servicebegreppet till snabbhet i högre utsträckning 
än företagen. Bokabs roll i näringslivsutvecklingen måste bli tydligt definierad, inte minst i 
fråga om inköp av strategisk mark. utifrån koncernperspektivet. 
 
Platsmarknadsföring 
 
Vi ser ett behov av en anpassad kontinuerlig platsmarknadsföring gentemot företag som 
skulle kunna tänka sig att etablera sig inom kommunen. Det kommer att krävas ett aktivt 
långsiktigt arbete för att bredda utbudet, skapa kluster och att utveckla stadskärnan. Att 
skapa kluster är viktigt för kompetensförsörjning av arbetsmarknaden och stimulera 
utveckling. 
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Infrastruktur och transport 
 
Vi har uppenbara problem med trafiken, minsta lilla stopp på motorvägsbron får omedelbara 
konsekvenser. Verksamhetsområdena inom kommunen sysselsätter många men 
möjligheterna till kollektiv arbetspendling är begränsade. Åter igen måste vi betona 
framkomligheten i ett läge när trafiken ökar mer än ny infrastruktur. 
 
Besöksnäringen 
 
Det finns en stor potential i besöksnäringen som vi vill utveckla genom att stärka Marstrand 
som destination. Vi gör detta bäst genom en god dialog mellan kommunen och det lokala 
näringslivet och genom den nya funktionen för destinationsutveckling som tillsats genom 
Södra Bohuslän och lokala näringslivet. 

  
Kommunen prioriterar stöd till året-runt-satsningar, infrastruktur och säsongsförlängning. 
 
Vi vill tidigt peka på de möjligheter till utveckling som Arena Kungälv kan innebära med cuper, 
tävlingar, event och mässor. Kommunen behöver internt eller genom partnerskap med extern 
aktör utveckla ett professionellt arbete som stärker Kungälv som evenemangsstad. 
 
Besöksnäringens infrastruktur behöver finnas med i utvecklingsarbetet och skapa 
sammanhängande cykelleder och ställplatser för husbilar. 
 
Arbetsmarknadspolitisk utveckling 
 
Kommunens arbetsmarknadspolitik måste bli mer ömsesidig i förhållande till företagen. Vi vill 
gärna som kommun ha näringslivets medverkan i praktikplatser och olika samarbeten och 
skapa utbildningar som efterfrågas av det lokala näringslivet. Vi ser ett behov av en fördjupad 
dialog kring det kompetensbehov som skulle kunna täckas genom den kommunala 
vuxenutbildningen. Ett andra steg bör vara att skapa lärcentrum för YH-utbildningar. 
   
Resultatmål  

5. Vuxenutbildning bidrar till Sveriges lägsta 
     Arbetslöshet 
9. Förbättrat näringsklimat 
11. Planberedskap för bostäder, verksamhetsmark 

  13. Ökad kollektiv jobbpendling 
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Uppdrag  

• Utveckla infrastrukturen för landsbygden 

• Förbättrad kollektiv jobbpendling. 

• Verka för ökad framkomlighet på motorvägsbron 

• Dialog med näringslivet om kompetensbehov 

• Sammanställning och spårbarhet av näringslivsärenden 

• Mer robust näringslivsfrämjande arbete 

• Skapa ett etableringsfrämjande arbete inom koncernen 

• Strategisk markförsörjning på koncernnivå 

• Utveckla Arena Kungälv ur ett besöksnäringsperspektiv 

• Främja året-runt och säsongsförlängning på Marstrand 

• Främja utvecklingen av ställplatser för husbilar 
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Alla resultatmål 
 
1. Attraktivt att vara anställd i Kungälvs kommun 
2. Kommunens verksamheters kvalité och hushållning ska hävda sig väl i 
     jämförelse med landets bästa kommuner 
3. Alla barn och elever vistas i en trygg och säker pedagogisk miljö 
4. Alla förskolebarn är efter avslutad förskola väl förberedda att börja 
     grundskola 
5. Vuxenutbildningen bidrar till livslångt lärande och Sveriges lägsta 
     arbetslöshet 
6. Kostnaderna för försörjningsstöd i nivå med tidigare år. 
7. Ökad behovstäckning inom äldreomsorgen och LSS inom lagstadgad tid 
8. Fler barn, unga och äldre – inklusive personer med funktionsvariation deltar 
    i ett rikt och varierat kultur- och fritidsliv. 
9. Förbättrat näringslivsklimat 
10. Kortare handläggningstider med bibehållen rättssäkerhet 
11. Planberedskap ska finnas för bostäder, verksamhetsmark och handel 
12. Minskade utsläpp i luft och vattendrag 
13. Ökad kollektiv jobbpendling 
14. 100 % av alla ungdomar inom uppföljningsansvaret erbjuds 
       vuxenutbildning 
15. Utanförskapet minskar genom att försörjningsstödet villkoras mot 
       individuella kontrakt med krav på arbetsmarknadsfrämjande insatser. 
 
  
 Förslag till beslut 
 

• Kommunstyrelsen beslutar anta budgetdirektiv 2023 

 
 
 
 
 
 
2022-03-30 
 
Kungälvstrions ledamöter i Kommunstyrelsen  

 
     


