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1. Inledning
1.1. Bakgrund
Som ett led i årets revision har våra noteringar från granskning av intern kontroll under
2020 sammanställts.
Sammanfattningsvis är det vår bedömning att det inom den interna kontrollen finns vissa
områden där förbättringar kan ske. Vår granskning täcker endast områden och aspekter
väsentliga för revisionen och är inte av sådan omfattning att den täcker in alla svagheter i
rutiner och intern kontroll.
Rapporten är skriven i avvikelseform, vilket innebär att det i första hand är de områden där
vi har synpunkter eller har förslag till förbättringar som kommenteras.

1.2. Granskningsansats
Syftet med föreliggande rapport är att ge kommunens revisorer underlag för bedömningen
av kommunens redovisning och interna kontroll.
Vår granskning och bedömning av den interna kontrollen omfattar följande processer:
h
h
h
h
h
h

Bokslutsprocessen
Löneprocessen
Inköp- och utbetalningsprocessen
Investeringsprocessen (anläggningstillgångar)
Exploateringsprocessen
Efterlevnad av finanspolicy

Ovanstående granskning innebär i de flesta fall att vi följer hela flödet, det vill säga från det
att en intäkt eller kostnad genereras till dess att registrering sker i huvudboken och slutligen
blir reglerad.
Övrig granskning som utförts är:
h Granskning av momsredovisning
h Granskning av intäkter inklusive kravrutiner
h Övergripande resultatanalys samt kontoanalyser på väsentliga intäkts- och
kostnadskonton
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2. Iakttagelser och förslag till förbättringar
2.1. Bokslutsprocessen
2.1.1. Gjorda iakttagelser
Kommunen har tagit fram en tidplan och anvisningar för bokslutsarbetet. Av anvisningarna
framgår att det är upp till sektorerna att tillse så att intäkter och kostnader bokförs korrekt.
Respektive verksamhetsekonom lämnar in blanketter avseende periodiseringar till den
centrala redovisningsavdelningen. Innan periodiseringarna bokförs görs kontroller av att
blanketterna är attesterad samt att erforderliga underlag bifogats.
En övergripande analys av resultatrapporten utförs av den centrala ekonomienheten i
samband med del- och årsbokslut. Resultatansvar för respektive sektor vilar på
sektorsansvariga. Varje verksamhetsekonom går igenom kostnadsuppföljning mot budget
månadsvis.
Manuella bokföringsorder kan upprättas av respektive verksamhetsekonom och personerna
inom den centrala ekonomienheten (del redovisning). Manuella bokföringsorder kan både
upprättas på papper och elektroniskt i ekonomisystemet. Det finns i dagsläget inget
tvingande systemstöd för attest utan manuella bokföringsorder ska attesteras i enlighet med
kommunens gällande attestordning.
Vi noterar att kommunen, i enlighet med vår rekommendation från föregående år, upprättat
en övergripande processbeskrivning för bokslutsprocessen. Utöver detta dokument har
även en mer detaljerad checklista tagits fram där bland annat ansvarsfördelning och
kontrollmoment framgår. Dessa dokument har använts i bokslutsarbetet under 2020.
2.1.2. Rekommendation
Vi ser positivt på att kommunen stärkt dokumentationen av sin bokslutsprocess.
Vi rekommenderar kommunen att undersöka möjligheten att införa ett elektroniskt
attestförfarande för samtliga manuella bokföringsorder i likhet med övrig hantering.

2.2. Löneprocessen
2.2.1. Gjorda iakttagelser
Kommunens lönehantering administreras av kommunsamverkansbolaget SOLTAK AB.
SOLTAK har upprättat generella, ej kommunspecifika, rutinbeskrivningar för lönerutinen.
HR-cheferna i medlemskommunerna har tillsammans med SOLTAK under 2019 tagit fram
en ny rutin för stickprovskontroller per kommun. Det är kommunens ansvar att initiera
stickprovskontrollerna genom att skicka ett ärende till SOLTAK. Kommunen har under året
också arbetat med att dokumentera sin löneprocess med tillhörande månadskontroller.
2

27/20 Rapport - KS2020/1936-1 Rapport : Rapport granskning av intern kontroll inom ekonomiprocesser

För att rimlighetsbedöma lönekostnader i samband med löneutbetalning kan ansvarig chef
ta fram och godkänna en rapport ur lönesystemet, så kallad kostnadskontroll. Det finns i
dagsläget ingen formaliserad rutin eller uppföljning av vilka kontroller ansvariga chefer utför
i samband med löneutbetalning. Kommunen arbetar dock för närvarande med att slutföra
arbetet med att införa en sådan rutin innefattande lathund för kostnadskontroll, checklista
för chefens ansvar samt checklista för medarbetarnas ansvar. Vi har erhållit information
från kommunen att införandet av kostnadskontroll beräknas ske i närtid.
2.2.2. Rekommendation
Vi rekommenderar kommunen att fortsätta arbetet med att formalisera de kontroller och
moment som chefer och medarbetare ska utföra i samband med löneutbetalning och att
dessa kontroller och moment ska dokumenteras för spårbarhet.

2.3. Inköps- och utbetalningsprocessen
2.3.1. Gjorda iakttagelser
Vi noterar att kommunen utför ett flertal kontroller i syfte att säkerställa avtalstrohet till
upphandlade leverantörer. Ekonomienheten utför tillsammans med upphandlingsenheten
stickprov på löpande inköp under året. Vidare sker det för helåret en kontroll av inköp per
leverantör för att säkerställa att tröskelvärden för upphandling inte överstigs för områden
där ramavtal saknas.
Vi noterar att kommunen saknar fastställda beloppsgränser i ekonomisystemet som styr
behörigheten att attestera en faktura. Vi bedömer dock att kommunen har kompletterande
kontroller för att säkerställa ett korrekt attestflöde.
2.3.2. Rekommendation
Vi har inga rekommendationer avseende inköps- och utbetalningsprocessen.

2.4. Investeringsprocessen
2.4.1. Gjorda iakttagelser
Enligt ett särskilt framtaget granskningsprogram för anläggningsregister framkommer att
kommunen i de flesta fall har tillfredställande kontroller på plats. Vi noterar att kommunen
under 2020 stärkt sin investeringsprocess och arbetat med ett antal av våra
rekommendationer från föregående år. Nedanstående kontrollmoment kommenterades i
föregående års rapportering:
h

Redovisningsansvarig granskar och godkänner alla väsentliga anskaffningar
som registreras i anläggningsregistret. I samband med detta kontrolleras
komponentindelning
och
beräknad
nyttjandeperiod.
Utifrån
investeringsbilagor och faktureringsunderlag från leverantörer finns
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underlag för bedömning av komponentindelning och beräknad
nyttjandeperiod. Kommunen arbetar fortsatt med att dokumentera dessa
underlag tydligt för att i framtiden kunna härleda vilka överväganden som
gjorts för respektive anläggning.
h

Vi noterade tidigare år att det inte utförs någon regelbunden dokumenterad
analys och bedömning av nyttjandeperiod och nedskrivningsbehov för
kommunens anläggningstillgångar. En sådan analys bör granskas och
godkännas av redovisningsansvarig/ekonomichef. Kommunen har arbetat
fram en sådan rutin som en del av bokslutsprocessen och har utfört en
dokumenterad analys i samband med årsbokslutet 2019, vilket kommunen
även har för avsikt att upprätta för årsbokslutet 2020.

2.4.2. Rekommendation
Vi ser positivt på att kommunen under året stärkt sin investeringsprocess.
Vi rekommenderar kommunen att fortsätta arbetet med att dokumentera underlag för
aktivering på ett tydligt sätt för att möjliga spårbarhet i framtiden.

2.5. Exploateringsprocessen
2.5.1. Gjorda iakttagelser
Kommunen redovisar inkomster från försäljningar direkt mot exploateringsredovisningen.
Intäktsredovisning har tidigare år skett först när exploateringsprojekt slutredovisat, vilket
inte överensstämmer med idéskrift Redovisning av kommunal markexploatering från Rådet
för kommunal redovisning. Kommunen har från och med 2018 ändrat sin hantering och
resultatavräknar nu försäljningar under innevarande år. Resultatavräkningen sker från och
med 2020 även i delårsbokslutet, vilket föregående år enbart skedde i samband med
årsbokslutet.
Vi noterar att kommunen, i enlighet med vår rekommendation från föregående år, fortsatt
arbetet med att upprätta en rutinbeskrivning för exploateringsverksamheten. Kommunen
avser att utveckla rutinbeskrivningen vidare under 2021.
Vi noterade tidigare år att kommunen saknat en rutin för värdering av exploateringsprojekt
i samband med del- och helårsbokslut. Kommunen har under 2019 arbetat fram en sådan
rutin som en del av bokslutsprocessen och har upprättat ett värderingsintyg i samband med
årsbokslutet 2019, vilket kommunen även har för avsikt att upprätta för årsbokslutet 2020.
Rådet för kommunal redovisning har i sin rekommendation RKR R2 Intäkter fastställt att det
fr o m år 2020 inte längre är tillåtet att skuldföra gatukostnads- och exploateringsersättningar i balansräkningen när det inte föreligger en förpliktelse mot finansiären. Istället ska
kommunen redovisa dessa ersättningar som en intäkt i sin helhet. Kommunen gör för närvarande avsteg från rekommendationen RKR R2 Intäkter och redovisar erhållna gatukostnadsersättningar som en skuld i balansräkningen även i de fall när förpliktelse mot finansiären saknas.
4
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2.5.2. Rekommendation
Vi rekommenderar kommunen att fortsätta sitt arbete med att följa idéskriften Redovisning
av kommunal markexploatering från Rådet för kommunal redovisning, i synnerhet kopplat till
rekommendation R2 Intäkter med avseende på redovisning av gatukostnadsersättningar.
För att stärka rutinen bör kommunens rutinbeskrivning för exploateringsverksamheten
färdigställas.

2.6. Efterlevnad av finanspolicy
2.6.1. Gjorda iakttagelser
Vi noterade föregående år att kommunen finanspolicy och KS tillämpningsföreskrifter för
den finansiella hanteringen innehöll en del äldre uppgifter och skrivningar som var i behov
av uppdatering. Dåvarande dokument var från 2012 (Finanspolicy) och 2013 (KS
tillämningskriterier för den finansiella verksamheten). Vi erhöll då information om att en
översyn avseende dokumenten pågick. Under december 2019 har kommunfullmäktige
antagit fyra nya finansiella styrdokument; Finanspolicy, borgenspolicy, bolagspolicy och
policy för fastigheter och exploatering.
Vi noterar vidare att kommunen vid vårt granskningstillfälle inte upprättat någon
säkringsdokumentation för 2020 avseende kommunens ränteswapar. Utifrån upprättad
säkringsdokumentation från föregående gör kommunen bedömningen att ett effektivt
säkringsförhållande föreligger även för 2020.
2.6.2. Rekommendation
Vi rekommenderar kommunen, att i enlighet med deras policy för styrdokument, löpande se
över, fastställa och vid behov uppdatera ovanstående dokument.
Vi rekommenderar kommunen att i samband med årsbokslutet dokumentera att ett effektivt
säkringsförhållande föreligger.

Göteborg den 27 november 2020

Hans Gavin
Auktoriserad revisor och
Certifierad kommunal revisor
Ernst & Young AB

Marcus Gustafson
Auktoriserad revisor och
Certifierad kommunal revisor
Ernst & Young AB
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Sammanfattning
EY har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Kungälvs kommun utökat den
grundläggande granskningen med att granska kommunens VA-verksamhet. Syftet med
granskningen har varit att granska om kommunen har säkerställt ett ändamålsenligt
underhållsarbete avseende VA, övertagande av föreningarnas VA-anläggningar samt
beredning av ny VA-taxa.
Granskningen visar i huvudsak följande:
► Det finns en tydlig investeringsplan och en tydlig roll- och ansvarsfördelning. Vi noterar
att det saknas fastställd förnyelseplan samt drifts- och underhållsplan. Arbete pågår
dock för framtagande av dessa styrdokument.
►

Det finns en tydlig styrning av övertagande av enskilda VA-anläggningar. Kommunen
har tydliga policys och riktlinjer som anger hur arbetet ska gå till. Vidare visar
granskningen att kommunen värderar anläggningarna efter en fastställd metodik och
att detta görs av sakkunniga inom förvaltningen som vid behov kan anlita externa
värderare.

►

I alternativ utbyggnad av VA har kommunstyrelsen i sin beredning frångått den juridiska
bedömningen och föreslagit att kommunen inte ska tillämpa LOU/LUF vid alternativ
utbyggnad av VA-nätet. Vi menar att tillämpning av LOU/LUF inte är valbart men
noterar att rättsläget är osäkert.

►

VA-taxan har hanterats genom två olika ärenden, ett avseende principbeslut av fast
avgift för enskilda VA-anläggningar och ett avseende taxans numeriska värden. Detta
har enligt vår bedömning bidragit till att VA-taxan i sin helhet har varit svår att
överblicka. Enligt vår mening kan även beslutsunderlagen stärkas genom tydligare
ekonomiska kalkyler och bedömningar.

Vår sammanfattande
ansvarsprövning är att
►

►
►

bedömning

utifrån

granskningens

syfte

och

grunderna

för

Kommunstyrelsen i huvudsak säkerställt ett ändamålsenligt underhållsarbete
avseende VA
Kommunstyrelsen inte säkerställt ett ändamålsenligt övertagande av föreningars VAanläggningar
Kommunstyrelsen inte fullt ur säkerställt tydlig beredning av ny VA-taxa

Utifrån granskningen lämnar vi nedanstående rekommendationer. Rekommendationerna
syftar till att utveckla kommunstyrelsens arbete kopplat till granskningens område. Vi
rekommenderar kommunstyrelsen att:
► Säkerställa att kommunen vid alternativ utbyggnad av VA-nätet följer krav på
upphandling utifrån LOU/LUF
► Säkerställa att VA-taxan framledes hanteras och bereds på ett sammanhållet och
tydligt sätt, exempelvis genom tydligare ekonomiska och juridiska bedömningar
Tillse att de ekonomiska kalkylerna, bedömningar och konsekvenserna avseende
kostnader är tydliga i beredningen inför beslut kopplade till VA-verksamheten
3
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1. Inledning
1.1. Bakgrund
Det har i kommunrevisionens risk- och väsentlighetsanalys uppkommit risker inom ramen för
Kungälvs kommuns vatten- och avloppsverksamhet (VA). Kommunrevisionen har särskilt
uppmärksammat tre risker:
1. Kommunen behöver genomföra betydande reinvesteringar för att byta ut äldre VAanläggningar. Detta på grund av problem med inläckage av grund- och ytvatten samt
läckage och missfärgat vatten i dricksvattenledningar.
2. VA bland annat i kustzon byggs ut och kommunen kan överta driften av VAanläggningar från enskilda föreningar. Dessa anläggningar ska värderas i samband
med övertagandet.
3. Kommunfullmäktige har beslutat om ny taxa för VA. Beslutet har fått uppmärksamhet
och skapat upprördhet bland kommuninvånare. Beslutet har exempelvis överklagats
till förvaltningsrätten.
Revisorerna har utifrån sin väsentlighets- och riskbedömning därför sett det som väsentligt att
utöka den grundläggande granskningen med ett särskilt fokus på kommunens VA-verksamhet.
I detta ingår kommunens underhållsarbete, övertagande av anläggningar samt beredning av
ny taxa.
1.2. Syfte och revisionsfrågor
Syftet med den utökade grundläggande granskningen är att granska om kommunen har
säkerställt ett ändamålsenligt underhållsarbete avseende VA, övertagande av föreningarnas
VA-anläggningar samt beredning av ny VA-taxa.
Granskningen inriktas på att besvara följande revisionsfrågor:
► Hur bedrivs underhållsarbetet inom ramen för VA-verksamheten?
► Finns investerings- och underhållsplaner för att säkerställa drift och underhåll
av VA-verksamheten?
► Finns det en tydlig roll- och ansvarsfördelning inom ramen för VAverksamheten?
► Vilken uppföljning och kontroll genomförs av VA-verksamheten?
► Hur genomförs arbetet med att överta VA-anläggningar av föreningar?
► Hur värderas föreningars VA-anläggningar vid övertagande av kommunen?
► Hur många VA-anläggningar har kommunen övertagit av föreningar?
► Vilka underlag låg till grund för beredning inför beslut om VA-taxan i
kommunfullmäktige i december 2019?
► Har ekonomiska och juridiska aspekter belysts i beredningen?
► Vilka domslut har förvaltningsrätten och eventuella övriga instanser fattat beslut
om utifrån den laglighetsprövning avseende beslutet om VA-taxan som inkom
till förvaltningsrätten?
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1.3. Revisionskriterier
Med revisionskriterier avses bedömningsgrunder som används i granskningen som utgångspunkt för analys, slutsatser och bedömningar. Revisionskriterierna kan hämtas ifrån lagar och
förarbeten eller interna regelverk, policys och fullmäktigebeslut. Kriterier kan också ha sin
grund i jämförbar praxis eller erkänd teoribildning.
I denna granskning utgörs de huvudsakliga revisionskriterierna av:
►

Kommunallag (2017:725) 6 kap om styrelsens ansvar

►

Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster (LAV) 39-40 § om inlösen av enskilda
anläggningar

►

Lag (2016:1146) om upphandling inom försörjningssektorerna

►

Lag (2016:1145) om offentlig upphandling

►

Kommunspecifika policyer och riktlinjer inkl. budget.

1.4. Metod
Granskning genomförs som en dokument- och intervjustudie. Inför intervjuer har även skriftliga
svar inhämtats. Dokument som granskas är exempelvis underhållsplaner och beslutsunderlag
inför beslut om ny VA-taxa. Intervju genomförs med sektorchef för Samhälle och utveckling
samt verksamhetschef för teknik. Källförteckning framgår av bilaga 1.

1.5. Avgränsningar och ansvarig nämnd
Uppdraget avgränsas i enlighet med ställda revisionsfrågor samt till att avse kommunstyrelsen.
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2. Underhållsarbetet
I detta kapitel besvaras revisionsfrågan om hur underhållsarbetet bedrivs inom ramen för VAverksamheten. Kapitlet avslutas med vår bedömning.
2.1. Kommunens ambitioner kommer att driva ytterligare investeringar
Enligt kommunens VA-utbyggnadsplan har det under flera år pågått ett omfattande arbete med
att bygga ut kommunalt VA. Kommunfullmäktige beslutade exempelvis under 2008 om
projektering av genomförande av de områdena i kustzon med stort behov av åtgärder för
förbättrad VA-lösning.1 De intervjuade uppger att det huvudsakliga motivet till utbyggnaden är
miljöskäl och att invånarna ska få dricksvatten med god kvalitet.
Kommunen har en tidplan för VA-utbyggnaden som sträcker sig till 2034. I tabell 1 nedan
framgår tidplan för VA-utbyggnad fram till och med 2024. Planen håller enligt uppgift på att
revideras.
2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Aröd
Nordkroken
Tjuvkil
Håffrekullen
Instön (norra)
Ulvesund
Kornhall
Arntorp
Tabell 1 – Plan för VA-utbyggnad, 2017-2024, Kungälvs kommun.

För att klara tillkomsten av ytterligare hushåll och exempelvis utbyggnad av Kungälvs sjukhus
har kommunen även investerat i ett nytt vattenverk.
För perioden 2017-2024 har cirka 1 400 miljoner kronor avsatts inom avgiftskollektivet2, varav
i princip hela summan avser VA. De intervjuade uppger att ökade investeringar medför ökade
driftskostnader. Eftersom detta bärs av avgiftskollektivet uppges att taxorna även framledes
kommer att höjas till följd av VA-utbyggnaden.

2.2. Utvecklingsarbete pågår vad gäller styrning av underhållsarbetet
Enligt de skriftliga svaren bedrivs underhållsarbetet på två sätt: dels akut, dels planerat. Det
akuta underhållet uppkommer oplanerat, exempelvis vid läckage. Det planerade underhållet
är ett mer systematiskt underhåll, exempelvis löpande utbyte av VA-nätet. Enligt uppgift
uppgår förnyelsetakten av kommunens VA-nät till cirka en halv procent per år.

De sex område som berördes var Aröd, Ödsmålsmosse/Rörtången, Tjuvkil Marstrand/Koön, Instön
och Kovikshamn.
2 Med avgiftskollektiv avses de verksamheter som i sin helhet är avgiftsfinansierade. I Kungälvs kommun
består avgiftskollektivet av dels renhållning, dels VA.
1
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De intervjuade uppger att Kungälv har ett förhållandevis ungt och väl underhållet VA-nät. Detta
medför att kommunen inte behöver förnya det befintliga ledningsnätet i samma takt som
kommuner i närområdet.
Kommunen har trots detta vissa förnyelsebehov. Kommunen har exempelvis fått
förelägganden avseende delar av dricksvattennätet.3 Verksamhetschef Teknik har därför
beslutat om att en förnyelseplan ska tas fram. I förnyelseplanen ska en detaljerad riskanalys
göras på samtliga ledningar, exempelvis vad gäller ålder och material. Enligt
uppdragsdirektivet påbörjades arbetet med förnyelseplan under 2019 och ska slutredovisas
senast mars 2021. Det pågår även arbete med att ta fram en drift- och underhållsplan. Driftoch underhållsplanen sker på uppdrag av kommunen tillsatt styrgrupp infrastruktur. Arbetet
utgår enligt uppgift från den arbetsprocess som framarbetats av Svenskt vatten.4

2.3. VA-verksamheten är uppdelad på två organisatoriska enheter
Ansvar för VA-frågor återfinns inom verksamhetsområde Teknik som i sin tur är placerat inom
Sektor Samhälle och utveckling. Verksamhetsområde teknik har delat upp ansvaret på två
organisatoriska enheter; en för drift och en för teknik.

Teknisk chef

Chef VA-teknik
Handläggare
VA-ingenjörer
Kvalitets- och miljösamordnare

Chef VA-drift
Drifttekniker vatten
Drifttekniker avlopp
Drifttekniker vattenverk
Drifttekniker avloppsverk
Processingenjör

Figur 1 – EY:s tolkning av VA-verksamhetens organisationsstruktur och funktioner

Enligt organisationsbeskrivningen har VA-teknik 11 medarbetare som ansvarar för frågor som
exempelvis budget, taxor, debiteringar av anläggningsavgifter, detaljplanearbete och
föreningsanslutningar. Inom VA-drift återfinns 25 medarbetare som ansvarar för drift av
vattenverk, avloppsverk, vattenreservoarer, avloppspumpstationer, tryckstegringsstationer
samt ledningsnätet.

3 Enligt uppgift har de flesta förelägganden hanterats, exempelvis avseende Aröd. Andra förelägganden
har planerade åtgärder, exempelvis Tjuvkil.
4 Svenskt vatten är en branschorganisation som företräder kommunala vattentjänstföretag.
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Kommunstyrelsens delegation till tjänstepersoner framgår av delegationsordning. Enligt
delegationsordningen har enhetschef för VA-teknik mandat att:
x Sluta avtal om anslutande abonnenter utanför VA-verksamhetsområde
x Sluta avtal om mottagande av och leverans av vatten
x Sluta avtal om mottagande av och leverans av slam
x Sluta övriga avtal med stöd av Lagen om allmänna vattentjänster (LAV) och Allmänna
bestämmelser för brukade av kommunens allmänna vatten- och avloppsanläggningar
x Uppsägning eller hävande av avtal avseende vatten- och avloppsverksamhet som ej
är av principiell beskaffenhet
Kommunstyrelsen har utöver ovan inte delegerat ytterligare VA-frågor till tjänsteperson.

2.4. Uppföljning och kontroll
EY:s notering: På grund av den sekretess som råder inom området kommer vi enbart att
redogöra för uppföljningen på en övergripande nivå och inte granska vilka kontroller som görs
av ledningsnät och dricksvatten samt vad dessa visar.
De intervjuade uppger att investeringsprojekt följs upp inom ramen för kommunens
projektmodell. Styrgruppen för infrastruktur hanterar budgetar och uppföljning av
investeringsprojekt löpande. Projektmodellen anger bland annat att varje investeringsprojekt
planeras, följs upp och att en slutrapport fastställs. Styrgruppen ansvarar för att dessa moment
genomförs. Kommunstyrelsen följer upp hela investeringsportföljen två gånger per år. De
intervjuade menar att Kungälvs styrning utgår ifrån ett portföljtänk där kommunstyrelsen styr
helheten och olika styrgrupper respektive projekt.
Egenkontroller av verksamheten genomförs med hjälp av ramverket HACCP (Hazard Analysis
and Critical Controll Point). Utifrån ramverket identifieras de faror som utgör störst risk och
kategoriseras utifrån ett antal på förhand givna kategorier. Därefter upprättas exempelvis
övervakningssystem och korrigerande åtgärder. Denna del av verksamheten kontrolleras även
av kommunens Miljöenhet samt Länsstyrelsen.
Ekonomisk uppföljning av investeringsprojekt sker enligt uppgift löpande. Kommunstyrelsens
utskott för samhälle och utveckling har enligt utskottshandlingarna för 2020 följt upp ekonomi
i maj och september. Kommunstyrelsen har enligt styrelsehandlingarna följt upp ekonomi i
april, maj, augusti och september. Investeringarna följs även upp mer samlat i samband med
delårs- och årsbokslut. Uppföljningen ligger därefter till grund för den årliga revideringen av
taxorna.
De intervjuade uppger att kommunen har en generellt god uppföljning och kontroll vad gäller
VA-verksamheten. De intervjuade menar att en utmaning är att kondensera all nödvändig
information på ett pedagogiskt sätt till kommunstyrelsens uppföljning.
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2.5. Bedömning
Enligt vår bedömning har kommunstyrelsen i huvudsak säkerställt att underhållsarbetet inom
ramen för VA-verksamheten bedrivs på ett ändamålsenligt sätt. Vår bedömning grundar sig på
att investeringsplaner finns, att det finns en tydlig roll- och ansvarsfördelning samt att tillräcklig
uppföljning och kontroll genomförs.
Granskningen visar att det finns investeringsplaner för att säkerställa drift av VAverksamheten. Vi noterar att kommunens ambitionsnivå med fortsatt VA-utbyggnad sannolikt
kommer medföra återkommande höjningar av VA-taxan. Granskningen visar emellertid också
att det i nuläget saknas fastställd förnyelseplan samt drifts- och underhållsplan. Enligt vår
mening skulle kommunstyrelsens styrning stärkas av tydligare drifts- och underhållsplaner. Vi
noterar att arbete pågår med framtagande och att dessa väntas vara slutförda i närtid.
Vidare finns enligt vår mening en tydlig roll- och ansvarsfördelning inom ramen för VAverksamheten. Organiseringen består av två tydliga enheter med avgränsade ansvar och
mandat.
Slutligen visar granskningen att uppföljning sker av investeringsprojekten inom ramen för
kommunens projektmodell och att kommunstyrelsen erhåller övergripande ekonomisk
uppföljning. Uppföljning sker även inom förvaltningen vad gäller vattnets kvalitet.
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3. Övertagande av VA-anläggningar från föreningar
I detta kapitel besvaras revisionsfrågan om hur arbetet med att överta VA-läggningar av
föreningar genomförs. Kapitlet avslutas med vår bedömning
3.1. Föreningarna initierar arbetet med övertagande
Enligt kommunens hemsida inleds ett övertagande med att föreningen begär att kommunen
ska ta över anläggningen.5 Av lag (2006:412) om allmänna vattentjänster (LAV) 39-40 §§
framgår att om det för en fastighet inom en allmän VA-anläggnings verksamhetsområde finns
en enskild anläggning som kan användas av den allmänna VA-anläggningen, är den som äger
den enskilda anläggningen skyldig att, om huvudmannen begär det, mot skälig ersättning låta
den enskilda anläggningen ingå i den allmänna VA-anläggningen.
Enligt policy, för ersättningar för enskilda VA-anläggningar, är huvudregeln att ersättningen
beräknas utifrån bruksvärdesprincipen.6 Detta innebär att ersättningen beräknas utifrån
nyanskaffningsvärdet med avdrag för art, ålder och skick. Det framgår exempelvis att
avskrivningstiden avgör avdraget för ålder. Kommunen kan göra undantag från värderingen,
exempelvis utgår ingen ersättning för anordning utöver vattenförsörjning och avlopp.

Medlemmarna i föreningen
är överens och begär ett
övertagande.

VA:s driftavdelning gör en
bedömning av status hos
ledningsnätet

Diskussion förs kring tidsram
för uppsägning och
restvärdet på anläggningen.
Tidsramen beror på
avslutandet av
lantmäteriförrättningen

Uppsägning av nuvarande
VA-avtal mellan föreningen
och kommunen

Utbetalning av restvärdet

Kommunen tar över nätet,
bildar verksamhetsområde
och kommunal drift startar

Figur 2 – EY:s tolkning av process för övertagande av VA-förening enligt kommunens hemsida

Enligt de intervjuade genomför VA-ingenjör en teknisk besiktning av anläggningen i samband
med övertaganden. Utifrån anläggningens tekniska status fastställs därefter ett värde. De
intervjuade uppger att det uppskattade värdet för många anläggningar har varit lägre än
föreningarna väntat sig. Det rör sig ibland om en köpeskilling som snarare är att betrakta som
symbolisk. I de fall kommunen och föreningarna inte är eniga om värdet anlitas en extern
värderare. Enligt uppgift är det ovanligt att kommunen och föreningar inte kommer överens.

https://www.kungalv.se/Bygga--bo--miljo/vatten-och-avlopp/kommunalt-allmant-vatten-och-avlopp/vaforeningar-informationssida/ hämtad 2020-10-15
6 Policy för ersättningar för enskilda VA-anläggningar, antagen av kommunfullmäktige 2017-04-20
5
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3.2. Antalet enskilda VA-anläggningar är betydande
I Kungälvs kommun finns enligt uppgift drygt 180 VA-anläggningar som inte drivs av
kommunen men är inkopplade på kommunens nät. Av dessa är 55 att betrakta som större med
ett flertal hushåll inkopplade.
Enligt uppgift har kommunen tidigare övertagit cirka en VA-anläggning varje eller vartannat år.
Under 2020 har kommunen övertagit en anläggning och arbete pågår för övertagande av
ytterligare nio anläggningar.
De intervjuade menar att det finns tre huvudsakliga skäl till att föreningar önskar att kommunen
övertar anläggningar. Det första är att VA-föreningarna huvudsakligen drivs ideellt och det är
utmanande att säkerställa kompetens och bemanning. Det andra skälet är att anläggningarna
börjar bli gamla. Många föreningar står inför betydande underhåll eller reinvesteringar för att
bevara värde och funktionalitet. Det tredje skälet är att lagkraven kring framförallt
avloppsanläggningar har förändrats. Lagen ställer nu högre krav jämfört med när många
anläggningar byggdes. Detta kommer också att öka föreningarnas kostnader framledes.

3.3. Övertaganden riskerar leda till ökade kostnader för kommunen
De intervjuade uppger att föreningars nät och pumpstationer är konstruerade för småskalighet.
De har exempelvis fler men mindre pumpstationer än det kommunala nätet. Pumpstationer
och ledningsnät kräver återkommande planerat och akut underhåll.
Ett kommunalt övertagande av föreningarnas anläggningar skulle enligt uppgift medföra att
antalet pumpstationer i kommunens ägo mer än fördubblades. Detta medför att kommunen
kommer att behöva utöka sitt larmsystem och organisation för att motsvara behoven. Eftersom
föreningarnas nät generellt är i behov av underhåll och åtgärder för att säkerställa efterlevnad
av lagkraven kan även initiala investeringar behövas. Ökade investeringar och ökad
driftsorganisation medför risk att kostnaderna för kommunen ökar med anledning av
övertaganden.

3.4. Kommunen har beslutat att frångå LOU/LUF vid alternativ föreningsutbyggnad
Kungälvs kommun har beslutat om en så kallad ”alternativ utbyggnadsmodell för VA”.
Modellen innebär att någon annan än kommunen bygger ut VA-nätet med ändamålet att
kommunen ska överta anläggningen.
Vid kommunstyrelsens behandling i september 2019 framgår i beslutsunderlagen hur den
alternativa utbyggnadsmodellen kan tillämpas. Exempelvis framgår att erforderlig upphandling
ska ske i enlighet med gällande lagstiftning. Kommunstyrelsen beslutade att frångå den
juridiska bedömningen och föreslog för kommunfullmäktige att kommunen inte tillämpar Lagen
om offentlig upphandling (LOU)/Lagen om upphandling inom försörjningssektorerna (LUF) i
samband med alternativ utbyggnadsmodell för VA.
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Kommunfullmäktige beslutade i enlighet med kommunstyrelsens förslag.7 Enligt uppgift
saknas prejudicerande rättsfall på området. Kommunen har i skrivande stund tecknat ett avtal
om övertagande enligt alternativ utbyggnad (Tjuvkil 2:67). Två projekt med alternativ
utbyggnadsmodell pågår men är inte övertagna; Rishammar (Bonava) och Rollsbo/Västerhöjd
(Bokab/Ytterbygg).

3.5. Bedömning
Vår bedömning är att kommunstyrelsens arbete med övertagande av VA-läggningar från
föreningar inte sker på ett ändamålsenligt sätt. Vår bedömning grundar sig på att kommunen
inte följer LOU/LUF i samband med alternativ utbyggnadsmodell, men har en tydlig styrning
genom riktlinjer och policys för övertagande och värdering.
Granskningen visar att kommunfullmäktige beslutat att inte tillämpa LOU/LUF i alternativ
utbyggnad efter att kommunstyrelsen gått emot den juridiska bedömningen i sin beredning av
frågan. Kommunen har till dags dato tecknat ett avtal om övertagande enligt alternativt
utbyggnadsmodell. Vi kan konstatera att krav på upphandling gäller så till vida inte något
undantag föreligger. Exempel på undantag är intern upphandling mellan kommunen och
kommunala bolag. Krav på upphandling gäller enligt vår mening vid en byggnation som syftar
till att kommunen ska överta anläggningen. Krav på upphandling gäller däremot inte för
övertaganden i enlighet med LAV av redan byggd enskild VA-anläggning. Den alternativa
utbyggnadsmodellen framstår enligt vår mening som ett försök att kringgå LOU/LUF. Vi vill
därför erinra kommunstyrelsen att kommunstyrelsen inte kan välja när LOU/LUF ska tillämpas
och inte. Samtidigt noterar vi att det på området inte finns prejudicerande rättsfall. Vi kan därför
konstatera att den rättsliga utgången av en eventuell prövning är oviss.
Granskningen visar även att det är föreningarna som initierar ett övertagande och att detta kan
ske av olika skäl. Enligt vår mening finns risk för kostnadsökningar för VA-kollektivet om de
övertagande anläggningarna inte motsvarar den standard som krävs för storskalig drift.
Granskningen visar slutligen att kommunen arbetar efter en fastställd värderingsmetodik och
att detta görs av sakkunniga inom förvaltningen. Vi noterar att kommunen vid behov kan anlita
externa värderare men att detta är ovanligt.

7

Kommunfullmäktige den 7 november 2019, § 256/2019, dnr KS2019/0507
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4. Beredning inför beslut om VA-taxan i december 2019
I detta kapitel besvaras revisionsfrågan om vilka underlag som låg till grund för beredning inför
beslut om VA-taxan i kommunfullmäktige i december 2019. Kapitlet avslutas med vår
bedömning.
4.1. VA-taxan är uppdelad i två delar
Enligt underlagen för beslut om ny VA-taxa består taxan dels av en anläggningsavgift, dels en
brukningsavgift. Anläggningsavgiften ska finansiera utbyggnaden av VA-anläggningar.
Anläggningsavgiften är en engångsavgift och betalas då en fastighet ansluter sig till
kommunens VA-anläggning. Avgiften är generell och ett genomsnitt av anslutningskostnaden.
Brukningsavgiften i sig består av en rörlig del och en fast del. Den fasta avgiften baseras på
dels avgift för vattenmätare, dels avgift för dagvatten8. Den rörliga delen utgörs av en kostnad
per kubikmeter vatten och spillvatten. Taxans utformning följer enligt uppgift i stort hur Svenskt
Vatten utformat sitt typförslag.

Anläggningsavgift
VA-taxa

Fast del
Brukningsavgift
Rörlig del

Figur 3 – EY:s tolkning av VA-taxans konstruktion

Kommunens vatten och avlopp är enligt kommunens hemsida taxefinansierad. Detta betyder
att alla kostnader för VA-verksamheten ska täckas av VA-taxan. Enligt självkostnadsprincipen
i kommunallagen får kommuner inte ta ut högre avgifter än som motsvarar kostnaderna. Av
detta följer enligt de intervjuade att kommunen behöver justera sin taxa om det behövs för att
verksamheten sett över en treårsperiod ska redovisa ett nollresultat.9

Avrinnande vatten på markytan.
Med nollresultat menas att intäkter och kostnader går jämnt ut. Det är även möjligt, under vissa
omständigheter, att avsätta driftsöverskott till en investeringsfond för att därigenom inte justera taxan
utifrån treårsperioden.
8
9
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4.2. VA-taxa för föreningar
För VA-föreningar som är inkopplade på det kommunala VA-nätet men som ligger utanför det
kommunala verksamhetsområdet10 skrivs avtal mellan kommunen och föreningarna. Avgiften
har historiskt enbart baserats på förbrukningsvolym (rörlig del av brukningsavgift). Den årliga
avgiften har därmed baserats på mätaren i inkopplingspunkten och inte på antalet anslutna
fastigheter, vilket är en skillnad mot hanteringen inom det kommunala verksamhetsområdet.
Detta har inneburit att brukningsavgifter för föreningarna har understigit brukningsavgifterna
för fastigheter inom det kommunala verksamhetsområdet.
4.3. Föreningarna belastades inte för den fulla kostnaden med tidigare
taxekonstruktion
Enligt beslutsunderlag inför beslut kopplade till alternativ VA-utbyggnad framgår att 80 till 85
procent av kommunens kostnader utgörs av fasta kostnader. De fasta kostnaderna utgörs
exempelvis av kostnader för vattenverk och avloppsverk.
Vidare framgår att de fasta kostnaderna finansieras av den del i VA-taxan som inte är rörliga,
det vill säga taxan som inte baseras på förbrukningsvolymen. Föreningarnas avgift baseras i
nuläget enbart på förbrukningsvolym. Föreningarna betalar enligt uppgift därmed inte fullt ut
för nyttjade tjänster. Detta innebär enligt underlagen att föreningarna nyttjar tjänster för
motsvarande cirka 6 miljoner kronor som i dagsläget belastar övriga delar av VA-kollektivet.
Kommunfullmäktige beslutade i november 2019 att den fasta delen av brukningsavgiften tas
ut av varje fastighet som ingår i en förening enligt gällande VA-taxa. Eftersom föreningarna
sköter drift och underhåll av sina egna anläggningar beslutade kommunfullmäktige i december
2019 att reducera den fasta delen av brukningsavgiften med 20 procent.
Kommunfullmäktige beslutade i juni 2020 att upphäva beslut om att ta ut den fasta delen av
brukningsavgiften från november 2019.

4.4. Simulering visade ett behov av att höja taxan med 10 procent under 2020
Vid beräkning av VA-taxan använder förvaltningen en simuleringsmodell. Modellen tar hänsyn
till flera faktorer, bland annat antagen inflation, nya investeringar, låneskuld samt uppräkning
av driftskostnader. Simuleringen utgår ifrån att ingen taxejustering görs och ger därmed ett
prognostiserat resultat. Simuleringen prognostiserar resultat för 8 år framåt. Utifrån det
prognostiserade resultatet kan förvaltningen beräkna behov av årlig taxejustering.
Simuleringen inför fastställande av VA-taxa 2020 visade att det fanns ett behov av att öka
taxorna med 10 procent för 2020. Det huvudsakliga skälet för höjningen berodde enligt
underlagen på att Kungälvs nya vattenverk och kringliggande ledningsnät var färdigställt och
dessa kostnader kommer att belasta VA-kollektivets ekonomi under 2020 och framåt.

10 Det kommunala verksamhetsområdet är inom det område som kommunen är skyldig att tillhandahålla
en eller flera VA-tjänster.
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Av det totala behovet om 10 procent avgiftshöjning kunde cirka hälften finansieras genom att
ta ut en avgift för den fasta delen av brukningsavgiften från föreningar, vilket
kommunfullmäktige beslutade om i november 2019. Taxehöjning för VA-kollektivet kunde
därmed beräknas till 5 procent.

4.5. Två ärenden har hanterats parallellt
Kommunfullmäktiges handlingar och protokoll visar att den samlade VA-taxan har hanterats
genom två olika ärenden.
Det första ärendet hanterades av kommunfullmäktige i november 2019 och avsåg alternativ
utbyggnadsmodell samt principbeslut om uttagande av fast brukningsavgift från
föreningsanslutna fastigheter.11 Av beslutsunderlagen framgår ekonomisk konsekvensbeskrivning. Det framgår bland annat att nuvarande konstruktion medför att föreningarna
underfaktureras cirka 6 miljoner kronor per år. Det framgår ingen juridisk bedömning av uttag
av fast avgift för föreningsanslutningar i detta ärende.
Det andra ärendet hanterades av kommunfullmäktige i december 2019 och avsåg de
numeriska värdena i taxan.12 Av beslutsunderlagen framgår ekonomisk och juridisk
bedömning. Enligt den juridiska bedömningen följer utformningen branchorganisationens
normalförslag och är kontrollerad utifrån kravet på rättvis och saklig grund. Av den ekonomiska
bedömningen framgår att taxorna behöver öka med 5 procent under 2020 och cirka 6 procent
per år kommande två år. Det framgår även att ytterligare fastigheter kommer ansluta sig till
kommunalt VA i exempelvis Aröd och Tjuvkil. Detta kommer att innebära ökade intäkter och
ingår i den uträkning som genomförts.

4.6. Beslut om VA-taxan har överklagats
Kommunfullmäktige beslutade i december 2019 om det ovan omnämnda andra ärendet som
avsåg taxan numeriska värden. Kommunfullmäktige beslutade i december 2019 även att införa
en avgiftsreduktion om 20 procent på den fasta brukningsavgiften som kommunfullmäktige
beslutade om att införa för föreningsanslutna hushåll i november 2019.
Beslutet har överklagats till Förvaltningsrätten i Göteborg (hädanefter Förvaltningsrätten).
Klaganden har yrkat på dels att beslutet ska upphävas, dels på inhibition av beslutet, det vill
säga att beslutet till dess att förvaltningsrätten avgjort målet inte ska gälla. Klaganden anförde
bland annat att taxan strider mot likställighetsprincipen i kommunallagen. Klaganden menade
även att kommunen genom brukningsavgiften tar ut avgift för samtliga drifts- och
underhållskostnader hela vägen till deras fastigheter – trots att kommunen vare sig bedriver
drift eller underhåll fram till den enskilda anläggningens förbindelsepunkt. Förvaltningsrätten
avslog i januari 2020 yrkandet om inhibition.

11
12

KS2019/0507
KS2019/1456
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Kommunen yttrade sig i ärendet under juni 2020. Kommunen menar att beslutet är förenligt
med lag, exempelvis eftersom LAV inte är tillämpligt på förhållandet mellan kommunen och
klagandena samt att taxan uppfyller kraven i LAV.

Figur 4 - EYs bild av överklagandeprocessen

Förvaltningsrätten har vid tiden för granskningen, oktober 2020, inte avgjort ärendet.

4.7. Bedömning
Vår bedömning är att kommunen inte fullt ut säkerställt en tydlig hantering och beredning inför
beslut om justering i VA-taxan. Vår bedömning grundar sig på att två ärenden hanterats
parallellt som är tätt sammanhängande samt att underlagens utformning kan stärkas.
Granskningen visar att kommunstyrelsen har hanterat VA-taxan i två olika ärenden. Det första
som rör uttagande av den fasta delen av brukningsavgiften och den andra om taxans
numeriska värden. Enligt vår uppfattning kan denna uppdelning ha inneburit otydligheter. Ett
tecken på detta är att kommunfullmäktige redan på kommande sammanträde reviderade sitt
beslut. Vi menar att kommunstyrelsens beredning skulle stärkas genom att hantera VA-taxan
i sin helhet eftersom dessa båda aspekter påverkar varandra väsentligt.
Enligt vår mening finns viss generell utvecklingspotential vad gäller hur kommunen utformar
sina tjänsteskrivelser. Vi noterar exempelvis att den juridiska bedömningen presenteras innan
ärendet har presenterats, medan exempelvis den ekonomiska bedömningen presenteras efter.
Vi menar även att det inte är tydligt vad som är rubriker eller underrubriker. Kommunstyrelsens
beredning skulle enligt vår mening stärkas genom tydligare mall för beslutsunderlag.
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Enligt beslutsunderlagen belastas inte föreningarna för den fulla kostnaden för nyttjade
tjänster. Enligt vår mening framstår argumentationen som rimlig. Skälet för detta är att
brukningsavgifterna skulle kunna sägas finansiera själva driften av verksamheten medan
kommunen har ytterligare kostnader, exempelvis kapitalkostnader. I granskningen har inte
ingått en granskning eller kvalitetssäkring av kommunens beräkningar. Vi menar ändock att
kommunstyrelsens fortsatta hantering av ärendet skulle stärkas genom att tydligare redogöra
för vad det kostar att tillhandahålla VA-tjänster för föreningar utanför kommunalt
verksamhetsområde samt vad föreningarna betalar för dessa tjänster.
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5. Samlad bedömning
5.1. Bedömning utifrån revisionsfrågorna
Revisionsfrågor

Bedömning

Hur bedrivs underhållsarbetet inom
ramen för VA-verksamheten?

Vår bedömning är att kommunstyrelsen i
huvudsak har säkerställt att underhållsarbetet
inom ramen för VA-verksamheten bedrivs på ett
ändamålsenligt sätt. Vår bedömning grundar sig
på att investeringsplaner finns, att det finns en
tydlig roll- och ansvarsfördelning samt att
tillräcklig uppföljning och kontroll genomförs.
Bedömningen grundas även i att det i nuläget
saknas fastställd förnyelseplan samt drifts- och
underhållsplan. Vi noterar att arbete pågår med
framtagande av förnyelseplan samt drifts- och
underhållsplan.

x

x

x

Finns investerings- och
underhållsplaner för att
säkerställa drift och underhåll
av VA-verksamheten?
Finns det en tydlig roll- och
ansvarsfördelning inom ramen
för VA-verksamheten?
Vilken uppföljning och kontroll
genomförs av VAverksamheten?

Hur genomförs arbetet med att överta
VA-anläggningar av föreningar?
x

x

Hur värderas föreningars VAanläggningar vid övertagande
av kommunen?
Hur många VA-anläggningar
har kommunen övertagit av
föreningar?

Vår bedömning är att kommunstyrelsens arbete
med övertagande av VA-läggningar från
föreningar inte sker på ett ändamålsenligt sätt.
Vår bedömning grundar sig på att kommunstyrelsen i sin beredning frångått den juridiska
bedömningen och föreslagit att kommunen inte
ska tillämpa LOU/LUF vid alternativ utbyggnad
av VA-nätet. Kommunen har till dags dato
tecknat avtal om ett alternativt utbyggnadsprojekt. Vi noterar att rättsläget är osäkert
avseende hanteringen av alternativ utbyggnad.
Vår bedömning är även att kommunen har en
tydlig styrning genom riktlinjer och policys för
övertagande och värdering. Vidare baseras
bedömningen på att kommunen arbetar efter en
fastställd värderingsmetodik och att detta görs av
sakkunniga inom förvaltningen som vid behov
kan anlita externa värderare. Granskningen visar
att kommunen under 2020 övertagit en VAanläggning och har påbörjat arbete för
övertagande av ytterligare nio.
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Vilka underlag låg till grund för
beredning inför beslut om VA-taxan i
kommunfullmäktige i december 2019?
x

x

Har ekonomiska och juridiska
aspekter belysts i
beredningen?
Vilka domslut har förvaltningsrätten och eventuella övriga
instanser fattat beslut om
utifrån den laglighetsprövning
avseende beslutet om VAtaxan som inkom till
förvaltningsrätten?

Vår bedömning är att kommunen inte fullt ut
säkerställt en tydlig hantering och beredning inför
beslut om justering i VA-taxan. Vår bedömning
grundar sig på att VA-taxan hanterats genom två
olika ärenden samt att underlagens utformning
kan stärkas. Den parallella hanteringen har enligt
vår uppfattning inneburit att VA-taxan i sin helhet
varit svår att överblicka. Vi noterar även viss
generell utvecklingspotential vad gäller beslutsunderlags utformning. Granskningen visar också
att Förvaltningsrätten i januari 2020 avslagit
yrkandet om inhibition. Förvaltningsrätten har per
oktober 2020 inte avgjort ärendet avseende VAtaxan.

5.2. Slutsatser
Granskningens syfte har varit att granska om kommunen har säkerställt ett ändamålsenligt
underhållsarbete avseende VA, övertagande av föreningarnas VA-anläggningar samt
beredning av ny VA-taxa.
Vår bedömning utifrån granskningens syfte och grunderna för ansvarsprövning är att
Kommunstyrelsen i huvudsak säkerställt ett ändamålsenligt underhållsarbete avseende VA.
Vidare är vår bedömning att kommunstyrelsen inte har säkerställt ett ändamålsenligt
övertagande av föreningars VA-anläggningar. Slutligen bedömer vi att kommunstyrelsen inte
fullt ut säkerställt en tydlig hantering och beredning av ny VA-taxa.
Bedömningen grundar sig i att det övergripande finns en tydlig styrning av investerings- och
underhållsarbetet men att styrningen kan stärkas genom tydligare förnyelseplan samt driftsoch underhållsplan. Vidare grundar sig bedömningen även på att kommunen beslutat att inte
följa LOU/LUF vid alternativ utbyggnadsmodell, men att övertagande sker efter en fastställd
metodik för värdering. Bedömningen grundar sig slutligen på att kommunen kan stärka sin
hantering och beredning av beslut om VA-taxan.
Utifrån granskningen lämnar vi nedanstående rekommendationer. Rekommendationerna
syftar till att utveckla kommunstyrelsens arbete kopplat till granskningens område. Vi
rekommenderar kommunstyrelsen att:
► Säkerställa att kommunen vid alternativ utbyggnad av VA-nätet följer krav på
upphandling utifrån LOU/LUF
► Säkerställa att VA-taxan framledes hanteras och bereds på ett sammanhållet och
tydligt sätt, exempelvis genom tydligare ekonomiska och juridiska bedömningar
► Tillse att de ekonomiska kalkylerna, bedömningar och konsekvenserna avseende
kostnader är tydliga i beredningen inför beslut kopplade till VA-verksamheten
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Göteborg, den 4 december 2020

Aron Larsson
Verksamhetsrevisor
Ernst & Young AB

Karin Knutsson
Verksamhetsrevisor
Ernst & Young AB

Hans Gavin
Certifierad kommunal yrkesrevisor och auktoriserad revisor
Kvalitetssäkrare
Ernst & Young AB
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§ 367/2020

Revidering av åtgärder för det lokala näringslivet med anledning av covid19 (Dnr KS2020/0629)
Coronapandemin har under hösten kommit in i en andra våg och detta påverkar det lokala
näringslivet i Kungälvs kommun. Under våren 2020 beslutade kommunstyrelsen (KS §
89/2020 samt KS § 226/2020) och kommunfullmäktige (KF § 50/2020) om stödåtgärder för
företagare och näringsliv med anledning av coronavirusets effekter.
Pandemin har inneburit likviditetsproblem för delar av näringslivet och förvaltningen har
enligt de två ovannämnda besluten i KS och KF gjort avsteg från gällande rutiner och
delegationsordning avseende avgifter, taxor inom vissa områden samt hyror.
De beslutade åtgärderna bestod bland annat av anstånd prövas efter ansökan från företagar/verksamhetsutövare inom områdena bygglov, tillsyns- och tillståndsavgifter, VA- och
sophantering, livsmedelskontroll och miljötillsyn, tillsynsavgifter för alkohol samt hyror i
kommunens lokaler. Avgifter för markupplåtelse av offentlig plats tas inte ut under 2020.
Utöver detta fick ekonomichef i samråd med kommundirektör utökad delegation att fatta
beslut om avbetalningsplan i upp till maximalt två år samt tre prisbasbelopp för de företag som
berörs av kommunstyrelsens beslut KS § 89/2020
De tidigare beslutade stödåtgärderna har stämts av med berörda verksamheter och gäller
fortfarande. Nya åtgärder har erbjudits och genomförts med företagen i kommunen, såsom
utbildning i e-handel tillsammans med Business Region Göteborg. En annonskampanj om att
handla lokalt för att stödja det lokala näringslivet inför bland annat julhandeln har tagits fram.
Med utgångspunkt i denna avstämning föreslår förvaltningen kommunstyrelsen och
kommunfullmäktige:
Förslag till kommunstyrelsen
1. Åtgärder beslutade 2020-04-02, (KS § 89/2020, Dnr KS2020/0629) fortsätter att gälla
till och med 2021-06-30 med undantag från punkt fyra.
2. Möjligheten att vid behov använda inkassorutinen för företagar-/verksamhetsutövare
inom områdena bygglov, tillsyns- och tillståndsavgifter, VA- och sophantering,
livsmedelskontroll och miljötillsyn, markupplåtelse av offentlig plats, tillsynsavgifter för
alkohol samt hyror i kommunens lokaler återinförs.
3. Åtgärder beslutade 2020-04-02, (KS § 226/2020, Dnr KS2020/0629) fortsätter att gälla
till och med 2021-06-30.
Förslag till kommunfullmäktige
Med ändring av Kommunfullmäktiges taxa för upplåtelser av offentlig plats samt torghandel
inom Kungälvs kommun ska det för kalenderåret 2021 inte tas ut någon taxa för upplåtelse av
mark för uteservering.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse - Revidering av åtgärder för det lokala näringslivet med anledning av covid-19
Justeras sign
KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
Sida

2020-12-16
2 (2)

Beslut

__________

1. Åtgärder beslutade 2020-04-02, (KS § 89/2020, Dnr KS2020/0629) fortsätter
att gälla till och med 2021-06-30 med undantag från punkt fyra.
2. Möjligheten att vid behov använda inkassorutinen för företagar/verksamhetsutövare inom områdena bygglov, tillsyns- och tillståndsavgifter,
VA- och sophantering, livsmedelskontroll och miljötillsyn, markupplåtelse av
offentlig plats, tillsynsavgifter för alkohol samt hyror i kommunens lokaler
återinförs.
3. Åtgärder beslutade 2020-04-02, (KS § 226/2020, Dnr KS2020/0629)
fortsätter att gälla till och med 2021-06-30.

Förslag till kommunfullmäktige
Med ändring av Kommunfullmäktiges taxa för upplåtelser av offentlig plats samt
torghandel inom Kungälvs kommun ska det för kalenderåret 2021 inte tas ut någon
taxa för upplåtelse av mark för uteservering.
__________
Expedieras till

Förvaltningsledningen

För kännedom till

KOMMUNSTYRELSEN

Justeras sign
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Sammanträdesdatum
Sida
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§ 374/2020

Kärna 67:1, del av - Hyres- och Marköverlåtelseavtal (Dnr KS2020/1534)
Det finns behov av en ny fullstor idrottshall i Kärna. Kärna skola, friskolan i Kärna samt
idrottsföreningar behöver hallen för deras respektive verksamheter. I antagen
investeringsbudget (KS2019-1481) finns planering för en byggnation av idrottshall i Kärna i
extern regi, dvs som en inhyrning. I sammanställningen över prognostiserade
driftkostnadskonsekvenser finns hyran för en ny idrottshall inräknad. För att genomföra
inhyrningen behöver en markanvisning göras till en upphandlad byggherre som därefter
upplåter idrottshallen till kommunen via ett hyresavtal.
Under sommaren 2020 genomförde förvaltningen en upphandling av hyra för en ny idrottshall
i Kärna. Det anbud som inkom med lägst pris uppfyllde ställda krav på utformning och
kvalitet. Förvaltningen gjorde bedömningen att aktören kunde tilldelas uppdraget att uppföra
en idrottshall. Det lägsta anbudet kom från företaget Ytterbygg AB och var på 1.580.000kr
per år. Hyran bedöms ge kommunen goda förutsättningar för en låg driftkostnad för hallen.
Jämförelse har gjorts med den senaste idrottshall som kommunen byggt i egen regi. Vid
kommunstyrelsen sammanträde 2020-10-07 gavs förvaltningen i uppdrag att tilldela Ytterbygg
AB uppdraget att hyra ut en idrottshall i Kärna till kommunen.
Sedan tilldelningen har förvaltningen färdigställt hyres- och marköverlåtelseavtalet och fått det
påskrivet av Ytterbygg AB. Avtalen är granskade av kommunjuristen och försäljningen av del
av fastigheten Kärna 67:1 ger en köpeskilling om 1,2 mkr som påverkar kommunens likviditet
positivt.
Förvaltningen gör bedömningen att ur ett långsiktigt driftkostnadsperspektiv är det
fördelaktigt att teckna hyresavtal med Ytterbygg AB som bygger en permanent idrottshall.
Förvaltningen föreslår att marköverlåtelseavtal och hyresavtal med Ytterbygg AB godkänns.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Kärna 67:1, del av - Hyres- och Marköverlåtelseavtal
Bilaga KS2020-1534-5 Marköverlåtelseavtal - Kärna idrottshall påskrivet av Ytterbygg
950231_1_1
Bilaga KS2020-1534-6 Hyresavtal - Kärna idrottshall påskrivet av Ytterbygg 950233_1_1
Förslag till kommunfullmäktige
1. Upprättat förslag till hyresavtal mellan Kungälvs kommun och Ytterbygg AB
godkänns.
2. Upprättat förslag till marköverlåtelseavtal mellan Kungälvs kommun och Ytterbygg
AB godkänns.
3. Kommunstyrelsens ordförande och Kommundirektören får i uppdrag att
underteckna hyresavtal och marköverlåtelseavtalet för Kärna idrottshall, Kärna 67:1,
del av.
__________
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
Sida

2020-12-16
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Expedieras till: Rickard Holmgren, Håkan Wallentin, Mikael Ahlgren, Daniel Markänger

För kännedom till: Åsa Berglie

KOMMUNSTYRELSEN

Justeras sign
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Tjänsteskrivelse

Handläggarens namn
Rickard Holmgren

2020-12-08

Kärna 67:1, del av - Hyres- och Marköverlåtelseavtal (Dnr KS2020/1534-4)
Sammanfattning
Det finns behov av en ny fullstor idrottshall i Kärna. Kärna skola, friskolan i Kärna samt
idrottsföreningar behöver hallen för deras respektive verksamheter. I antagen
investeringsbudget (KS2019-1481) finns planering för en byggnation av idrottshall i Kärna i
extern regi, dvs som en inhyrning. I sammanställningen över prognostiserade
driftkostnadskonsekvenser finns hyran för en ny idrottshall inräknad. För att genomföra
inhyrningen behöver en markanvisning göras till en upphandlad byggherre som därefter
upplåter idrottshallen till kommunen via ett hyresavtal.
Under sommaren 2020 genomförde förvaltningen en upphandling av hyra för en ny idrottshall
i Kärna. Det anbud som inkom med lägst pris uppfyllde ställda krav på utformning och
kvalitet. Förvaltningen gjorde bedömningen att aktören kunde tilldelas uppdraget att uppföra
en idrottshall. Det lägsta anbudet kom från företaget Ytterbygg AB och var på 1.580.000kr
per år. Hyran bedöms ge kommunen goda förutsättningar för en låg driftkostnad för hallen.
Jämförelse har gjorts med den senaste idrottshall som kommunen byggt i egen regi. Vid
kommunstyrelsen sammanträde 2020-10-07 gavs förvaltningen i uppdrag att tilldela Ytterbygg
AB uppdraget att hyra ut en idrottshall i Kärna till kommunen.
Sedan tilldelningen har förvaltningen färdigställt hyres- och marköverlåtelseavtalet och fått det
påskrivet av Ytterbygg AB. Avtalen är granskade av kommunjuristen och försäljningen av del
av fastigheten Kärna 67:1 ger en köpeskilling om 1,2 mkr som påverkar kommunens likviditet
positivt.
Förvaltningen gör bedömningen att ur ett långsiktigt driftkostnadsperspektiv är det
fördelaktigt att teckna hyresavtal med Ytterbygg AB som bygger en permanent idrottshall.
Förvaltningen föreslår att marköverlåtelseavtal och hyresavtal med Ytterbygg AB godkänns.
Juridisk bedömning
Upphandlingen av idrottshallen har skett i enlighet med Lag (2016:1145) om offentlig
upphandling (LoU). Vid upphandlingen fanns bland annat ett typhyresavtal samt ett utkast till
marköverlåtelse bifogade. Kommunjurist granskade handlingarna innan upphandlingen
genomfördes.
Bedömning görs att det inte finns juridiska hinder för att upphandla inhyrning av en idrottshall
eftersom det bedöms var en kommunal angelägenhet. Upphandlingen av idrottshallen bedöms
inte strida mot kommunallagen.
ADRESS

SAMHÄLLE OCH UTVECKLING

TELEFON
FAX
E-POST
HEMSIDA

Stadshuset · 442 81 Kungälv
0303-23 80 00
0303-190 35
kommun@kungalv.se
www.kungalv.se
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Försäljningen av marken stöds av kommunens antagna styrdokument; markanvisning,
exploateringsavtal och medfinansieringsersättning, KS2019/0931.
Kommunallagen (2017:725) och EU:s statsstödsregler om försäljning av offentlig egendom ska
beaktas när en kommunal fastighet säljs. Den kommunala likabehandlingsprincipen ska vara
rådande norm när det gäller nyttjandet och försäljning av kommunal mark samt att
kommunallagen förbjuder stöd till enskilda. EU:s statsstödsregler skall säkerställa att kommunen
ej ska sälja fast egendom till ett pris som understiger marknadspriset eller köpa till ett pris som
överstiger marknadspriset. Fastigheten har värderats av oberoende auktoriserad
fastighetsvärderare för att säkerställa att försäljningen sker till ett marknadspris.
Marköverlåtelseavtalet har upprättats i enlighet med tillämpliga lagrum i Jordabalken (1970:994)
och Plan och bygglagen (2010:900).

Bakgrund
I Kärna finns idag två grundskolor. Den kommunala Kärna skola samt den privata Friskolan i
Kärna. Båda dessa skolor är i behov av en ny idrottshall.
Då Friskolan i Kärna är i behov av nya lokaler har det tagits fram en ny detaljplan för del av
Kärna 67:1. Detaljplanen vann laga kraft i augusti 2020 och i den ges det möjlighet för
byggnation av skola, förskola, bostäder och en fullstor idrottshall. Det nya området ligger även
inom gångavstånd, ca 250m, från Kärna skola och en idrottshall skulle därför kunna samnyttjas
av de båda skolorna under dagtid för att på kvällar och helger nyttjas av idrottsföreningarna i
kommunen. I lokalförsörjningsplanen finns planering för att ta hand om Kärna skolas behov
av ett nytt kök och matsal. Skolan har även behov av fler undervisningsytor. I enlighet med
fyrstegsprincipen ska om-och tillbyggnad ske på Kärna skola för att lösa lokalbehoven. Det
finns dock inte plats på skolgården för att utöka idrottssalen och därför finns en fullstor
idrottshall med i detaljplanen för Kärna 67:1 samt i investerings-och driftprogrammet.
Idrottshallen behöver senast vara på plats under sommaren 2022 för att kunna börja nyttjas av
båda skolorna när höstterminen startar.
Verksamhetens bedömning
Antagen investeringsbudget (KS2019-1481) innehåller en extern finansiering av en idrottshall i
Kärna. Det innebär att en investering för byggnation i egen regi inte ryms inom ram i beslutad
investeringsbudget. En upphandling har genomförts och flera anbud inkom.
Förvaltningen gör bedömningen att lägsta inkomna anbud kan tilldelas. Det möjliggör för att
en byggnation ska kunna komma igång och en idrottshall kan stå klar till höstterminen 2022
när Kärna friskolas nya lokaler tas i anspråk. Det möjliggör även för en ombyggnation av
Kärna skola i enlighet med fyrstegsprincipen.
Ett utkast till marköverlåtelseavtal samt hyresavtal arbetades fram innan upphandlingen
genomfördes. Dessa handlingar tillsammans med en mer genomgående beskrivning av vad
idrottshallen måste innehålla blev underlag till upphandling av inhyrning i idrottshall i Kärna.
Vid genomförd upphandling inkom fem anbud. Fyra av dem var kvalificerade i enlighet med
ställda krav. Ett anbud föll bort då det inte uppfyllde kraven. Det lägsta kvalificerade anbudet
kom från företaget Ytterbygg AB och var på 1.580.000kr per år.
Förslag till nytt marköverlåtelseavtal har upprättats med Ytterbygg AB. Marköverlåtelseavtalet
reglerar köpeskilling, marköverlåtelse, fastighetsrättsliga frågor med mera. Marköverlåtelseavtalet
reglerar marköverlåtelse för idrottshall. Detaljplanen har enskilt huvudmannaskap, vilket innebär
att kommunen inte får kostnader för framtida drift och underhåll på allmän platsmark förutom för
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de andelstal som kommunen har i gemensamhetsanläggningarna. Marköverlåtelseavtalets innehåll
är i enlighet med exploateringskalkylen som visar på ett överskott för hela projektet för
detaljplanen om cirka sju miljoner.
Förvaltningen föreslår att marköverlåtelseavtal med tillhörande bilagor ska godkännas och att
kommundirektören och kommunstyrelsens ordförande får i uppdrag att underteckna
marköverlåtelseavtalet.
Hyresavtalet är skrivet på 15 år och hyrestiden börjar gälla 2022-07-01. Lokalens storlek uppskattas
till ca 1400kvm vilket leder till en årskostnad om ca 1130kr/kvm. Gränsdragningslistan specificerar
att hyresvärden ansvarar för allt som enligt jordabalkens bestämmelser kan hänföras till fastighetsoch byggnadstillbehör, medan hyresgästen ansvarar för all lös egendom samt allt som denne
anskaffar för sin verksamhet eller bygger in lokalen.
Förvaltningen föreslår att hyresavtalet med tillhörande bilagor ska godkännas och att
kommundirektören och kommunstyrelsens ordförande får i uppdrag att underteckna hyresavtalet.

Ärendenivåer – bedömning utifrån kommunfullmäktiges strategiska mål eller
kommunstyrelsens resultatmål
Det strategiska målet (nr. 1) att ge goda förutsättningar för livslångt lärande är av relevans i
detta ärende. Byggnationen av en idrottshall bidrar till en god idrottsundervisning i enlighet
med läroplanen och har kapacitet när kommunen växer och elevtalen ökar. En ny idrottshall
uppfyller också kraven på tillgänglighet för eleverna.
Även det strategiska målet (nr. 3) att ge möjligheter till en aktiv fritid för alla – oavsett ålder
och funktionsvariation samt resultatmål 8 att fler barn och unga och äldre (inklusive de med
funktionsvariation) deltar i ett rikt och varierat kultur- och fritidsliv är av relevans i detta
ärende. Idrottshallen kommer ge utökade möjligheter för alla invånare att aktivt röra sig
genom att ta del av de aktiviteter som kommer att bedrivas där under skoltid, på kvällar och på
helger.
Bedömning utifrån miljö, hållbarhet och mål i Agenda 2030
Ärendet bedöms bidra till miljömässig och ekonomisk hållbarhet då möjlighet ges att ersätta
gamla idrottssalen i Kärna med en ny fullstor idrottshall som kommer nyttjas på ett effektivt
sätt i många år framöver. Den gamla idrottssalen kan byggas om till annan undervisningsyta.
En placering i centrala Kärna förväntas bidra till att fler kärnabor kan ta sig till sin
idrottsverksamhet via gång, cykel och kollektivtrafik än vad de gör idag då en fullstor
idrottshall saknas i serviceorten Kärna. Då det kommer att finnas trygga och säkra gång och
cykelvägar till området möjliggörs det för idrottshallen att kunna bli ett nav för
fritidsaktiviteter och på så vis förväntas bidra till social hållbarhet.
Bedömning utifrån politiska styrdokument
Ärendet har bedömts utifrån investeringsbudget (KS2019-1481) och är i enlighet med
lokalförsörjningsplanen för behoven i skolverksamhet och föreningslivet i Kärna
I enlighet med Policy för fastigheter och exploatering (KS2019-1444) ska en låg driftkostnad
över tid och långsiktiga planeringsförutsättningar eftersträvas.
Verksamhetsbehov kan lösas genom egen verksamhet i inhyrd lokal eller egen verksamhet i
egenägd lokal. Utifrån verksamhetens förutsättningar och behov ska olika alternativ prövas.
Grundläggande är att kommunen ska eftersträva låga totala driftkostnader.
Ändamålsenliga och lokaleffektiva verksamhetslokaler som möter verksamhetens
behov och lagstadgade åtaganden är ett medel för att sänka den totala driftkostnaden.
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Marköverlåtelseavtalet är upprättat i enlighet med gällande riktlinjer för markanvisning,
exploateringsavtal och medfinansieringsersättning, KS2019/0931.
Bedömning utifrån ett medborgar- och brukarperspektiv
Att kommunen hyr in sig i en fullstor idrottshall i Kärna bedöms bidra till nytta för
medborgarna. Skattebetalarna får en ny idrottshall som kan nyttjas av många samtidigt som
hyresnivån bedöms som fördelaktig för kommunen, inte minst då det saknas
investeringsutrymme för kommunen att själva bygga en idrottshall. Idrottshallen blir ett viktigt
tillskott till såväl skolidrotten för två grundskolor, som för föreningslivet som bidrar till barnoch ungdomars fritidssysselsättning och att de kommer i rörelse. Barnen som bor i Kärna får
närheten till en fullstor idrottshall vilket de tidigare har saknat och som nu ger dem mer
likvärdiga förutsättningar (jämfört de som bor i mer centrala delar av Kungälv) att ta sig själva
till fritidsaktiviteter. De får även förbättrade möjligheter till omväxlande idrottsutövande i
skolundervisningen, då en fullstor idrottshall saknas i området.
Ekonomisk bedömning
I antagen investeringsbudget (KS2019-1481) finns inte utrymme inom ram för kommunen att
investera i en ny idrottshall i Kärna i egen regi. Däremot har driftkostnadskonsekvensen (dkk)
för en inhyrning beräknats i samband med sammanställningen av investeringsbudgetens totala
dkk. En inhyrning med en hållbar nivå på hyran möjliggör att tillgodose det behov som finns
av en fullstor idrottshall i Kärna. Kungälvs kommun erbjuds hyra idrottshallen till en årlig
kostnad om 1. 580.000 kr. Kärna friskola kommer i sin tur att hyra hallen av kommunen till
motsvarande 30% av kapaciteten och kostnaden. För nyttjandet på kvällar och helger kommer
föreningslivet kommer att erlägga taxor i enlighet med de taxenivåer som är beslutade i
Kommunfullmäktige.
En inhyrning av idrottshallen i Kärna genererar en kostnad om 1.580.000 kr per år.
Hyreskostnaden för kommunens senaste idrottshall, Sparråshallen, som uppförts i egen regi är
2. 246. 000 kr per år. Båda objekten är fullstora idrottshallar för skola och föreningsliv.
Hallarna är inte fullt ut jämförbara i sitt utförande men är i huvudsak uppförda för att uppfylla
samma funktion, dvs fullstor idrottshall för skola och föreningsliv. I enlighet med
Kungälvstrions budgetdirektiv 2021-2022 eftersträvar kommunen ett utvidgat samarbete med
externa investerare och externa utförare inom välfärden när det är ekonomiskt hållbart och ur
kvalitetsperspektivet försvarbart. Genom att låta annan part uppföra byggnaden belastas inte
den kommunala investeringsbudgeten.
Försäljningen av del av Kärna 67:1 till Ytterbygg Aktiebolag ger kommunen en intäkt på
1 200 000 kronor som grundas på en oberoende värdering. För parkering till idrottshallen
kommer en gemensamhetsanläggning bildas, kommunen står exploatörens del för utförandet
av parkering, exploatören står sedan för drift och underhåll enligt andelstal som beslutas av
Lantmäteriet. Köpeskillingen erläggs till 10% senast 30 dagar efter undertecknande av
marköverlåtelseavtalet, efter fakturering av kommunen. Resterande del av köpeskillingen
erläggs på tillträdesdagen. Kommunen står för kostanden avseende avstyckningen av
idrottshallen.
Om Ytterbygg Aktiebolag inte betalat köpeskillingen i rätt tid äger kommunen rätt att häva
köpet eller kräva fullgörande av köpet.
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Kommunen har rätt att häva marköverlåtelseavtalet om Ytterbygg Aktiebolag inte har erhållit
beslut om beviljat bygglov för idrottshall enligt undertecknat hyresavtal och tecknat
marköverlåtelseavtal senast 2021-08-30. Om kommunen nyttjar sin rätt att häva köpet är 10
procent av köpeskillingen förfallen. Ingen av parterna har rätt till skadestånd med anledning
av en sådan hävning.
Förvaltningen gör bedömningen att en inhyrning av idrottshall i Kärna är det mest fördelaktiga
alternativet för kommunen att lösa sitt lokalbehov.
Förslag till beslut
1. Upprättat förslag till hyresavtal mellan Kungälvs kommun och Ytterbygg AB
godkänns.
2. Upprättat förslag till marköverlåtelseavtal mellan Kungälvs kommun och Ytterbygg
AB godkänns.
3. Kommunstyrelsens ordförande och Kommundirektören får i uppdrag att underteckna
hyresavtal och marköverlåtelseavtalet för Kärna idrottshall, Kärna 67:1, del av.

Haleh Lindqvist
Kommundirektör
Expedieras till:
Rickard Holmgren,
Håkan Wallentin
Mikael Ahlgren
Daniel Markänger
För kännedom till:
Åsa Berglie

Anders Holm
Sektorchef Samhälle och Utveckling

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
Sida

2020-12-16
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§ 375/2020

Tjuvkil 2:175, marköverlåtelse och inhyrning av förskola (Dnr
KS2020/1830)
Förvaltningen har i uppdrag att svara mot majoritetens finanspolitiska ramverk där det
fastställs att graden av extern finansiering ska öka för att minska framtida skuldbörda. Ett
samverkansavtal har ingåtts mellan Kungälvs kommun och Hemsö fastighets AB
(KS2018/1818).
Kommunen har med anledning av den demografiska utvecklingen ökande verksamhetsbehov
de kommande åren. Därmed ökar också investeringsbehoven i nya lokaler i de fall kommunens
verksamhetsbehov inte kan tillgodoses inom befintliga lokaler. Hemsö som samarbetspartner
vill på ett kvalitativt och ekonomiskt sätt bidra till kommunens utveckling genom att bygga och
långsiktigt äga och förvalta samhällsfastigheter. Dessa kan utgöra verksamhetslokaler för stat,
region eller kommun.
Det avgörande för ett fullt utvecklat samarbete med Hemsö är utfallet av driftskostnaderna för
de lokaler som parterna avser att samarbeta om. Tillsammans har nu parterna arbetat fram ett
andra objekt som kan byggas av Hemsö och sen hyras ut till kommunen. I samband med
genomförandet kommer Kommunen att handla upp byggnationen i enlighet med lagen om
offentlig upphandling och därefter genom ett köpeavtal avyttra marken samt överlåta
byggentreprenaden till Hemsö.
Förvaltningen gör bedömningen att ur ett långsiktigt driftkostnadsperspektiv är det mest
ekonomiskt fördelaktiga alternativet att teckna hyresavtal om varmhyra med Hemsö som
bygger en permanent förskola.
Förvaltningen föreslår att köpeavtal för marken och hyresavtal med Hemsö godkänns och att
förvaltningen får i uppdrag att handla upp byggnationen i enlighet med lagen offentlig
upphandling.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Tjuvkil 2:175, marköverlåtelse och inhyrning av förskola
Bilaga Köpeavtal Tjuvkil 2:175 slutgiltigt med bilagor 201127
Bilaga HYRESFORMULÄR
Bilaga 1 SÄRSKILDA BESTÄMMELSER Tjuvkil 201113
Bilaga 2 Ritningar Tjuvkil 201126
Bilaga 3 Gränsdragningslista Tjuvkil 201105
Bilaga 4 Gränsdragningslistan SBA Tjuvkil 201014 DM
Bilaga 5 PGB Hemsö 201113
Bilaga 5.1 Gränsdragningslista investering Tjuvkil 201105
Bilaga 5.2 Byggdelsbeskrivning
Bilaga 5.3 Typrumsbeskrivning
Bilaga 5.4 Tjuvkil planlösning, fasader och situationsplan
Bilaga 5.5 Översiktlig tidplan med beskedtidplan 201013 ML
Bilaga 5.6 ÄTA-blankett

Justeras sign
KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
Sida
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Beslut
1. Förvaltningen får i uppdrag att genomföra en upphandling av byggentreprenad av
förskola på fastigheten Tjuvkil 2:175.
2. Tilldelningsbeslutet och entreprenadkontraktet samt överlåtelsen av detsamma till
Hemsö undertecknas av Sektorchef Samhälle och Utveckling och Kommundirektör.
3. Detta beslut gäller under förutsättning att Kommunfullmäktige beslutar att
godkänna köpeavtal för mark och hyresavtal med Hemsö.
4. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
__________
Förslag till kommunfullmäktige
1. Upprättat förslag till hyresavtal mellan Kungälvs kommun och Hemsö
godkänns.
2. Upprättat förslag till köpeavtal för mark mellan Kungälvs kommun och
Hemsö godkänns.
3. Kommunstyrelsens ordförande och Kommundirektören får i uppdrag att
underteckna hyresavtal och köpeavtal för marken Tjuvkils förskola, Tjuvkil
2:175.
__________
Expedieras till:

För kännedom till:

Justeras sign
KOMMUNSTYRELSEN
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Tjänsteskrivelse

Handläggarens namn
Åsa Berglie

2020-12-08

Tjuvkil 2:175, marköverlåtelse och inhyrning av förskola (Dnr
KS2020/1830-1)
Sammanfattning
Förvaltningen har i uppdrag att svara mot majoritetens finanspolitiska ramverk där det fastställs att
graden av extern finansiering ska öka för att minska framtida skuldbörda. Ett samverkansavtal har
ingåtts mellan Kungälvs kommun och Hemsö fastighets AB (KS2018/1818).
Kommunen har med anledning av den demografiska utvecklingen ökande verksamhetsbehov de
kommande åren. Därmed ökar också investeringsbehoven i nya lokaler i de fall kommunens
verksamhetsbehov inte kan tillgodoses inom befintliga lokaler. Hemsö som samarbetspartner vill
på ett kvalitativt och ekonomiskt sätt bidra till kommunens utveckling genom att bygga och
långsiktigt äga och förvalta samhällsfastigheter. Dessa kan utgöra verksamhetslokaler för stat,
region eller kommun.
Det avgörande för ett fullt utvecklat samarbete med Hemsö är utfallet av driftskostnaderna för de
lokaler som parterna avser att samarbeta om. Tillsammans har nu parterna arbetat fram ett andra
objekt som kan byggas av Hemsö och sen hyras ut till kommunen. I samband med genomförandet
kommer Kommunen att handla upp byggnationen i enlighet med lagen om offentlig upphandling
och därefter genom ett köpeavtal avyttra marken samt överlåta byggentreprenaden till Hemsö.
Förvaltningen gör bedömningen att ur ett långsiktigt driftkostnadsperspektiv är det mest
ekonomiskt fördelaktiga alternativet att teckna hyresavtal om varmhyra med Hemsö som bygger en
permanent förskola.
Förvaltningen föreslår att köpeavtal för marken och hyresavtal med Hemsö godkänns och att
förvaltningen får i uppdrag att handla upp byggnationen i enlighet med lagen offentlig
upphandling.

Juridisk bedömning
Lagen (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) ska tillämpas avseende kontrakt mellan
Parterna som kan anses utgöra byggentreprenad enligt LOU.
Den kommunala likabehandlingsprincipen skall vara rådande norm vid försäljning av kommunal
mark och att kommunallagen förbjuder stöd till enskilda. EU:s statsstödsregler skall säkerställa att
kommunen inte skall sälja fast egendom till ett pris som understiger marknadspriset eller köpa till
ett pris som överstiger marknadspriset. Förvaltningen har inhämtat en värdering av en auktoriserad
oberoende värderingsman för att säkerställa att försäljningarna sker på marknadsmässiga grunder.
Hyran bedöms bli marknadsmässig utifrån idag kända omständigheter och lever därmed upp till
kraven i Kommunallagens andra kapitel.
Bedömning enligt kommunal redovisningslag
ADRESS

KUNGÄLVS KOMMUN

TELEFON
FAX
E-POST
HEMSIDA

Stadshuset · 442 81 Kungälv
0303-23 80 00
0303-190 35
kommun@kungalv.se
www.kungalv.se
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Kommunen lyder under lagen om kommunal bokföring – och redovisning. Rådet för kommunal
redovisning (RKR) har som huvuduppgift att främja och utveckla god redovisningssed i
kommuner. RKR skall inom ramen för huvuduppgiften bland annat göra uttolkningar av god
redovisningssed och utarbeta rekommendationer.
Avtalet avseende Tjuvkils förskola hanteras redovisningstekniskt på samma sätt som alla
kommunens övriga hyresavtal. RKR R5 har beaktats.

Bakgrund
Hemsö förvärvade den kommunala skolfastigheten Ärlan 1 samt en byggrätt för gymnastiksal
inom Komarken 1:1 hösten år 2018. I samband med försäljningen fick förvaltningen i uppdrag att
arbeta fram en avsiktsförklaring med Hemsö (2018-10-10, KS § 377/2018). Kommunen och
fastighetsbolaget Hemsö Fastighets AB (Nedan kallad Hemsö) tecknade i december år 2018 en
avsiktsförklaring som syftar till att Hemsö ska bidra till att utveckla och investera i kommunen
genom att fokusera på fastigheter och lokaler för samhällsservice (KS2018/1818-6). Parterna följde
upp ovanstående avtal genom att teckna ett samverkansavtal sommaren 2019 vars syfte är att
konkretisera och tydliggöra arbetsprocessen, dels för nyproduktion av verksamhetslokaler, dels för
överlåtelse av befintliga fastigheter inom samhällsservice (KS2018/1818-7). Den 17 juni 2020
fattade kommunstyrelsen beslut om att genomföra den första marköverlåtelsen och inhyrningen av
ett fastighetsobjekt som Hemsö ska uppföra. Ärendet avsåg inhyrning av Nordtags förskola (KS
2020/0848)
Hemsö är ett fastighetsbolag som är inriktat på att äga, förvalta och utveckla samhällsfastigheter.
Fastighetsbeståndet finns huvudsakligen i Sverige men även i Finland och Tyskland. Beståndet
uppgår idag till 49,6 miljarder kronor. Hemsös majoritetsägare är statliga Tredje AP-fonden.
De projekt som finns med i etapp 1 i samverkansavtalet är en ny grundskola i Kode, ett
äldreboende och tre förskolor (i Nordtag, Tjuvkil och Fridhem). I Nordtag och Tjuvkil finns
behov av förskolor för de nya bostadsområden som byggs samt för att ta hand om behov av
förskoleplatser i omkringliggande områden. I Fridhem planeras rivning av den gamla förskolan för
att ersätta den med en ny och samtidigt avveckla en förskoleavdelning i modulform som finns i
området. Äldreomsorgen har i sin behovsanalys konstaterat att verksamheten behöver ca 80-90 nya
boendeplatser fram till 2024. Ett planbesked för ett äldreboende kommer att tas upp för politiskt
beslut i kommunstyrelsen i december 2020. I Kode finns grundskolans verksamhet i två
geografiskt spridda skolor där den ena skolan, Tunge skola, har omfattande underhållsbehov och
alla elever ryms inte i skolan utan ett antal av undervisningslokalerna finns i moduler. Skolan har
även problem med lokalkapaciteten på centrala resurser som idrott, matsal, skolhälsovård mm.
Sektor Bildning och Lärande har därför lyft behovet av nya lokaler F-6 skola i Kode. En
lokaliseringsstudie och ett utredningsarbete inför detaljplaneläggning pågår.
I samband med framtagandet av det första projektet med Hemsö har förvaltningen under 2020
gjort en omvärldsbevakning av hyresmarknaden för förskolelokaler. Flera leverantörer inom SKL
Kommentus ramavtal för förskolebyggnader har tillfrågats om hyresnivåer och förskolekoncept på
jämförbara byggnadstyper. Därutöver har även dialog förts med Staffanstorps kommun där
Hemsö byggde och hyrde ut en förskola till kommunen 2019. Som ett alternativ till att bedriva
förskola i en permanent förskolebyggnad har förvaltningen även undersökt alternativkostnaden för
att hyra in en modulförskola för att lösa behovet av platser. Som en del i arbetet med att jämföra
Hemsös erbjudande har förvaltningen även granskat kostnaden för de senaste förskolorna som
Kungälvs kommun investerat i och byggt i egen regi.
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Verksamhetens bedömning
Kommunen tecknade 2015 ett exploateringsavtal för detaljplanen vid Tjuvkil Ängar
(KS2015/106). I samband med exploateringsavtalet beslutades även ett köpeavtal för mark som
skulle kommunen förvärvar inom planområdet. Marken är planlagd både för förskola och
bostäder. Enligt detaljplanen kan tomten bebyggas med ca 10 bostäder om ingen förskola uppförs.
Förvaltningen har nu upprättat ett utkast till köpeavtal för förskoletomten där kommunen avyttrar
den till Hemsö. Tomten säljs dock enbart för ändamålet förskola och inte bostäder. Värderingen
av marken blir då lägre än när kommunen köpte den 2015. Orsaken att den endast värderas utifrån
ändamålet förskola är att Hemsös kostnad för projektet, och därmed kommunens framtida hyra,
ska hållas på en rimlig nivå.
Det avgörande för ett fullt utvecklat samarbete med Hemsö är utfallet av driftskostnaderna för de
lokaler som parterna avser att samarbeta om. I samverkansavtalet har en gemensam arbetsmodell
tagits fram som bygger på öppna böcker och en tydlig ekonomisk ram för respektive projekt där
en rikthyra framgår. Genomförandet av projektet baseras på det samverkansavtal som parterna
tecknat samt på det förslag på köpeavtal för marken och förslag till hyresavtal som upprättats.
Hemsö och förvaltningen arbetar tillsammans med Tjuvkils förskola. Från förvaltningen deltar
representanter/kompetenser från förvaltningsledningen, Bildning och Lärande, Samhälle och
utveckling samt Ekonomienheten.
Eftersom målsättningen är att hålla kostnaderna, och därmed hyran nere, ska Hemsös erfarenhet
av byggnationer användas i projekten i Kungälv. Andra redan genomförda projekt ska delvis
återanvändas och anpassas till platsen för att spara tid och pengar. Kungälvs kommun och Hemsö
har under 2020 projekterat och handlat upp Nordtags förskola i Ytterby. Ritningar och
upphandlingsunderlag kommer att återanvändas i Tjuvkil, dock anpassas materialet för en mindre
storlek på förskola.
Ett utkast till hyresavtal för en ny förskola med tre hemvister har upprättats.
En rikthyra baserat på det aktuella projektet har tagits fram. I samverkansavtalet pkt 6.2 regleras
hur hyran för ett projekt ska fastställas samt att full transparens kring i hyran ingående
kostnadsposter ska tillämpas. Hyran kommer uppdateras baserat på de anbud som inkommit under
upphandlingen. Om Parterna anser att inkomna anbud är för dyra så ska upphandlingen avbrytas
och ett omtag kring projektet göras. Hyran fastställs slutligen när verksamhetsspecifika ÄTAarbeten i den genomförda entreprenaden regleras. Dessa regleras genom en
projektgenomförandebilaga till hyresavtalet. För att undvika att den typen av
verksamhetskostnader uppstår i sent skede av genomförandet gås alla ritningar och materialval
igenom noggrant med förskoleverksamheten och andra berörda verksamheter innan byggnationen
och upphandlingen. När entreprenaden är färdigställd gör parterna en slutlig reglering och
överlämning sker från entreprenören till Hemsö som fastighetsägare och kommunen får tillträde
som hyresgäst och verksamhetsutövare.
För kommunens kärnverksamhet ska det inte innebära någon skillnad om de bedriver verksamhet i
Hemsös eller kommunens egna lokaler. Ett förslag till hyresavtal har upprättats i dialog mellan
Hemsö och kommunen. Till hyresavtalet finns ett antal bilagor som reglerar ansvarsområden för
hyresvärd och hyresgäst, en s k gränsdragningslista, särskilda bestämmelser,
projektgenomförandebilaga, en investeringsgränsdragningslista och ritningsunderlag.
Kommunen ansvarar enligt hyresavtalet för till exempel byte av glödlampor, underhåll av ytskikt
på tak, väggar och golv, inventarier, inbrottslarm, skyltar för verksamheten, sophämtning,
snöskottning, mm. Dessa kostnader är hyresgästens ansvar i de flesta hyresavtal då det rör som om
verksamhetsspecifika behov. Vid inhyrning från extern hyresvärd läggs ett internt påslag på hyran
från sektor Samhälle och utveckling till förskoleverksamheten för dessa kostnader eftersom
sektorn administrerar och hantera ovanstående verksamhetsspecifika behov.
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Tjuvkils förskola byggs med tre hemvister för totalt ca 108 barn samt ett kök. Förskolan utformas
så att stordriftsfördelar kan uppnås men upplevelsen av en trygg miljö ska eftersträvas. Förskolan
kommer att ha ett relativt stort upptagningsområde längs både väg 168 men även mot Lycke.
Hemvistkonceptet ger en flexibilitet i hur personalen kan arbeta med barngrupperna, effektivitet
vid öppning och stängning och skolloven när barnantalet är lägre. Barnen kommer att ha en
matsalsfunktion per hemvist. Ytorna kommer att användas till andra aktiviteter mellan måltiderna.
Valet att bygga ett tillagningskök beror på förskolans placering långt från centrum. Eftersom målet
är att få ner antalet transporter i enlighet med agenda 2030 har måltidsverksamheten gjort
bedömningen att ett tillagningskök blir den långsiktigt bästa lösningen.
Förskolans placering i det nya bostadsområdet Tjuvkil Ängar och nära de befintliga
bostadsområden som har fått, eller kommer att få nya detaljplaner, gör att förvaltningen har
bedömt att behovet av en förskola med 108 förskoleplatser föreligger. Tjuvkils förskola kommer
även att kunna erbjuda barn från tex Instön, Lycke, Vävra och Hålta med kringliggande områden
förskoleplatser. Den nås lätt från Marstrandsvägen v 168.
Förvaltningen och Hemsö har gemensamt upprättat en tidplan för upphandling och byggnation av
förskolan. Byggentreprenaden kommer att upphandlas enligt lagen (2016:1145) om offentlig
upphandling samt därefter ingås ett entreprenadavtal. Kommunen handlar upp byggnationen och
överlåter sedan byggentreprenaden tillsammans med marken till Hemsö.
Målet är att förskoleverksamheten kan tillträda julen 2022 för att iordningställa lokalerna för att sen
ha verksamhetsstart och inskolning vid terminsstart i januari 2023.

Ärendenivåer – bedömning utifrån kommunfullmäktiges strategiska mål eller
kommunstyrelsens resultatmål
Behovet av förskolelokaler ökar när kommunen växer med fler invånare. Genom att verksamheten
förses med den kapacitet i lokaler som krävs för att kunna erbjuda förskoleplats till alla barn som
föds eller flyttar till kommunen bidrar det till kommunfullmäktiges strategiska mål om att ge goda
förutsättningar för ett livslångt lärande.
Den nya förskolan utformas och byggs för att vara både inspirerande och trygg för såväl barn som
personal. Gården utformas så att den ska ge en trygghet för de små barnen och möjlighet till
äventyr för de större. Såväl inomhus som utomhus ska personalen enkelt kunna ha uppsyn över
barnen. Målet är att uppfylla kommunstyrelsens resultatmål att alla barn och elever ska vistas i en
trygg och säker pedagogisk miljö.
En nybyggd förskola för modern pedagogik med möjlighet till flexibla arbetssätt ger goda
förutsättningar för att kunna erbjuda en attraktiv arbetsplats för personalen, vilket svarar mot
Kommunstyrelsens resultatmål att det ska vara attraktivt att vara anställd i Kungälvs kommun.
Kommunens verksamheters kvalité och hushållning ska hävda sig väl i jämförelse med
landets bästa kommuner. Genom att skapa möjligheter för ett flexibelt arbetssätt och effektivitet
gällande personal och lokaler ska arbetet med kvalitet och hushållning inom förskolan främjas. När
det gäller lokaler handlar det inte enbart om antal kvadratmeter per barn utan att lokalerna är
utformade på ett sätt så att de inte kräver utökad bemanning för att kunna arbeta för en trygg och
säker miljö. Lokalens utformning ska bidra till att det går att arbeta effektivt vid öppning,
stängning och lov.
Samverkansavtalet som tecknades sommaren 2019 svarar mot majoritetens finanspolitiska ramverk
där det fastställs att graden av extern finansiering ska öka för att minska framtida skuldbörda och
sektormålet ”Investeringar i kärnverksamheten prövas enligt finanspolitiskt ramverk”. Vid nya
investeringar inom kommunens verksamheter ska det eftersträvas samarbete med externa
intressenter. När externa intressenter finns skall alternativen kommunal investering och extern
investering utvärderas ur ett driftkostnadsperspektiv och det ekonomiskt mest fördelaktiga
alternativet skall väljas. Analysen ska fokusera på finansieringsalternativ och
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driftkostnadskonsekvenser. Utgångspunkten är att alltid uppnå lägsta driftkostnad över tid, med
likvärdig service. Vid framtagandet av ett hyresavtal mellan Hemsö och kommunen görs löpande
jämförelser mellan egen producerade objekt i kommunen och andra alternativ till lösning av
förskolelokaler, tex annan extern inhyrning.

Bedömning utifrån miljö, hållbarhet och mål i Agenda 2030
Anskaffandet av ändamålsenliga lokaler för den kommunala förskoleverksamheten förväntas bidra
till god hälsa och välbefinnande för målgruppen och bidra till målet om god utbildning för alla.
Genom medvetna materialval, lokaler som medger en effektiv verksamhet och trygga miljöer för
barnen bidrar lokalen till en långsiktig hållbarhet.
Hemsö arbetar aktivt med hållbarhetsfrågan. Här är några av företagets fokusområden för
hållbarhetsaspekter
 Trygga och hälsosamma miljöer i fastigheterna
 Effektiv resursanvändning
 Ansvar för eventuell negativ påverkan på hälsa och/eller miljö
 Kompetens inom hållbarhet genom utbildning och kommunikation
 Lokal samhällspåverkan och samhällsengagemang

Bedömning utifrån politiska styrdokument
I Enlighet med Policy för fastigheter och exploatering, KS2019/1444 ska
lokalförsörjningen för de kommunala verksamheterna handla om en låg driftkostnad över tid och
långsiktiga planeringsförutsättningar. Driftformer och ägandeformer som stödjer detta ska
eftersträvas.
Det innebär att verksamhetsbehov kan lösas genom egen verksamhet i inhyrd lokal eller egen
verksamhet i egenägd lokal. Kärnverksamhetens behov/åtaganden kan också lösas genom köp av
plats eller fristående huvudmannaskap.
Utifrån verksamhetens förutsättningar och behov ska olika alternativ prövas.
Grundläggande är att kommunen ska eftersträva låga totala driftkostnader och tillvarata sitt
fastighetskapital effektivt. Låg total driftkostnad nås genom ändamålsenliga och
verksamhetseffektiva lokaler, varsamhet med investeringsmedel samt val av material och
installationer som ger låga drift- och underhållskostnader över tid.
I arbetet med Hemsö har förvaltningen eftersträvat ovanstående parametrar. För att kunna visa på
vilka alternativ som finns till byggnation av ny förskola i egen regi samt olika alternativ till
inhyrning har förvaltningen genomfört en omvärldsbevakning. Samtidigt har även hyresnivåer
jämförts med kommunens hyror för egna nybyggda förskolor samt alternativet att kommunen
anlägger marken och hyr in en modulförskola.
Bedömning utifrån ett medborgar- och brukarperspektiv
Förskola byggs för barn 1-5 år. Verksamhetslokalerna ska utformas på ett sådant sätt att det går att
arbeta effektivt, flexibelt och med förskolans läroplan som grund. Barnperspektivet tas om hand i
allt arbete som rör förskolans lokaler. Verksamhetsföreträdare bidrar vid framtagandet av lokalerna
även om standardiserat utförande ligger till grund för byggnationen. Vid materialval eftersträvas en
giftfri förskola. Genom att skapa förutsättningarna för en effektiv drift och en bra miljö för barnen
som en start på det livslånga lärandet ska medborgarnyttan tryggas och ge både kvalitet och
hushållning med skattemedel.

Ekonomisk bedömning
Marköverlåtelse genom köpeavtal
Försäljningen av Tjuvkil 2:175 till Hemsö ger kommunen en intäkt på 2 775 000 kr. Försäljningen
baseras på en värdering från en auktoriserad oberoende värderingsman. Bygger Hemsö mer än
1500 kvadratmeter BTA ska en tilläggsköpeskilling erläggas med 1850 kr/kvadratmeter BTA.
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Kommunen kommer att förvärva fastigheten från Marstrands Exploaterings AB enligt köpeavtal
beslutat i KS 2017, KS2015/106. Den dåvarande värderingen av fastigheten byggde på att marken
även fick bebyggas med bostäder enligt detaljplanen. Det medförde att den värderades högre än
vad enbart en tomt för förskola är värd. Kommunen förvärvar tomten för 4 500 000 kr. Det
innebär att kommunen kommer att få ett negativt netto om -1 725 000 kr vid försäljningen som
kommer att hanteras i innevarande årets resultat. Nettot kommer därmed inte att belasta
förskoleverksamhetens hyra i framtiden.
Köpeskillingen erläggs till 10% senast 30 dagar efter undertecknande av köpeavtalet, efter
fakturering av kommunen. Resterande del av köpeskillingen erläggs på tillträdesdagen.
Om Hemsö inte betalat köpeskillingen i rätt tid äger kommunen rätt att häva köpet eller kräva
fullgörande av köpet.
Kommunen har rätt att häva köpeavtalet efter Hemsös tillträde av området
om Hemsö inte senast 6 månader efter att tilldelningsbeslut avseende Entreprenaden vunnit laga
kraft inkommit med en i huvudsak komplett bygglovsansökan. Avtalet kan även hävas om Hemsö
inte uppfört förskolans bottenplatta senast 8 månader efter att startbesked för bygglov har
beviljats. Om det skulle uppstå kostnader för kommunen för sanering av marken som visar sig stå i
orimlig proportion till projektets nytta och intäkter finns också rätt att häva avtalet.
Om kommunen häver avtalet i enlighet med denna punkt ska köpet av marken gå åter och erlagd
köpeskilling återbetalas samt att kommunen ska utge ersättning till Hemsö för upparbetade
kostnader hänförliga till projektet i enlighet med punkt 7.1.3 i Parternas samverkansavtal och för
faktiskt nedlagda kostnader för den del av Entreprenaden som vid den tidpunkten har utförts.
Köpeavtalet får inte helt eller delvis överlåtas på annan utan godkännande av kommunstyrelsen i
Kungälvs kommun. Hemsö äger dock rätt att överlåta köpeavtalet till bolag inom Hemsö
Fastighets AB:s koncern.
Hyresavtal
Beräknar objektshyra för förskolan är 3 189 455 kr/år. Förskolan omfattar totalt ca 1530
kvadratmeter (BTA). Tecknandet av hyresavtalet innebär att Hemsö finansierar och bygger
förskolan och att kommunen hyr den under 15 år med möjlig förlängning om 10 år. Förslaget
innebär att kommunen inte kommer att belastas av investeringskostnader för att bygga förskolan i
Tjuvkil.
Hyresnivå Tjuvkils förskola inklusive måltidskök(Hemsö):
Objektshyra/år: 3 189 455 kr/år
Objektshyra per m2/år: 2085kr /m2 BTA
För de åtaganden som kommunen ska stå för enligt ansvarsfördelningen i hyresavtalet har ett
internt påslag beräknats som kommer att påföras internhyran från Samhälle och utveckling till
Bildning och Lärande. Det interna påslaget ska täcka kostnader för bland annat underhåll av
ytskikt på tak, väggar och golv, inventarier, inbrottslarm, skyltar för verksamheten, sophämtning,
snöskottning, mm.
Det interna påslaget per kvadratmeter beräknas bli ca 158kr/m2 och år.

Med det interna påslaget blir hyran för verksamheten inom Bildning och lärande 2243 kr/m2.
Förvaltningen har jämfört ovanstående hyresnivåer med de senaste nybyggda kommunalägda
förskolor i Kungälvs kommun (klara 2019). Dessa förskolor har kommunen investerat i och
genomfört byggprojekten i förvaltningen. Tilläggas ska att kostnaden för inköp av
förskoletomter inte belastar de enskilda byggprojekten som kommunen genomfört i egen regi.
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I fallet med Hemsö förvärvar bolaget en obebyggd fastighet till marknadspris och bebygger
den med en förskola. I Hemsös hyra finns därmed en kostnadspost för inköp av mark, i
hyrorna för kommunens egna projekt finns denna kostnad i regel inte inräknad.
Diseröd- 108 barn, fristående byggnad i Diseröds centrum, mottagningskök.
Exklusive markinköp.
Objektshyra: 4 711 720 kr/år (ink kök)
Objektshyra per m2: 3 469 kr/m2
Kareby - ca 108 barn, byggnad delar på köket med skolan, exklusive markinköp
Objektshyra: ca 2 919 417 (inklusive del av kök)
Objeksthyra per m2: 2 089kr/m2 exkl kök, ca 2 189kr/m2 ink kök
Förvaltningen har även jämfört hyreskostnader från andra aktörer som finns inom
ramupphandling för förskolebyggnader genomförd av SKL Kommentus. Hyrorna för
konceptförskolor från bland annat Skanska, Peab mfl ligger i spannet ca 2000-2200 kr/m2.
Dessa hyror är dock inte jämförbara rakt av då det i flera fall är kallhyror där påslaget i
förvaltningens internhyra för värme, skötsel mm beräknas blir högre än i hyresavtalet med
Hemsö som är en varmhyra. Flera av ramavtalsleverantörerna har även förutsatt ett markpris
som ligger mycket lägre än det marknadsmässiga priset enligt värderingen som förvaltningen
inhämtat.
Förvaltningen har även inhämtat pris för kostnaden att uppföra en modulförskola genom
inhyrning av moduler som ett alternativ till att hyra från Hemsö. Hyreskostnaden för detta är
ca 1650kr/m2 i kallhyra men innebär en större investering för kommunen i markarbeten, vaanslutningar, grundläggning och byggnation av lekgård. Uppskattat investeringskostnad är 1012 mkr. Högre kostnad för investering och skötsel, uppvärmning mm av en modulförskola ger
ett påslag i om minst 400- 500 kr på internhyran inom förvaltningen. Alternativet att hyra in
ramupphandlade moduler och bereda marken är det snabbaste alternativet men innebär en större
investering för kommunen samt höga interna driftkostnader. En modulförskola har inte heller det
långsiktiga perspektivet då den vanligen står i max 15 år.
Baserat på ovanstående jämförelser gör förvaltningen bedömningen att ur ett långsiktigt
driftkostnadsperspektiv är det mest ekonomiskt fördelaktiga alternativet att teckna hyresavtal om
varmhyra med Hemsö som bygger en permanent förskola.
De framtida driftkostnadskonsekvenserna arbetas in i den kommande budgetprocessen.

Förslag till beslut
Förslag till beslut i Kommunstyrelsen
1. Förvaltningen får i uppdrag att genomföra en upphandling av byggentreprenad av
förskola på fastigheten Tjuvkil 2:175.
2. Tilldelningsbeslutet och entreprenadkontraktet samt överlåtelsen av detsamma till
Hemsö undertecknas av Sektorchef Samhälle och Utveckling och Kommundirektör.
3. Detta beslut gäller under förutsättning att Kommunfullmäktige beslutar att
godkänna köpeavtal för mark och hyresavtal med Hemsö.
4. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
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Förslag till beslut i Kommunfullmäktige
1. Upprättat förslag till hyresavtal mellan Kungälvs kommun och Hemsö
godkänns.
2. Upprättat förslag till köpeavtal för mark mellan Kungälvs kommun och
Hemsö godkänns.
3. Kommunstyrelsens ordförande och Kommundirektören får i uppdrag att
underteckna hyresavtal och köpeavtal för marken Tjuvkils förskola, Tjuvkil
2:175

Haleh Lindqvist
Kommundirektör
Expedieras till:

För kännedom till:

Anders Holm
Sektorchef Samhälle och Utveckling
Pia Jakobsson, Håkan Wallentin, Daniel Markänger

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
Sida

2020-12-16
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§ 376/2020

Redovisning av leverantörernas nöjdhet och avtalstroheten vid
upphandlingar (Dnr KS2019/0904)
Enligt Kungälvs kommuns upphandlingspolicy ska verksamheten årligen genomföra en enkät
bland kommunens leverantörer för att mäta hur de uppfattar verksamheten. Enkäten har
tidigare år varit upprättad av upphandlingsverksamheten men i år sker den inom ramen för
SKR:s mätverktyg ”Insikt, vilket möjliggör jämförelse med andra kommuner. Årets
undersökning visar att Kungälvs kommuns upphandlingsverksamhet tillhör de bättre i
Göteborgsregionen.
Utöver enkäten ska även avtalstroheten redovisas, vilket sker genom bilaga 2. Av
redovisningen framgår att förvaltningen har en förhållandevis god följsamhet mot det
upphandlingsrättsliga regelverket.
Förvaltningen föreslår att redovisningen antecknas.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Redovisning av leverantörernas nöjdhet och avtalstroheten vid upphandlingar
Bilaga Bilaga 1
Bilaga Avtalstrohet Leverantörskostnader 2019
Förslag till kommunfullmäktige
__________

Redovisningen antecknas till protokollet.

Expedieras till:

För kännedom till:

KOMMUNSTYRELSEN

Justeras sign

avtalstroheten vid upphandlingar - KS2019/0904-7 Redovisning av leverantörernas nöjdhet och avtalstroheten vid upphandlingar : KS2019-0904-7 Redovisning av leverantörernas nöjdhet och avtalstroheten vid upphandlingar 932256_5_0 (002) (002)

Tjänsteskrivelse

Handläggarens namn
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2020-12-08

Redovisning av leverantörernas nöjdhet och avtalstroheten vid
upphandlingar (Dnr KS2019/0904-7)
Sammanfattning
Enligt Kungälvs kommuns upphandlingspolicy ska verksamheten årligen genomföra en enkät
bland kommunens leverantörer för att mäta hur de uppfattar verksamheten. Enkäten har
tidigare år varit upprättad av upphandlingsverksamheten men i år sker den inom ramen för
SKR:s mätverktyg ”Insikt, vilket möjliggör jämförelse med andra kommuner. Årets
undersökning visar att Kungälvs kommuns upphandlingsverksamhet tillhör de bättre i
Göteborgsregionen.
Utöver enkäten ska även avtalstroheten redovisas, vilket sker genom bilaga 2. Av
redovisningen framgår att förvaltningen har en förhållandevis god följsamhet mot det
upphandlingsrättsliga regelverket.
Förvaltningen föreslår att redovisningen antecknas.
Juridisk bedömning
Genomförande och redovisning av undersökningen är förenligt med kommunallagen och
övrig lagstiftning på området.
Bakgrund
Enligt Kungälvs kommuns upphandlingspolicy ska verksamheten årligen genomföra en enkät
bland kommunens leverantörer för att mäta hur de uppfattar verksamheten samt mäta
kommunens trohet mot de ramavtal kommunen tecknat. Genom ärendet uppfattar
förvaltningen att uppdraget fullgjorts.
Verksamhetens bedömning
Att kommunens upphandlingsverksamhet bedrivs på ett adekvat sätt är av stor vikt för
kommunen och dess medlemmar. Genom upphandlingar tillförsäkras verksamheterna de
varor, tjänster och entreprenader som behövs för att uppnå kommunens mål till
marknadsmässiga priser. Även för många leverantörer är verksamheten av stor betydelse
eftersom de kommunala kontrakten kan omfatta betydande belopp.
Verksamheten är detaljreglerad genom ett flertal lagar, däribland lagen om offentlig
upphandling (”LOU”) och lagen om offentlig upphandling inom försörjningssektorn (”LUF”)
ADRESS

KOMMUNKANSLIET

TELEFON
FAX
E-POST
HEMSIDA

Stadshuset · 442 81 Kungälv
0303-23 80 00
0303-190 35
kommun@kungalv.se
www.kungalv.se
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som begränsar det kommunala handlingsutrymmet på området. Det hindrar inte att de
kommunala tjänstepersonernas hantering av anbud, förfrågningsunderlag och service kan ha
stor betydelse för hur framgångsrik verksamheten är i sitt uppdrag.
I bilaga 1 framgår årets undersökning fram till 1 september. Undersökningen visar att
upphandlingsverksamheten får ett förhållandevis bra betyg av leverantörerna. De är särskilt
nöjda med effektiviteten och med handläggarnas kompetens.
I bilaga 2 redovisas kommunens avtalstrohet för de inköp som överstiger
direktupphandlingsgränsen. Avseende år 2019 har 94 procent av inköpen skett genom
upphandling vilket får anses vara ett förhållandevis hög andel och tyder på en god följsamhet
mot upphandlingslagstiftningen och upphandlade ramavtal.
Ärendenivåer – bedömning utifrån kommunfullmäktiges strategiska mål eller
kommunstyrelsens resultatmål
Ärendet har koppling till kommunfullmäktiges strategiska mål ”att medborgare och näringsliv
ska känna ökat förtroende för kommunen” samt till kommunstyrelsens resultatmål ”förbättrat
näringslivsklimat”.
Genom enkäten får kommunen en möjlighet att mäta hur leverantörernas inställning förändras
och kan bättre anpassa åtgärderna för att öka förtroendet.
Bedömning utifrån miljö, hållbarhet och mål i Agenda 2030
Ärendet har koppling till Agenda 2030 målet nr 16, Fredliga och inkluderande samhällen då
lagen om offentlig upphandling syftar till att förhindra korruption och bidra till transparent
offentlig verksamhet.
Bedömning utifrån politiska styrdokument
Redovisningen sker i enlighet med bestämmelserna i kommunens upphandlingspolicy
(KS2019/1239).
Bedömning utifrån ett medborgar- och brukarperspektiv
Redovisningen ger de delar av näringslivet som är anbudsgivare i kommunens upphandlingar
en möjlighet att lämna synpunkter på upphandlingsverksamheten. Även för andra grupper än
leverantörerna är det viktigt att kommunens upphandlingsverksamhet bedrivs på ett sådant
sätt att det är lätt att lämna anbud, att kravnivån uppfattas som rimlig och att anbudsgivarna
får ett bra bemötande av kommunens tjänstemän.
Omfattningen av de behov som kommunmedlemmarna behöver ha tillgodosedda gör det
nödvändigt för kommunen att attrahera de bästa leverantörerna och på så sätt öka
konkurrenstrycket i kommunens affärer. Det kan då inte accepteras att verksamheten t.ex. har
ett dåligt bemötande eller krav som inte går att begripa.
Såvitt framgår av enkätsvaren bedrivs verksamheten idag på ett adekvat sätt.
Ekonomisk bedömning
Beslutsförslaget medför inga ekonomiska konsekvenser.
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Förslag till beslut
Redovisningen antecknas till protokollet.
Erik Lindskog
administrativ chef
Expedieras till:

För kännedom till:

Haleh Lindqvist
kommundirektör
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SAMMANSTÄLLNING

AVTALSTROHET 2019

Statistik från leverantrösreskontran, leverantörer som fakturerat över 600 tkr under året.
Borttaget är:
hyresavtal
skolor
andra kommuner
Summa därefter totalt
Varor, tjänster och entrprenader

JA upphandling gjord/avtal finns
NEJ avtal kan finnas men ej upphandlat
Varav
BOENDEN
Moduler
Övrigt

16 108 000
7 301 000
16 061 000

2019

2018

684 329 000,00

1 158 794 639

644 859 000

94%

93%

39 470 000

6%

7%
25 348 567
7 127 421
42 905 187

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
Sida

2020-12-16
1 (2)

§ 377/2020

Antagande av Detaljplan för väg 168 genom Tjuvkil (Dnr KS2015/2077)
Väg 168 passerar genom Tjuvkils samhälle. Vägen fungerar som genomfartsväg för trafikanter
mellan Marstrand och Kungälv och som lokal länk mellan olika delar av Tjuvkil.
Det saknas vägren, gång- och cykelväg, övergångställen och ståytor för väntande resenärer på
busshållplatser längs sträckan. För oskyddade trafikanter innebär det säkerhetsrisker och att
vägen har en barriäreffekt. För biltrafiken håller vägen i vissa avseenden otillräcklig standard.
Vidare beräknas att riktvärdena för buller utomhus överskrids vid ett trettiotal bostäder längs
vägen.
För att åtgärda bristerna håller Trafikverket på att ta fram en vägplan för väg 168 genom
Tjuvkil. I samband med detta har Trafikverket pekat på behovet att en detaljplan tas fram för
samma område. Syftet med detaljplanen är att ersätta delar av befintliga detaljplaner så att
lämplig markanvändning möjliggörs för den vägplan som tas fram i en parallellt pågående
planeringsprocess. Detaljplanen drivs med samordnat förfarande vilket bl a innebär att samråd
och granskning för vägplan respektive detaljplan hålls samtidigt. Syftet med samordningen är
att undvika dubbelarbete och dubbla prövningar.
De åtgärder vägplan och detaljplan möjliggör är gång- och cykelväg, ståytor för busshållplatser,
gångpassager tvärs vägen, breddad körbana, säkrade sidoområden och bullerskydd.
Finansiering om 79 miljoner kr finns med i kommunens investeringsprogram och regleras
mellan parterna enligt gällande medfinansieringsavtal KS 2014-782-24. Trafikverket har lyft en
fördyring av projektet till cirka 140 miljoner kr. Detta skall dock förhandlas.
Utöver dessa kostnader tillkommer kostnader för lantmäteriförrättningar och inlösen av
privatägd mark inom detaljplanens allmänna platsmark. Dessa kostnader är svårbedömda men
förväntas uppgå till (exkl tomtanläggningar) omkring 1,5-2 miljoner kronor.
Förvaltningen bedömer att detaljplanen kan antas.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Tjänsteutlåtande antagande av Detaljplan för väg 168 genom Tjuvkil
Bilaga Planbeskrivning antagande
Bilaga Granskningsutlåtande
Bilaga Plankarta 1 av 5
Bilaga Plankarta 2 av 5
Bilaga Plankarta 3 av 5
Bilaga Plankarta 4 av 5
Bilaga Plankarta 5 av 5
Bilaga Protokollsutdrag - Utskottet för Samhälle och utveckling - 10 november 2020
Bilaga Anteckning från Martin Högstedt (UP) Tjuvkil USU 2020-11-10
Protokollsutdrag - Tjänsteutlåtande antagande av Detaljplan för väg 168 genom Tjuvkil Utskottet för Samhälle och utveckling
KOMMUNSTYRELSEN

Justeras sign

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
Sida

2020-12-16
2 (2)

Förslag till kommunfullmäktige
Detaljplanen för väg 168 genom Tjuvkil i Kungälvs kommun antas enligt plan- och
bygglagen PBL (2010: 900) kap 5 § 27.
__________
Anteckning till protokollet lämnas av Martin Högstedt (UP) – Se bilaga
Expedieras till:

Gunilla Carlsson Gremner

För kännedom till:

Erik Liedner
Henrik Johansson
Fredric Norrå
Jenny Bjönness Bergdahl
Daniel Markänger
Anna Hedlin

KOMMUNSTYRELSEN

Justeras sign
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Handläggarens namn
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2020-11-09

Tjänsteutlåtande antagande av Detaljplan för väg 168 genom Tjuvkil (Dnr
KS2015/2077-27)
Sammanfattning
Väg 168 passerar genom Tjuvkils samhälle. Vägen fungerar som genomfartsväg för trafikanter
mellan Marstrand och Kungälv och som lokal länk mellan olika delar av Tjuvkil.
Det saknas vägren, gång- och cykelväg, övergångställen och ståytor för väntande resenärer på
busshållplatser längs sträckan. För oskyddade trafikanter innebär det säkerhetsrisker och att
vägen har en barriäreffekt. För biltrafiken håller vägen i vissa avseenden otillräcklig standard.
Vidare beräknas att riktvärdena för buller utomhus överskrids vid ett trettiotal bostäder längs
vägen.
För att åtgärda bristerna håller Trafikverket på att ta fram en vägplan för väg 168 genom
Tjuvkil. I samband med detta har Trafikverket pekat på behovet att en detaljplan tas fram för
samma område. Syftet med detaljplanen är att ersätta delar av befintliga detaljplaner så att
lämplig markanvändning möjliggörs för den vägplan som tas fram i en parallellt pågående
planeringsprocess. Detaljplanen drivs med samordnat förfarande vilket bl a innebär att samråd
och granskning för vägplan respektive detaljplan hålls samtidigt. Syftet med samordningen är
att undvika dubbelarbete och dubbla prövningar.
De åtgärder vägplan och detaljplan möjliggör är gång- och cykelväg, ståytor för busshållplatser,
gångpassager tvärs vägen, breddad körbana, säkrade sidoområden och bullerskydd.
Finansiering om 79 miljoner kr finns med i kommunens investeringsprogram och regleras
mellan parterna enligt gällande medfinansieringsavtal KS 2014-782-24. Trafikverket har lyft en
fördyring av projektet till cirka 140 miljoner kr. Detta skall dock förhandlas.
Utöver dessa kostnader tillkommer kostnader för lantmäteriförrättningar och inlösen av
privatägd mark inom detaljplanens allmänna platsmark. Dessa kostnader är svårbedömda men
förväntas uppgå till (exkl tomtanläggningar) omkring 1,5-2 miljoner kronor.
Förvaltningen bedömer att detaljplanen kan antas.

Juridisk bedömning
Denna detaljplan handläggs med utökat samordnat förfarande i enlighet med 5 kap 7§ planoch bygglagen (SFS 2010:900).
ADRESS

PLAN

TELEFON
FAX
E-POST
HEMSIDA

Stadshuset · 442 81 Kungälv
0303-23 80 00
0303-190 35
kommun@kungalv.se
www.kungalv.se
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Bakgrund
Väg 168 ingår i det regionala vägnätet som förbinder Marstrand med Kungälv och E6.
Trafikverket har sedan många år planerat för att förbättra trafiksäkerheten, särskilt för
oskyddade trafikanter på väg 168 eftersom vägen sommartid är hårt belastad. Framtagande av
vägplanen har pågått en tid och Trafikverket meddelade kommunen under år 2018 att tänkt
vägområde för vägplanen måste överensstämma med den markanvändning som anges i
gällande detaljplaner. Kommunen tar därför fram en ny detaljplan för att anpassa
markanvändning efter vägplanens vägområde.
Verksamhetens bedömning
Verksamhetens målsättning för väg 168 genom Tjuvkil överensstämmer väl med Trafikverkets
målsättning, dvs att öka trafiksäkerheten för gång- och cykeltrafikanterna, skapa god framkomlighet för kollektivtrafiken och öka tillgängligheten till busshållplatserna samt begränsa störningar för närboende från trafiken. Verksamheten har även målsättningen att åtgärder på väg
168 inte på annat sätt ska skapa olägenheter för boende i Tjuvkil eller framtida utveckling av
Tjuvkil.
Verksamheten bedömer att Trafikverkets förslag till vägplan väl överensstämmer med
verksamhetens målsättningar.
Verksamheten har därför gjort vad som krävs för att möjliggöra att vägplanen ska kunna tas
fram, d.v.s. tagit fram detaljplan för samma vägsträcka som vägplanen.
Ärendenivåer – bedömning utifrån kommunfullmäktiges strategiska mål eller
kommunstyrelsens resultatmål
Möjligheten att cykla och gå genom Tjuvkil samt att använda sig av kollektivtrafik förbättras.
Därmed överensstämmer planen med målet att underlätta för invånare och företag som vill
reducera klimatutsläppen
Bedömning utifrån miljö, hållbarhet och mål i Agenda 2030
Genom att detaljplanen gynnar cykling och kollektivtrafik innebär det att planen stödjer målen
Hållbara städer och samhällen respektive Bekämpa klimatförändringarna.
Bedömning utifrån politiska styrdokument
Planen stämmer väl överens med politiska styrdokument, t ex ”Trafikplan” och ”Attraktiva
miljöer och stråk för gång och cykel”.
Bedömning utifrån ett medborgar- och brukarperspektiv
För barn som bor i eller besöker Tjuvkil innebär tillkomsten av gång- och cykelbana en
påtaglig förbättring. Även för andra grupper i samhället innebär åtgärderna ny GC-väg,
breddad väg och säkrare hållplatser förbättringar.
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Ekonomisk bedömning
Finansiering om 79 miljoner kr finns med i kommunens investeringsprogram och regleras
mellan parterna enligt gällande medfinansieringsavtal KS 2014-782-24. Trafikverket har lyft en
fördyring av projektet till cirka 140 miljoner kr. Detta skall dock förhandlas.
Utöver dessa kostnader tillkommer kostnader för lantmäteriförrättningar och inlösen av
privatägd mark inom detaljplanens allmänna platsmark. Dessa kostnader är svårbedömda men
förväntas uppgå till (exkl tomtanläggningar) omkring 1,5-2 miljoner kronor.
Förslag till kommunfullmäktige
Detaljplanen för väg 168 genom Tjuvkil i Kungälvs kommun antas enligt plan- och
bygglagen PBL (2010: 900) kap 5 § 27.

Fredric Norrå
Verksamhetschef planering och myndighet

Expedieras till:

Gunilla Carlsson Gremner

För kännedom till:

Erik Liedner
Henrik Johansson
Fredric Norrå
Jenny Bjönness Bergdahl
Daniel Markänger
Anna Hedlin

Anders Holm
Sektorchef samhälle och utveckling
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PLANBESKRIVNING
Antagandehandling 2021-01-28
Diarienummer KS2015/2077

Detaljplan för gång- och cykelväg

VÄG 168 GENOM TJUVKIL

ADRESS

SAMHÄLLE OCH UTVECKLING
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Planbeskrivning - Antagandehandling 2021-01-28
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Planbeskrivning - Antagandehandling 2021-01-28

1. INFORMATION
En detaljplan är ett juridiskt dokument som styr hur marken får användas för ett område inom
kommunen, exempelvis för bostäder, kontor, handel eller industri. Detaljplanen får även reglera
placering, utformning och utförande. En detaljplan består av en plankarta som är juridiskt bindande
och en planbeskrivning som beskriver plankartan. Planbeskrivningen (denna handling), som inte är
juridiskt bindande, ska underlätta förståelsen för plankartans innebörd.
Detaljplanens antagandehandling omfattar följande handlingar:
Planhandlingar:

x
x
x

Planbeskrivning (denna handling)
Plankarta med planbestämmelser
Granskningsutlåtande

Övriga handlingar:

x
x
x

Fastighetsförteckning (publiceras inte på kommunens webbplats). Framtagen av
Trafikverket som dokument tillhörande vägplanen
Undersökning av betydande miljöpåverkan
Illustrationskartor. Framtagna av Trafikverket som dokument tillhörande vägplanen

Utredningar:

Det dokument som utgjort främsta källa är
- Trafikverket. Väg 168 Kungälv-Marstrand, delen Tjuvkil. Vägplan,
Granskningshandling. 2020-07-02
Övriga utredningar/dokument

-

Kungälv kommun, 2012, Översiktsplan 2010, Antagen: 2012-01-19
Länsstyrelsen i Västra Götaland, 2000. Värdebeskrivningar – riksintresse för
naturvård. Beslut 2000-02-07, uppdaterad 2008-01-16. Naturcentrum AB, 2012.
Pro Natura, 2016. Naturvärdesinventering (NVI) längs en sträcka av väg 168 genom
Tjuvkil, Kungälvs kommun.
PM Buller, Trafikverket, 2020-04-15
Historisk karta Lantmäteriet: Tjuvkils by enskifte 1826
Länsstyrelsens WebbGIS, Infokartan Västra Götalands Län, http://extwebbgis.lansstyrelsen.se/Vastragotaland/Infokartan/

Handlingarna (förutom fastighetsförteckningen) finns på Kungälvs kommuns hemsida under
planprocess och byggnation: www.kungalv.se/Bygga--bo--miljo/aktuella-planer/. Vidare återfinns
illustrationskartorna, vägplan och PM Buller på Trafikverkets webbplats: www.trafikverket.se/projekt
Fastighetsförteckning, beslutsprotokoll samt övriga handlingar finns i Kungälvs Stadshus,
adress: Ytterbyvägen 2, Kungälv. För information om planförslaget, kontakta Kundcenter på
telefonnummer 0303 – 23 80 00.

I aktuell planbeskrivning förekommer hänvisningar till vägplanens antagandehandling för mer
detaljerade beskrivningar.
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1.1.

Handläggning

Arbetet med denna detaljplan påbörjades april 2018.
När en kommun ska göra en detaljplan för ett ärende som även prövas enligt miljöbalken, väglagen
eller lagen om byggande av järnväg kan förfarandena enligt de olika lagarna samordnas. Kungälvs
kommun och Trafikverket har kommit överens om att ärendena för framtagande av vägplan respektive
detaljplan för väg 168 genom Tjuvkil, ska drivas parallellt och med samordnat förfarande enlighet
med 5 kap plan- och bygglagen (SFS 2010:900). Syftet med samordningen är att undvika dubbelarbete
och dubbla prövningar. Vägplaneprocessen, som leds av Trafikverket, är huvudprocess.

Planeringsprocess vid samordnat förfarande

I aktuellt planärende har ett samråd genomförts. Efter samrådet av planförslaget har inkomna
synpunkter beaktats och vissa justeringar och kompletteringar genomförts. Därefter följande
planeringsskede var granskning då granskningshandlingar togs fram. Inkommande synpunkter har
sedan beaktats varefter aktuell antagandehandling tagits fram.
Planförslaget är förenligt med översiktsplanen och har ett betydande intresse för allmänheten.
Särskilda bestämmelser om ett samordnat planförfarande finns i PBL 5 kap 11 a § andra stycket, 16
och 18 a §§, 21 § andra stycket och 23 § andra stycket. Bestämmelserna gäller kungörelse, samrådstid
och granskningstid.
Vägplanens vägområdesgräns och detaljplanens plangräns är i det närmaste identiska. Skillnaden är att
detaljplanen är marginellt vidare än vägplanen. Skälet till detta är ambitionen att skapa förutsättningar
för lämpliga fastighetsbildningar. Detta beskrivs närmare i avsnitt 7.3 Fastighetsrättsliga frågor under
rubriken Erforderlig fastighetsbildning och ersättning.

2. PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG
2.1.

Syfte

Syftet med planen är att ersätta delar av befintliga detaljplaner så att lämplig markanvändning
möjliggörs för den vägplan som hanteras parallellt i ett samordnat förfarande.
För att möjliggöra syftet och samtidigt skapa förutsättningar för lämpliga fastighetsgränser krävs
småskaliga anpassningar, d.v.s. detaljplanens gränser görs rakare och ges färre brytpunkter jämfört
med vägplanens gräns. Detta sker på ett sådant sätt att vägplanen i sin helhet ryms inom detaljplanen.

2.2.

Huvuddrag

De åtgärder som vägplanen föreslår är:
x
x
x
x

Gång- och cykelväg längs norra sidan av väg 168
Breddning av körbana
Ny utformning av Tjuvkils vägskäl (korsningen väg 168 och väg 612)
Säkring av sidoområdet (vid avkörning med motorfordon)
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x
x
x

2.3.
2.3.1.

Bullerskydd längs vägen
Busshållplatser, till viss del i nya lägen, med tillhörande ståytor för väntande resenärer
Passager för oskyddade trafikanter att kunna korsa väg 168

Plandata
Lägesbestämning och geografiska benämningar

Planområdet är beläget i Tjuvkil, 13 km väster om Kungälv och 8 km öster om Marstrand.

Figur 1. Planområdets läge i kommunen

Planområdet följer och inrymmer väg 168 och sträcker sig igenom hela Tjuvkil. Längden på planområdet är 3,4 km. Detaljplanens planområde består i allt väsentligt av samma område som utgör
vägplanens vägområde.

Figur 2 Planområde. Planområdet är i huvudsak ca 20 meter brett men är bredare på vissa avsnitt, som mest ca 40 meter.
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2.3.2.

Storlek

Planområdet innefattar en 3,4 km lång sträcka av väg 168. Bredden på planområdet är i huvudsak
cirka 20 meter brett men är bredare på vissa sträckor, bl a vid korsningar och på avsnitt där det
planeras busshållplatser. Bredast är planområdet vid Tjuvkils vägskäl (korsningen väg 168 – väg 612)
där planområdet är upp mot 40 meter brett.

2.3.3.

Markägoförhållanden

Planområdet utgörs av ett flertal privatägda fastigheter, gemensamhetsanläggningar och
samfälligheter samt kommunal mark, se den till detaljplanen hörande fastighetsförteckningen för mer
information. Inom planområdet är större delen av dessa fastigheter belastade med vägrätt för väg 168
till förmån för Trafikverket i egenskap av väghållare.

3. TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN
3.1.

Kommunala beslut

Kommunstyrelsen, 2015-12-16, beslutade att ge förvaltningen i uppdrag att upprätta detaljplan Tjuvkil
3:5 m.fl. för väg 168 genom Tjuvkil i Kungälvs kommun med standardförfarande enligt plan- och
bygglagen PBL (2010: 900) kap. 5 § 7). Under förutsättning att detaljplanen inte medför betydande
miljöpåverkan.

3.2.

Översiktsplan

Översiktsplanen för Kungälvs kommun, antagen av Kommunfullmäktige 2012-01-19, anger att
områden som ingår i eller tangerar det aktuella planområdet längs väg 168, omväxlande utgörs av
kategorierna ”Möjlig förtätning eller bostadsområde” och ”Nya bostäder 2020” samt områden utan
angiven planering. Vidare finns, i nära anslutning till planområdet, områden av kategorin ”Nya
bostäder 2050”.
I översiktsplanen anges även läge för vägreservat för väg 168, en förbifart med två alternativa
sträckningar söder om Tjuvkil. Detta vägreservat överensstämmer med de planer som Trafikverket
hade vid tidpunkten för framtagandet av översiktsplanen.
Tjuvkil ingår i det som i översiktsplanen benämns som kustzon. Enligt översiktsplanen omfattar
kustzonen ”det område som har ett enkelt landskapsmässigt, funktionsmässigt eller bebyggelsemässigt
samband med kusten och havet”. Det är viktigt att utvecklingen av kustområden och landsbygden sker
med hänsyn till natur- och kulturvärden samt strandskyddet.
I översiktsplanen framhävs att stråket längs väg 168 från Tjuvkil och ut till Marstrand är en av
kommunens mest attraktiva boendemiljöer. Det har länge funnits ett starkt utbyggnadsintresse längs
väg 168 eftersom denna utveckling ger Tjuvkil möjlighet att stärkas samt utgöra ett komplement till
serviceorten Marstrand. Se figur 3 för översiktligt planerat utbyggnadsförslag för aktuellt område.
I översiktsplanen redovisas det som är benämnt Kungälvs strukturbild och som innehåller ett
huvudstråk längs E6 och ett sekundärstråk som sträcker sig mellan Kungälv/Kareby och Marstrand.
Tjuvkil ligger längs det sekundära stråket och översiktsplanen framhäver att på sikt bör
kollektivtrafiken och trafiksäkerheten förbättras då standarden vid tiden av författandet av
översiktsplanen var bristfällig. Översiktsplanen föreslår bland annat att det är viktigt med ett
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sammanhängande gång- och cykelstråk längs hela väg 168 samt kompletterande åtgärder som höjer
trafiksäkerheten. Enligt översiktsplanen förväntas Tjuvkil växa betydligt mer än närliggande byar i
invånarantal fram till år 2020 vilket ger ytterligare incitament till att förbättra befintliga
vägförhållanden. Det innebär även ett behov av utökad service av framförallt barnomsorg. På sikt spås
Tjuvkil kunna bli en serviceort.

Figur 3 Kungälvs översiktliga planering för aktuellt område (ur Kungälvs ÖP antagen 2012-01-19). Detaljplan för Tjuvkils
ängar, som i stort sett motsvaras av det stora området ”Nya bostäder 2020” väster om Tjuvkils vägskäl, är antagen och
byggandet av bostäder i detta område pågår och är delvis utförd.

3.3.

Planprogram

Ett detaljplaneprogram för Tjuvkil antogs 2004-06-09. Planområdet innefattar Tjuvkils hela bebyggda
område samt Tjuvkilebäckens öppna dalgång söder om Tjuvkil. Syftet med planprogrammet var att få
en samlad bild av förutsättningarna för området och få fram riktlinjer för den framtida
markanvändningen. I plankartan finns de alternativa vägsträckorna söder om Tjuvkil, som då var
under pågående utredning, inlagda som vägreservat. Vidare finns en GC-väg inlagd längs norra sidan
av väg 168.

3.4.

Detaljplaner

Merparten av planområdet ligger inom detaljplanerat område men det finns sträckor längs väg 168 där
detaljplaner ansluter till vägen på endast ena sidan av vägen och även vägavsnitt där detaljplan saknas
på bägge sidor av vägen, se figur 4.
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Figur 4. Detaljplaner i Tjuvkil. Siffrorna på bilden är de koder (kortnamn) som kommunen använder för detaljplanerna.
Planernas fullständiga namn framgår nedan. På kartan är även en s k omvandlingsplan markerad. Det är en detaljplan vars
framtagande pågår. Dess syfte är till stor del att möjliggöra omvandling av fritidshus till åretruntbostäder. Fler sådana
omvandlingsplaner planeras att utföras i Tjuvkil.

Följande befintliga detaljplaner ligger till delar inom nytt detaljplaneområde:
x

Nr 40: Byggnadsplan för fritidsområde Tjuvkil Västergård 34, Tjuvkil Uppegård 42 och Tjuvkil
Västergård 33 (1954).

x

Nr 44: Byggnadsplan för fritidsområdet Tjuvkil (Tjuvkil 3:54) (upprättad 1952-54, rev 1956)

x

Nr 330: Detaljplan för Tjuvkil 2:40 m.fl. (2007, rev 2008)

x

Nr 335: Detaljplan för Förskola och Äldreboende del av Tjuvkil 1:4 m.fl. (2009)

x

Nr 343: Detaljplan för Tjuvkil 1:7 m.fl. Matskärsområdet (2010, rev 2011)

Omvandlingsplaner
Planering pågår för utbyggnad av VA i Tjuvkil. Av denna anledning planerar kommunen att utföra ett
antal s k omvandlingsplaner i Tjuvkil. Syftet med dessa är att ersätta befintliga fritidshusplaner med
nya detaljplaner för att pröva utökade byggrätter på befintliga bostadsfastigheter, för att
möjliggöra/underlätta omvandling från fritidshus till permanentboende. Även vissa
markanvändningsbestämmelser ska ses över. Enstaka nya byggrätter för bostäder kommer att prövas.
Detaljplanernas huvuddrag kommer att innebära att befintliga bostadshus tillåts byggas större och att
det därmed blir mer attraktivt att bosätta sig permanent i området.
Arbetet med att ta fram den första omvandlingsplanen (se figur 4) har påbörjats.
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4. FÖRENLIGHET MED MILJÖBALKEN
Enligt plan- och bygglagen 2 kap ska hänsyn tas både till allmänna och enskilda intressen vid
prövningen av lämpligheten av föreslagen planläggning. Bestämmelserna om hushållning med markoch vattenområden i 3 och 4 kap miljöbalken ska tillämpas.
Sammantaget bedöms detaljplanen vara förenlig med en från allmän synpunkt lämplig användning av
mark- och vattenresurser enligt 3 kap miljöbalken.

4.1.

Miljömål

Riksdagen har fastställt 16 övergripande miljömål för Sverige. Målen beskriver de kvaliteter som vår
miljö och våra gemensamma natur- och kulturresurser måste ha för att vara ekologiskt hållbara på sikt.
Kungälvs kommun har arbetat för att bryta ner och lokalt anpassa de nationella miljömålen.
Kommunen har tagit fram rapporten ”Kungälv kommuns lokala miljömål” (antagen 2014). Av de
lokalt anpassade miljömålen är följande särskilt angelägna för planförslaget:

Begränsad klimatpåverkan
Tillkomsten av cykelväg innebär att vissa transporter som idag sker med bil istället kommer att ske
med cykel.

God bebyggd miljö
Tillkomsten av cykelväg och passager tvärs väg 168 ger högre boendekvalitet och gynnar ett socialt
utbyte mellan boende i Tjuvkil.

4.2.

Undersökning av betydande miljöpåverkan

En kommun som upprättar eller ändrar en plan eller ett program ska tidigt under processen undersöka
om genomförandet av åtgärderna kan antas medföra en betydande miljöpåverkan (6 kap. 5 miljöbalken
(MB)). Undersökningen ska innebära att kommunen (1.) identifierar omständigheter som talar för eller
emot en betydande miljöpåverkan, och (2.) samråder i frågan med de kommuner, länsstyrelser och
andra myndigheter som på grund av sitt särskilda miljöansvar kan antas bli berörda av planen eller
programmet. Särskilda föreskrifter om de omständigheter som avses har meddelats (6 kap. 6 § MB) i
miljöbedömningsförordningen. Underökningen bidrar till att integrera miljöaspekter i planen eller
programmet, vilket i sin tur i främjar en hållbar utveckling.
Om genomförandet av åtgärderna kan antas medföra en betydande miljöpåverkan ska en strategisk
miljöbedömning utföras (6 kap. 3 § MB). I en strategisk miljöbedömning ska kommunen bl.a. (1.)
samråda om hur omfattningen av och detaljeringsgraden i en miljökonsekvensbeskrivning ska
avgränsas (avgränsningssamråd), och (2.) ta fram en miljökonsekvensbeskrivning (6 kap. 9 § MB).
Om genomförandet av åtgärderna inte kan antas medföra en betydande miljöpåverkan och en
strategisk miljöbedömning inte ska göras, ska skälen för bedömningen i frågan anges i
planbeskrivningen (4 kap. 33 § (4.) och 33 b § Plan- och bygglagen (PBL)).
Frågan om planerna på åtgärder kan anses medföra betydande miljöpåverkan har i ett tidigare skede
behandlats inom ramen för vägplan. I samband med att Trafikverket tog fram ett samrådsunderlag för
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aktuell vägplan lämnade kommunens Miljö- och byggnadsnämnd ett yttrande (2018-03-20) till
Trafikverket där man gjorde bedömningen att genomförandet av projektet inte innebär betydande
miljöpåverkan. I ett beslut daterat 2018-03-28 beslutade Länsstyrelsen att vägplanen inte är av den art
att det kan anses medföra betydande miljöpåverkan.
I samband med framtagande av samrådshandling för aktuell detaljplan har kommunen tagit fram en
undersökning av betydande miljöpåverkan. Undersökningens ställningstagande är att kommunen gör
en samlad bedömning att genomförandet av den aktuella detaljplanen inte antas medföra en betydande
miljöpåverkan. Därefter ägde undersökningssamråd rum med länsstyrelsen varvid länsstyrelsen lät
meddela att man delar kommunens bedömning att detaljplanen inte antas medföra en betydande
miljöpåverkan. Således behöver inte en miljökonsekvensbeskrivning tas fram.

4.3.

Avvägningar enligt Miljöbalken

Förenlighet med 3, 4 och 5 kap Miljöbalken
Som framgår av figur 12 Riksintressen och skyddade områden i avsnitt 5.3.2 berörs den västra delen
av planområdet av ett riksintresse för friluftsliv och den östligaste delen av ett riksintresse för
naturvård. Detaljplanen bedöms inte påverka dessa riksintressen.
Av samma karta framgår att planområdet ligger inom det kustområde som i Miljöbalken kap 4 pekas
ut som område som i sin helhet är av riksintresse med hänsyn till natur- och kulturvärden. Detaljplanen bedöms inte påverka riksintresset.
Miljökvalitetsnormer är föreskrifter i miljöbalken kap 5 om viss lägsta miljökvalitet för mark, vatten,
luft eller miljön i övrigt inom ett geografiskt område. Miljökvalitetsnormerna omfattar bland annat
föroreningar i utomhusluft, olika parametrar i fisk- och musselvatten samt omgivningsbuller.
Det finns idag inga indikationer på att gällande miljökvalitetsnormer överskrids eller riskerar att
överskridas inom områden som kan komma att beröras eller påverkas av aktuell planläggning.
Tolv biotopskyddsobjekt påverkas av vägplanen/detaljplanen. Åtgärder som genomförs med stöd av
vägplan omfattas inte av förbudet mot att skada naturmiljön inom biotopskyddsområden. Detaljplanens syfte och planbestämmelser motverkar inte de skydds- och kompensationsåtgärder som
Trafikverket genomför inom ramen för vägplanen.
Sammanfattningsvis bedöms detaljplanen vara förenlig med 3, 4 och 5 kap Miljöbalken.

Övrigt skydd enligt Miljöbalken
Dispens för påverkan på objekt som har generellt biotopskydd enligt 7 kap 11 § MB har lämnats in av
Trafikverket. Det gäller stenmurar, bäckar/diken och en källa.
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5. Förutsättningar & förändringar
5.1.
5.1.1.

Väg och trafik
Vägnät och standard

Förutsättningar
Väg 168 är en statlig väg klassad som primär länsväg som sträcker sig mellan Marstrand och Kungälv.
Väg 168 i Tjuvkil fungerar dels som lokal väg i Tjuvkil, dels som förbindelse till Kungälv och E6 och
som genomfartstrafik till och från Marstrand.
Vägplanen/Detaljplanen utgörs av en vägsträcka som är 3,4 km lång. Två allmänna vägar ansluter till
aktuell vägsträcka. Den ena av dessa vägar är väg 612 som leder till Tjuvkils huvud. Den andra vägen är
väg 570 som från Tjuvkil via Kärna och Kornhalls färja leder vidare söderut till Göteborg. Utöver dessa
två allmänna vägar ansluter ett antal enskilda vägar samt ett större antal fastigheters utfarter till
aktuell sträckning av väg 168.
Väg 168 har ett körfält i vardera riktningen där omkörningsförbud råder på vissa delar av sträckan.
Vägbredden, dvs avstånd mellan asfaltskanterna, varierar mellan 5,3 och 6,3 meter. Vägen saknar
både vägren och separat gång- och cykelväg. Vägbelysning finns längs vägens norra sida mellan
Tjuvkilsbodens vägskäl och Tjuvkils vägskäl.

Förändringar
Vägens normalsektion framgår av nedanstående figurer. Gång- och cykelbana byggs längs vägens
norra sida, bredd 2,5 m.
Normalsektionen ser något olika ut på sträckor med 50 respektive 70 km/h hastighetsbegränsning. På
50 km/h-sträckan avgränsas körbana och gång- och cykelbana med GCM-stöd och vägbredd blir 6,56,9 meter. På 70 km/h-sträcka avgränsas körbana och gång- och cykelbana med ett räcke och
vägbredd blir 7,5-8,0 meter. I båda fallen ligger körbana och gång- och cykelbana på samma nivå.
På ett antal vägavsnitt blir vägsektionen bredare än normalsektionen. Det gäller bl a sträckor där
vägen korsas av gång- och cykelpassage eftersom en refug ingår i varje passage.
Vid uppförande av bullerskyddskärm på sydsidan av vägen är säkerhetszonen 3 meter mellan vägbana
och bullerskyddsskärm.
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Figur 5. Normalsektion för vägsträcka med hastighetsbegränsning 50 km/h. Vägbana och GC-väg skiljs åt med ett s. k. GCMstöd, se foto i avsnitt 5.1.5 Gång- och cykeltrafik.

Figur 6. Normalsektion för vägsträcka med hastighetsbegränsning 70 km/h. Vägbana och GC-väg skiljs åt med ett räcke, se
foto i avsnitt 5.1.5 Gång- och cykeltrafik.
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Åtgärder i anslutning till Tjuvkils vägskäl blir jämförelsevis omfattande. Kurvan rätas något (vägen
förskjuts något söderut), Hamnvägens anslutning till väg 168 ges ny utformning, nivåskillnader mellan
väg 168 och Hamnvägen jämnas ut och ny busshållplats tillkommer.

Figur 7. Föreslagen utformning av korsningen mellan väg 168 och väg 612 (Tjuvkils vägskäl). Bild hämtad ur vägplanens
granskningshandling.

5.1.2.

Hastighetsbegränsning

Förutsättningar
Från planområdets östra ände, och fram till en punkt mellan Gulskärsvägen och Saltskärsvägen är
hastighetsbegränsningen 50 km/h. Därefter följer en sträcka förbi Tjuvkils vägskäl där
hastighetsbegränsningen är 70 km/h förutom juni-augusti då högsta tillåtna hastighet är 50 km/h. På
den västra delen, från Tjuvkils ängar och västerut, är hastighetsbegränsningen 70 km/h.

Figur 8. Aktuell hastighetsbegränsning.
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Förändringar
En utgångspunkt är att på den sträcka där hastighetsbegränsning 50 km/h endast gäller under
sommaren, kommer 50 km/h att gälla året runt. Gränsen mellan hastighetsbegränsning 50 km/h och
70 km/h kommer att ligga väster om Tjuvkils vägskäl men det är i dagsläget oklart exakt var. Möjligen
strax väster om hållplatsen Tjuvkils vägskäl vid Intaget.

5.1.3.

Trafikmängder och trafikprognos

Trafikmängder och prognoser har tagits fram av Trafikverket. De presenteras i ”Trafikprognos och
kapacitetsalys” (2019-11-29).
Mätningar 2017 längs väg 168 visar att trafikmängden öster om Tjuvkils vägskäl är 4250 fordon/dygn
och 3720 fordon/dygn i planområdets västra del.
Trafikflödena varierar kraftigt under året. Det förekommer evenemang på Marstrand som ger upphov
till höga trafikflöden under några veckor på sommaren. För att bedöma hur trafikflödena ökar under
sommaren har trafikmätningar genomförts på ett flertal punkter på väg 168 och relevanta
anslutningsvägar under en period på tre veckor i juli 2015 och i juli 2017. Sommardygnstrafik (SDT)
har definierats som ett medelvärde av denna period. Mätningar har visat på SDT ökar uppemot
50-90 % jämfört med ÅDT (årsdygnstrafiken).

5.1.4.

Sidoområden och trafiksäkerhet

Förutsättningar
Trafikverket eftersträvar sidoområden som är ”förlåtande”. Med det avses att den som kör av vägen
med bil i så liten utsträckning som möjligt ska utsättas för krockvåld. Alla fasta hinder i nära
anslutning till vägen innebär en risk för att allvarliga olyckor uppstår. Utmed aktuell väg finns olika
typer av fasta hinder som utgör en potentiell risk vid avkörning. Här finns träd, stolpar m m och på
delar av vägen finns berg så nära som 0,5 meter.

Berg i vägens sidoområde utgör en trafikfara. Planområdets västra del. (Google Maps)

Förändringar
För säkrare sidoområden föreslås en säkerhetszon. Skapande av säkerhetszon innebär bl a att det på
sina ställen utförs bergschaktning längs vägen, eventuellt i kombination med räcken. Särskilda
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åtgärder för skapande av säkerhetszon kommer endast att krävas på vägens södra sida eftersom
tillkomsten av GC-väg på vägens norra sida innebär att sidoområdet blir säkrat på denna sida.
Utöver bergschakten behöver stolpar och andra oeftergivliga hinder inventeras och åtgärdas för att
höja trafiksäkerheten längs sträckan. Se vidare tvärsektionerna ovan.

5.1.5.

Gång- och cykeltrafik

Förutsättningar
Kungälvs kommun beslutade år 2007 att främja utveckling av ett sammanhängande huvudnät av
gång- och cykelvägar, i möjligaste mån skilt från biltrafiksystemet. Ett tiotal gång- och cykelsträckor
prioriterades.
Längs aktuell vägsträcka är oskyddade trafikanter i nuläget hänvisade till att färdas i blandtrafik.
Trafikmiljön är osäker för oskyddade trafikanter då befintlig väg saknar vägren och är under perioder
hårt trafikerad. Det finns en befintlig gång- och cykelväg väster om Tjuvkil som börjar på bron över
Nordösundet och leder till Marstrand. Den är belägen på norra sidan av väg 168 och skiljs från vägen
med kantstöd.
Omkring 5 km öster om Tjuvkil, på sträckan mellan Hålta och Vävra, finns en gång- och cykelväg längs
väg 168. Den ligger på norra sidan av väg 168 och skiljs från vägen med räcke. Hösten 2019 fattades
beslut att gång- och cykelvägen Vävra-Tjuvkil, som ska ansluta aktuell gång- och cykelväg österifrån,
ska byggas på norra sidan av väg 168.
Trafiksäkra gång- och cykelpassager tvärs väg 168 i Tjuvkil saknas.

Förändringar
Längs hela sträckan genom Tjuvkil möjliggörs anläggandet av en gång- och cykelväg på norra sidan av
vägen. Att gång- och cykelvägen föreslås anläggas just på norra sidan av väg 168 beror bland annat på
att de flesta målpunkter samt bostäder finns på norra sidan.
Gång- och cykelvägen blir 2,5 meter bred. En gång- och cykelväg ger ökad trafiksäkerhet och
framkomlighet för oskyddade trafikanter.
Sättet att skilja av gång- och cykelbanan från körbanan blir olika för sträckan med 50 km/h
hastighetsbegränsning jämfört med sträckan med 70 km/h hastighetsbegränsning. På 70 km/hsträckan, dvs i väster, görs avgränsningen med ett räcke. På den östra delen sker avgränsningen med
ett s k GCM-stöd, dvs en typ av kantstöd som är särskilt utformat för att separera körbana för bilar
från gång- och cykelbana.
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I de föreslagna vägsektionerna ligger vägbana och GC-bana på samma nivå. På den östra delen av aktuell vägsträcka skiljs
vägbana och gång-/cykelbana åt av GCM-stöd, se exempel till vänster. På västra delen används räcke som avgränsning
mellan körbana och GC-bana, se exempel till höger (foto från väg 168 i trakterna av Vävra).

Gång- och cykelpassager tvärs väg 168, med refug, anläggs i anslutning till de fyra busshållplatserna,
se karta i avsnitt 5.1.6.

5.1.6.

Kollektivtrafik, skolskjuts och hållplatser

Förutsättningar
Barn bosatta i Tjuvkil går i skola huvudsakligen i Kärna eller Hålta vilka ligger omkring 11 km
respektive 8 km från Tjuvkil. Enligt avtal mellan Kungälvs kommun och Västtrafik ansvarar Västtrafik
för skolskjuts i området. Då skolskjutsen följer den ordinarie linjetrafiken är Kungälvs kommun
delaktiga i beslut gällande tidtabell och linjesträckning. Från och med läsårsstart augusti 2016 innebär
skollinjetrafiken att på- och avstigningar endast möjliggörs vid utsatta hållplatser.
Tjuvkil är väl försörjt med kollektivtrafik. Marstrand-Express trafikerar väg 168 mellan Marstrand och
Nils Ericson-terminalen i Göteborg.
Utöver Marstrandsexpressen trafikerar en lokallinje samt ett par skollinjer.
På vägsträckan genom Tjuvkil finns sju busshållplatser. För alla hållplatser gäller, förutom för
hållplatsen Nordösundet, att bussen stannar i bägge riktningar. Alla busshållplatserna håller låg
standard och saknar ståyta och högt kantstöd.
Avstånden mellan hållplatserna varierar mellan 330 och 850 meter. Då gång- och cykelväg saknas kan
de kortare avstånden motiveras.
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Befintliga busshållplatser längs väg 168. Varje buss-symbol, utom den västligaste, symboliserar en busshållplats på vardera
sida av vägen. Inga gångpassager tvärs väg 168 finns på denna sträcka.

Enligt avtal mellan Kungälvs kommun och Västtrafik ansvarar Västtrafik för skolskjuts i området. Då
skolskjutsen följer den ordinarie linjetrafiken är Kungälvs kommun delaktiga i beslut gällande tidtabell
och linjesträckning. Från och med 2016 innebär skollinjetrafiken att på- och avstigningar endast
möjliggörs vid utsatta hållplatser.

Förändringar
Tillkomsten av gång- och cykelväg skapar en säker transportväg för oskyddade trafikanter. Därmed
kan ett avstånd till busshållplats upp till 800 meter accepteras. Det innebär att det totala antalet
busshållplatser i Tjuvkil minskas från sju till fyra.

Busshållplatser och passager tvärs väg 168 enligt förslaget.
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Busshållplatserna utformas med ståyta för de väntande passagerarna. Detta innebär en förbättrad
trafiksäkerhet för oskyddade trafikanter som synliggörs och skiljs från motortrafiken genom upphöjd
hållplatsyta. Gång- och cykelvägen kommer att underlätta för de boende att ta sig till busshållplatserna. Tillkomsten av gångpassager, samtliga i anslutning till busshållplatser, ökar trygghet och säkerhet.

5.1.7.

Belysning

Förutsättningar
Gatubelysning finns på en sträckning från en punkt strax öster om detaljplanens östra ände (dvs öster
om ”Entré Tjuvkil”) fram till Intaget/Humleskärsvägen strax väster om Tjuvkils vägskäl (korsningen
väg 168 / väg 612). Belysningen utgörs av 35 armaturer med 70 W på 9 meter höga trästolpar.
Anläggningen ägs och driftas av Kungälv Energi.

Förändringar
Befintlig belysningsanläggning rivs. Trafikverket har för avsikt att utföra en ny belysningsanläggning
mellan sektion 0/040 och 3/000. Vägbelysningen ska utgöras av en stolpbelysning och vara enhetlig i
form av avstånd samt typ av armatur och stolpe.

5.2.
5.2.1.

Byggnadstekniska förutsättningar och markanvändning
Topografi och geotekniska förhållanden

Planområdet med omgivningar utgörs i stort av berg i dagen och lokala dalgångar. Vägens marknivåer
ligger mellan 3 och 8 m ö h förutom på sträckan mellan Tjuvkilsboden och Saltskärsvägen där
marknivåerna ligger mellan 8 och 20 m ö h. Omgivande berg når upp till 30 m ö h. I den västra delen
består området närmast vägen mestadels av berg i dagen med inslag av mindre partier med lösa
jordlager. Mot öster återfinns ett mer varierat landskap bestående av randskogskantade öppna
områden och med inslag av berg i dagen.
Kartering och bergprovtagning påvisar ett bergmaterial av god kvalitet väl lämpat att återanvändas
som bärlager etc. Stabiliteten på bergslänter bedöms som god varför endast sporadisk förstärkning kan
komma att bli aktuella.
Topografin varierar längs med aktuell sträcka. Nivån stiger kontinuerligt med lokala variationer från
cirka +3 i väster till cirka +20 vid Gulskärsgatan. Därefter sluttar terrängen åt öster ner till en nivå på
cirka +7 vid Gethagen busshållplats. Lokalt är väg 168 på en högre nivå än kringliggande mark.
Aktuellt område utgörs av väg 168 med omkringliggande bostadshus. Lokalt förekommer murar och
andra mindre byggnadsverk samt diken som avskiljer de olika fastigheterna mot väg 168.
Jordprofilen varierar längs med sträckan. Jorddjupen är generellt små i väster och ökar i dalgångarna
åt öster. Jorddjupen varierar från berg i dagen till närmare 30 meter, se SGU:s jorddjupsskarta. Väg
168 är plansprängd lokalt längs sträckan.
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SGU:s jorddjupskarta över området.

Jordlagerföljden i dalgångarna består generellt överst av ett tunt lager mulljord, underlagrat av lera
som vilar på ett friktionslager ovan berg. Överst har leran torrskorpekaraktär. Gyttja ovan leran
förekommer inom området med varierande mäktighet från ringa till cirka 5 meter. Inslag av sand kan
förekomma lokalt längs med sträckan. För en generell översikt av området, se SGU:s jordartskarta.
I dalgångarna har en fri vattenyta i den övre akviferen påträffats mellan cirka 0,5-1 meter.

SGU:s jordartskarta över området.
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5.2.2.

Bebyggelse

Förutsättningar
Bebyggelsen i Tjuvkil består av en blandning mellan fritidshus och permanenta bostäder. Den största
delen av bebyggelsen är lokaliserad nordöst om aktuell del av väg 168. Dock förekommer
randbebyggelse utefter vägen längs stor del av hela sträckan.
Kungälvs kommun använder begrepp som serviceort och grannby. Med serviceort menas en ort där
förutsättningar ska skapas för exempelvis förskola/skola/fritidshem, bibliotek/skolbibliotek,
distriktssköterska eller livsmedelsbutik m.m. Tjuvkil klassas som grannby som hör till serviceorten
Marstrand som ligger cirka 8 km västerut. Serviceorten Kärna ligger på ungefär samma avstånd från
Tjuvkil.
Grannbyn Tjuvkil, dit bebyggelsen öster om Matskärsområdet inte räknas, har ca ett tusen invånare.
På sikt bedöms att Tjuvkil utvecklas till en serviceort. En utveckling till serviceort kommer i första
hand möjliggöras genom omvandling av fritidshus till permanentbostäder och genom utbyggnad av
bostadsområden.
Tjuvkil saknar i dagsläget service, skola, dagligvaruhandel och större verksamheter/arbetsplatser.
Bebyggelsen i anslutning till vägområdet består främst av yngre bebyggelse. Här finns ombyggda
sommarstugor anlagda från 1930–40-talen, en utveckling som fortgått fram till 1970–80-talen då
större byggnader i form av åretruntbostäder uppförts. Många av de befintliga sommarstugorna har
byggts om för åretruntboende. Flera av dessa områden har också förtätats med villabebyggelse under
1990- och 2000-talet. Tjuvkil har följt en gängse utveckling i Sverige då ägare till jordbruksfastigheter
ofta styckade av och sålde tomter på de obrukbara impedimenten för uppförandet av
sommarstugebebyggelse. Tjuvkils ängar, ett område med bostäder som delvis är färdigbyggt, utgör en
för Tjuvkil ny typ av bebyggelse genom att bebyggelsen till delar består av flerbostadshus samt har en
nutida byggnadsstil, både arkitektoniskt och bebyggelsestruktur.

Sommarstugebebyggelse i anslutning till vägområdet.

22

13/20 Atagande av Detaljplan för väg 168 genom Tjuvkil - KS2015/2077-27 Tjänsteutlåtande antagande av Detaljplan för väg 168 genom Tjuvkil : Planbeskrivning antagande

Planbeskrivning - Antagandehandling 2021-01-28

Tjuvkils ängar, ett bebyggelseområde under framväxande. Positivt planbesked har getts för planering av bostadsbebyggelse
i området mellan vägen och den nya bebyggelsen.

Förändringar
Detaljplanen tillåter endast användning väg. Ingen bebyggelse tillkommer.

5.2.3.

Dagvatten och VA

Förutsättningar
Dagvattenavledningen i utredningsområdet sker via markavrinning och diken och genom
ledningssystem som har utlopp i Spaghamnsviken, Småtbåtshamnen vid Tjuvkilshuvud och vid
Tjuvkileviken, sydväst om väg 168.
Området klassificeras inte som ett översvämningsriskområde enligt Stigande vatten från Länsstyrelsen
i Västra Götalands län. Vid större nederbörd kommer vatten avrinna till befintlig mark/dike och
slutligen hamna i havet. Risken för översvämning till följd av skyfall bedöms därför att vara liten.
Kommunen genomför för närvarande förprojektering av VA-ledningar på sträckan Vävra-Marstrand
via Tjuvkil.

Förändringar
Ett stort antal privata ledningsägares VA-anläggningar bedöms beröras av vägens breddning. Sex
samfällighetsföreningar berörs.
Den ökade volymen dagvatten som uppstår till följd av ökad areal hårdgjord yta, bedöms vara tämligen
liten. Lösningar för dagvattenhantering inom utredningsområdet omfattar bland annat anläggning av
dagvattenbrunnar, trummor, med mera.

5.2.4.

El, tele, opto

Skanova och Kungälv energi är ägare till de ledningar som kan beröras av planerad vägutbyggnad.
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5.3.
5.3.1.

Bevarandeintressen
Landskapskaraktär och kulturmiljö

Förutsättningar
När man beskriver landskapskaraktär (landskapsbild) kring en väg och där ombyggnad av vägmiljön
är i fokus är det av betydelse att i görligaste mån beskriva landskapskaraktären utifrån två olika fokus:
x

Landskapet upplevt från ”var som helst” i landskapet (t ex de boendes upplevelse av
landskapet)

x

Landskapet upplevt från vägen (trafikantupplevelse).

Trafikanter är, generellt sett, ofta personer som är på genomresa med bil och upplever därför
landskapet endast från vägen. I aktuellt detaljplaneärende är trafikanterna inte bara biltrafikanter
utan även cyklister och fotgängare inklusive personer som väntar på bussen, dvs till stor del personer
bor i området.
Trafikanter som närmar sig planområdet österifrån rör sig genom ett måttligt bebyggt jordbrukslandskap utan påtagliga tecken på närheten till kusten. På den inledande sträckan genom planområdet
löper vägen i kanten av den långsmala, öppna Gullbringa-dalgången innan trafikanten kommer fram
till den kraftiga högersväng som kan betecknas som ”entrén” till Tjuvkil. I denna ”entré”, tydliggjord
genom att bebyggelse med ens kantar vägens båda sidor, byter omgivningen kring vägen karaktär:
härifrån är landskapet kring vägen mer slutet och präglas av närheten till havet, omgivningens
småskalighet och sammanhängande bebyggelse längs nästan hela sträckan. Närheten till havet kan
anas genom att växtligheten präglas av det kustnära läget: trädbestånden är lägre, ibland synbart
formade av vinden, och här och var finns kala berghällar med inslag av ljung och enbuskage. Även
bebyggelsen och dess karaktär med ett betydande inslag av fritidshus, skvallrar om närheten till havet.
På den västligaste delsträckan är landskapet ett utpräglat kustlandskap. Det ger överlag ett kalare och
kargare intryck och under de sista 400 meterna har man ögonkontakt med havet.
Kring vägen finns bergiga höjdpartier med mellanliggande låglänta markområden där bebyggelsen
företrädesvis är placerad. Variationen förstärks genom nivåskillnaderna, den mindre skalan och
förekomsten av olika landskapselement som trädbryn och dungar.
På sträckan finns några platser som trafikanterna särskilt lägger märke till, lägger på minnet och
därmed kan relatera till. Man kan kalla dessa platser/vägavsnitt för landmärken eller ”vägavsnitt med
särskild karaktär”.
-

Ett av dessa vägavsnitt utgörs av den kraftiga krök som utgör Tjuvkils östra entré, passerar
mellan Tjuvkils två äldsta gårdsmiljöer och därefter når fram till det vägskäl som kallas
Tjuvkilsboden, dvs avtagsvägen mot Kärna. Se vidare nedan under rubriken ” ’Entré’ till
Tjuvkil och vägskälet Tjuvkilsboden”.

-

Ett annat vägavsnitt man som trafikant särskilt lägger märket till är planområdets andra
vägskäl - Tjuvkils vägskäl – som även sammanfaller med den andra kraftiga kröken på väg
168.
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-

Ytterligare ett vägavsnitt med särskild karaktär håller på att växa fram. Det är vägavsnittet då
man kör förbi Tjuvkils ängars sammanhängande bebyggelse med flerbostadshus, en
bebyggelse med mer modern och urban prägel och en storskalighet som kontrasterar mot
övrig bebyggelse i Tjuvkil.

Dessa ”vägavsnitt med särskild karaktär” finns markerade i Figur 2 Planområde.
Väg 168 har inte moderniserats på många årtionden vilket bidrar till att understryka landskapets
småskalighet. Nuvarande utformning är enkel, med få avvikande linjeelement som breddökningar,
refuger eller extra körfält. Vägarna har ett lågt innehåll av teknik som stolpar, busskurer,
skyddsanordningar som räcken etc.

Bebyggelse längs vägen. I bakgrunden Tjuvkils vägskäl (avtagsvägen till Tjuvkils huvud). Avsaknad av vägren, räcken,
svängfält, refuger, busshållplatser med ståyta och separat gång- och cykeväg bidrar till känslan av att vara på landet.

Utefter en fastighet på vägens södra sida strax öster om Tjuvkils vägskäl, finns vägsträckans enda
bullerplank. Vidare har en jordvall uppförts på norra sidan av vägen på en plats mellan
Toftebergsvägen och Äslingsvägen, oklart om den är avsedd som bullervall.

Bullerplank i naturfärgat trä strax öster om Tjuvkils vägskäl - det enda bullerplanket som finns längs aktuell vägsträcka. För
trafikanterna utgör bullerplanket en visuell barriär – en ”vägg” - samtidigt som plankets karaktär präglar upplevelsen.
Notera att markremsan (diket) mellan vägbana och skärm består av klippt gräs och att det förutom gräsytan inte finns
några växter här, t ex buskar eller klätterväxter som klättrar på planket. Även från tomten utgör planket en visuell barriär
men den ”förlorade utblicken” från tomten bedöms i detta fall inte vara negativ eftersom en skogklädd bergssluttning utgör
visuell barriär omedelbart på andra sidan vägen samt att betraktaren ”slipper” se vägen och trafiken. (Foto: Google Maps)
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Bebyggelsen är i huvudsak lokaliserad till övergångszonerna mellan bergspartier och odlingsbar mark
och är av varierande ålder. Stora delar av bebyggelsen är fritidshus.
Omkringliggande miljö med odlingslandskap, bergsknallar och vegetation blandad med
småhusbebyggelse ger i dagsläget en känsla av att färdas på landsbygden. Det ger i sin tur ett högt
värde för regionen som helhet och i synnerhet för Marstrand och Kungälv som destinationer för
besöks- och turistnäringen. Befintliga fastboende har också valt bostadsort i hög utsträckning på grund
av den lantliga känslan på platsen och som dagens vägstandard lämnar sitt bidrag till.

Tjuvkils vägskäl, en mindre trafiksäker anläggning som åtgärdas genom vägplanen. (Källa: Google Earth).

För personer som befinner sig på platser ett stycke vid sidan av vägen, t ex i bostäder eller på
bostadstomter, utgör vägen ett förhållandevis begränsat visuellt inslag i utblickarna. Vägen följer
omgivningens topografi, den har skapat förhållandevis få skärningar och vägbankar och endast på ett
kort vägavsnitt finns det en bullerskärm som skärmar av utblickarna.

Stenmurar längs vägens norra sida.

I planområdets närhet finns varken något riksintresse för kulturmiljö eller något av kommunen
utpekade kulturhistoriskt värdefulla miljöer.
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Landskapet kring Tjuvkil är till stora delar likt 1800-talets landskap även om ny bebyggelse och nya
vägar tillkommit. Landskapet i den välgjorda enskifteskartan från 1826 (figur 9 nedan) uppvisar stora
likheter med dagens landskap även om en stor mängd bebyggelse har tillkommit liksom nya vägar.
Utmarker, ägogränser och stenmurar
På kartan från 1826 redovisas bl a åkermark, utmarker, betesmarker, ägogränser, vägar och
byggnader. Vägsträckans västra del passerar genom det som tidigare utgjorde Tjuvkils bys ”kohage”.
Där utmarken är indelad med ägogränser kan dessa sammanfalla med de stengärdesgårdar som korsar
dagens väg 168 på ett antal ställen. Som lämningar från områdets agrara historia har dessa
stengärdesgårdar ett kulturhistoriskt värde.
Längs långa sträckor av vägen syns även andra, lägre stengärdesgårdar som löper längs vägkanten.
Åldern på dessa är svårbedömd men de är troligen samtida med respektive vägsträckning, se figur 9.
Det finns också äldre terrasseringsmurar av bearbetad gråsten som avgränsar tomter ut mot vägen.
Alla dessa murar av olika slag är starka karaktärsbärare och värdefulla inslag i trafikantupplevelsen.

Stengärdesgårdar längs den västra delen av vägsträckan, är troligen samtida med vägen som invigdes 1940.

Bebyggelse och vägar
Bebyggelsen i anslutning till vägområdet består främst av yngre bebyggelse men det finns även
bebyggelsemiljöer med kulturhistoriska värden.
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Figur 9. Enskifteskartan från 1826. På kartan har lagts in ungefärliga lägen för dagens större vägar. Som framgår av kartan
fanns alltså, vid denna tid, vägen från Kungälv till Tjuvkils huvud liksom vägen till dåvarande Tjuvkils by, dvs ansamlingen
hus i bildens mitt. Vägskälet där vägarna från Kungälv, Tjuvkils huvud och Tjuvkils by strålade samman är samma plats som
dagens korsning benämnd Tjuvkilsboden. På sträckan från Gullbringadalgången/Tjuvkilsboden och upp till Tjuvkils huvud via
Tjuvkils vägskäl, har – som framgår av kartan – dagens väg samma sträckning bortsett från kurvrätningar. Aktuell väg på
denna sträcka byggdes på 1930-talet. Väg 168 på sträckan från Tjuvkils vägskäl och västerut invigdes 1940 och hade ingen
föregångare. Väg 570, vägen som leder till Kärna, fick på sträckan närmast Tjuvkilsboden ny sträckning på 1960-talet. I
ägogränserna som syns på kartan finns, i varierad omfattning, gamla stenmurar.

Som framgår av enskifteskartan från 1826 låg Tjuvkils by vid denna tid koncentrerad till den södra
bergsfoten på ett berg som kantar Tjuvkilebäckens vida och uppodlade dalgång, mellan nuvarande väg
168 och väg 612. Här ligger idag gården Mellangård och utefter vägen dit ligger Norgård m fl gårdar.
Vägen till Mellangård är densamma som 1826 års väg till Tjuvkils by.
Av 1826 års karta framgår också att vägen från Kungälvshållet och fram till Tjuvkils huvud, hade
samma sträckning som den har idag, dvs väg 168 fram till Tjuvkils vägskäl och därefter väg 612 till
Tjuvkils huvud. Samma vägsträcka redovisas även på kartmaterial från slutet av 1700-talet. Troligen är
vägsträckan mycket gammal och hör samman med verksamheten som under lång tid funnits vid
Tjuvkils huvud. Fiskeläge, färjeläge och gästgiveri är några av de historiska verksamheter som varit
aktuella vid Tjuvkils huvud. Vid Tjuvkils huvud finns även en fornborg vilket förstärker platsens
historiska kontinuitet. Dagens rätade väg byggdes under 1930-talet.
Väg 168 från Tjuvkils vägskäl och västerut invigdes 1940. Fram till 1940 gick trafiken till Marstrand via
färja från Tjuvkils huvud.
Längs vägen från Kungälvshållet och fram till Tjuvkils huvud fanns år 1826 endast ett begränsat antal
spridda byggnader, främst i närheten av Tjuvkils huvud.
Enskilda småskaliga kulturmiljöobjekt
Inom planområdet finns endast en fornlämning (L1959:3749) i form av en färdväg (vägbank) längst i
öster. Endast den västligaste delen av ligger inom detaljplaneområdet. Vägen följer bergskanten i norr
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och löper i söder utmed det som historiskt varit åkerkant. Färdvägen är en del av den gamla
landsvägen mellan Kungälv och Marstrand och återfinns i äldre kartmaterial från 1600-talet.

Objekt i fornlämningsregistret. Blå prick är vägmärket i sten (L1968:196) och rött streck markerar äldre färdväg
(L1959:3749). Blått streck är planens östra gräns.

I övrigt finns en s. k. övrig kulturhistorisk lämning (L1968:196) just utanför plangränsen. Det är ett
vägmärke i sten intill vägens västra sida söder om vägkorsningen mellan väg 168 och väg 570
(Tjuvkilsboden). Stenen har förmodligen, enligt Riksantikvarieämbetet, flyttats från en plats intill
vägskälet. Se vidare nedan under rubriken ” ’Entré’ till Tjuvkil och vägskälet Tjuvkilsboden”.
Strax norr om Stenskärsvägen, vid 2/430, finns en kringmurad källa på nära avstånd till vägen.

Gammal kringmurad källa helt nära vägens norra sida, strax norr om
Stenskärsvägen. Muren, som utgörs av en kallmur, ser ut att bestå av glimmerskiffer, dvs den typ av stenmaterial som än
idag bryts vid Tjuvkils huvud.

Innan 1940 gick all vägtrafik till Marstrand via Tjuvkils huvuds hamn. Tjuvkils huvud och den korta
vägen som leder fram dit (väg 612) är därför kulturhistoriskt intressant. Det innebär också att Tjuvkils
vägskäl utgör en plats med kulturhistoriska värden, en plats som annonserar vägen fram till den
tidigare så viktiga hamnen.
”Entré Tjuvkil” och vägskälet Tjuvkilsboden – ett koncentrat av kulturhistoriska värden
Ett vägavsnitt hyser ett koncentrat av kulturhistoriska värden och värdefull landskapskaraktär. Det är
det vägavsnitt som i Figur 2 Planområde utgör ”Entré till Tjuvkil” (omedelbart norr om den skarpa
vägkröken) resp vägskälet Tjuvkilsboden.

Utsnitt ur Figur 2 med läget för ”Entré Tjuvkil” och vägskälet Tjuvkilsboden.
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Fram till 1940 fanns det endast ett vägskäl av betydelse i Tjuvkilsområdet och det var samma vägskäl
som fanns 1829 (se karta 9) där de tre vägarna ledde till Kungälv, Tjuvkils huvud resp Kornhall via
Tjuvkils by och Kärna. Samma vägskäl finns även på ännu äldre kartor.
I anslutning denna korsning finns än idag ett vägmärke i sten (övrig kulturhistorisk lämning, RAÄ
Lycke 116:1) med markeringarna KORNHALL, TJUFKIL och KUNGÄLV tillsammans med
hänvisningspilar ristade i stenen. Vägmärket är flyttat från sin ursprungliga plats öster om vägen, vid
Matskärsvägen/Truskärsvägen (se figur 11), till en trädgård väster om vägen, just utanför
planområdets gräns.

Figur 10. Lämningen Lycke 116:1. Ett vägmärke av sten.

På 1960-talet gavs väg 570 en ny sträckning söder om Tjuvkils by men platsen för själva korsningen är
bevarad sedan åtminstone tidigt 1800-tal. Vid vägskälet för väg 168 och väg 570 finns på östra sidan av
väg 168, söder om Matskärsvägen/Truskärsvägen, ett bostadshus som fram till 1970-talet var en
handelsbod. Därför benämns området kring detta vägskäl än idag Tjuvkilsboden, bl a heter
busshållplatserna vid detta vägskäl Tjuvkilsboden, trots att verksamheten sedan länge upphört. På så
vis hålls historien vid liv.

Figur 11. Tjuvkilsboden år 1971. På bilden ses byggnaden Tjuvkilsboden medan den ännu fungerade som butik.
Idag är byggnaden ett bostadshus. Där de parallellt gående vägarna Matskärsvägen och Truskärsvägen ansluter
till Marstrandsvägen, snett framför butiken, ses vägmärket (RAÄ Lycke 116:1) i dess ursprungliga placering. (Foto
Bohusläns museum). År 2020 byggdes vägarna Matskärsvägen och Truskärsvägen om så att endast
Matskärsvägen ansluter till väg 168.
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Som framgår av kartan från 1826 (figur 9) låg det, söder om vägskälet, byggnader på vägens västra
sida. Byggnader i samma läge som dessa byggnader bildar idag, tillsammans med byggnader på andra
sidan väg 168, den äldsta bebyggelsemiljön utefter planområdet. Det är denna bebyggelse som,
tillsammans med själva vägkröken, utgör ”Entré Tjuvkil”.
På fastigheten öster om vägen finns ett äldre bostadshus, en äldre ekonomibyggnad, en jordkällare och
en stengärdesgård. På motsatta sidan av vägen finns bostadshus och tillhörande ekonomibyggnader.
De har ursprungligen utgjort soldattorp till gårdarna Kroken och Nordgård. De två äldre f.d.
soldattorpen utgör en intressant del i den historiska struktur som bildas av Tjuvkils bys skiftade och
oskiftade bebyggelse. Som ett dokument över bystrukturer där soldattorpen var en viktig del är
byggnaderna kulturhistoriskt intressanta.

”Entré Tjuvkil” sedd från norr dvs när trafikanten är på väg att lämna Tjuvkil. Byggnaderna har en äldre karaktär och det
täta avståndet mellan byggnaderna på ömse sidor av vägen skapar en ”port” till Tjuvkil. I bakgrunden ses den skarpa kurva
som (efter en lång raksträcka) ytterligare bidrar till att trafikanterna på väg i riktning mot Marstrand, särskilt lägger detta
vägavsnitt på minnet. Sammanfattningsvis utgör ”Entré Tjuvkil” tillsammans med intilliggande vägskälet Tjuvkilsboden en
referenspunkt på sträckan Kungälv-Marstrand för alla trafikanter.

Östra sidan av ”entrén” till Tjuvkil. Jordkällaren och ekonomibyggnaden.
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Västra sidan av ”entrén” till Tjuvkil. Äldre fastighet med soldattorp som hört till gårdarna Kroken och Nordgården. Vägen
går omedelbart till vänster om bilden och bostadshusets gavel vetter mot vägen.

I vägkorsningens nordvästra kvadrant finns en äldre stengärdesgård med tillhörande grindstolpar av
natursten som ingärdar en äldre hagmark, se nedanstående foto. Dessa lämningar bedöms som äldre
och utgör lämningar efter områdets agrara verksamhet.

Igenväxande betesmark i Tjuvkilsbodens nordvästra kvadrant. Notera grindstolpar i sten som sticker upp ur det höga gräset
i tillfarten in till betesmarken. Betesmarken kantas av en stengärdesgård men pga höga örter och buskar syns den inte på
fotot. Betesmarken utgör Naturvärdesobjekt 2 i figur 13. Vägkorsningen Tjuvkilsboden är där bilarna ses i bilden. (Google
Maps)

Sammanfattningsvis utgör hela miljön från kraftiga vägkröken/”Entré till Tjuvkil” fram till vägskälet
Tjuvkilsboden en karaktärsrik miljö av betydelse för Tjuvkils kulturhistoria och identitet.

Förändringar
En generell och påtaglig förändring är att det s k vägrummet blir bredare jämfört med dagens
småskaliga och lantligt präglade vägrum. Intrycket av asfaltbelagda ytor blir mer påtagligt genom
tillkomsten av gång- och cykelbanan. Vägbana och GC-bana ska åtskiljas med antingen ett räcke eller
ett s k GCM-kantstöd. Sträckor med GCM-stöd respektive räcke ger vägrummet olika karaktär.
”Intrycket av bred väg” blir något mindre om vägbanan och GC-banan är åtskilda, antingen med en
skiljeremsa (dike) eller med bullerskärmar. Av utrymmesskäl och kanske andra skäl är det dock oklart
om några sträckor kan byggas på detta sätt. Ingen av vägplanens illustrationskartor visar på denna typ
av lösning. Att leda GC-vägen ”på hus-sidan” av bullerskärmar i stället för ”på väg-sidan” skulle
innebära omväxlande upplevelser för gående och cyklister.
Störst förändring uppstår på avsnitt med bullerskärmar. Placering och val av utformning på
bullerskärmarna är av stor betydelse för Tjuvkils karaktär. Förslag på placering av
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bullerskyddsskärmar redovisas i 5.4.5 Buller och vibrationer. Det bör finnas en gemensam gestaltning
för alla skärmar. Huvudsakligt byggnadsmaterial bör vara trä, bl a eftersom de flesta byggnaderna
längs vägen har träfasader och eftersom vägens omgivning präglas av naturmiljö. Diskret färg på träet
är lämpligt. Genomsiktliga avsnitt av skärmar kan vara motiverade. Ambitionen är att utformning sker
i samarbete mellan kommunen och Trafikverket.
Befintlig väg kantas på flera avsnitt av stenmurar av olika typ och kvalitet. Det finns ett stenbrott för
glimmerskiffer vid Tjuvkils huvud som fortfarande är i drift. Flera av murarna, liksom husgrunder
m m är byggda av detta karaktäristiska stenmaterial. En möjlighet att ta tillvara på denna kvalitet kan
vara att hitta sätt att integrera befintliga murar i bullerskärmar eller i anslutning till dessa.
Fornlämning
Fornlämningen L1959:3749 (den äldre färdvägen i detaljplanens östra ände) med omgivande
fornlämningsområde omfattas av skydd enligt kulturmiljölagens bestämmelser. Tillståndsprövning
krävs vid arbetsföretag som berör fornlämningen.
”Entré Tjuvkil” och vägskälet Tjuvkilsboden
På vägavsnittet förbi ”Entré Tjuvkil”/Tjuvkilsboden finns det anledning att visa särskild omsorg vid
utformning av vägmiljön, bl a med hänsyn till att vägskälet är flera hundra år gammalt. Exempelvis
kan man, vid utformning av bullerskärmen framför det bostadshus som tidigare var butik och som gett
platsen dess namn (Tjuvkilsboden), låta platsens historia påverka utformningen.
Vad gäller vägmärket (RAÄ Lycke 116:1) har Kungälvs kommun som ambition att, efter samråd med
markägare och i samarbete med Trafikverket, flytta vägmärket till dess ursprungliga position nära
Tjuvkilsboden (se fotografi, figur 11). Den blir då väl exponerad för fotgängare, cyklister och bilister.
Åtgärden bidrar till att göra platsens historia tydlig och stärker Tjuvkils identitet. Placeringen i
korsningen kan ske antingen söder eller norr om Matskärsvägens anslutning till väg 168, på norra
sidan av GC-vägen. I samband med flytten bör stenen genomgå en renovering och marken där stenen
placeras bör ges en utformning som framhäver stenen och dess historiska betydelse.
Tjuvkils vägskäl
Tjuvkils vägskäl, d.v.s. T-korsningen med vägen som leder till Tjuvkils huvud (Hamnvägen, väg 612)
är, vid sidan av vägsträckan ”Entré Tjuvkil/Tjuvkilsboden”, den andra platsen i planområdet som vid
utformning bör ägnas särskild eftertanke och omsorg. Vid ombyggnaden av vägkorsningen skapas en
restyta som exponeras ”rakt föröver” mot bilister och cyklister som färdas i riktning mot Marstrand.
Det innebär goda möjligheter att lyfta fram denna betydelsefulla plats – avtagsvägen mot den
historiskt intressanta hamnen och Marstrandsvägens ändpunkt under flera sekel - så att den
uppmärksammas av förbipasserande och att cyklister på väg till Marstrand lockas att göra en
avstickare till Tjuvkils huvud.
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Utsnitt ur illustrationskarta i vägplanen. Restytan består av den gröna överkryssade ytan mellan GC-väg och
enskild väg. Restytan har en avsmalning på mitten och kan därför sägas bestå av en östlig och en västlig yta.
Den östra ytan ligger i förlängningen av den enskilda vägen och Hamngatans raksträcka. Det är denna yta som
främst exponeras mot bilisterna som kör i riktning mot Marstrand, något som framgår av nedanstående foto.

Tjuvkils vägskäl sedd av trafikant i riktning mot Marstrand. Ytan inringad med rosa linje är den restyta som
redovisas på ovanstående kartutsnitt i vägplan. Den östra delen av restytan (närmast kameran) är den yta som
främst är exponerad mot bilisterna (det är raksträcka fram till denna punkt) och kan därför med fördel utformas
som någon form av ”skyltfönster” för Tjuvkils huvud, men då inte på ett sätt som kan störa bilförare eller på annat
utgöra säkerhetsrisk. Den bortre (västra) delytan kan exempelvis lämpa sig för information till cyklisterna.

För att möjliggöra en god gestaltning/utnyttjande av restytan är det bl a nödvändigt att tillförsäkra att
gestaltningsidéer inte störs av anordningar (t ex skyltar, säkerhetsanordningar m m) som Trafikverket
eller annan part kan tänkas vilja placera i eller framför restytan. Vidare måste utformningen av
restytan godkännas av Trafikverket ur säkerhetssynpunkt m m.
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Tänkbar utgångspunkt vid utformning skulle kunna vara att utgå från hamnen och dess historia,
kanske något som tar sig formen av ett platsspecifikt ”landmärke”. I den västra, mindre exponerade
delen av restytan skulle en informationstavla som vänder sig till cyklisterna kunna placeras. Marken
skulle kunna beläggas med sten, helt eller delvis med glimmerskiffer från stenbrottet i Tjuvkils huvud,
och på så vis göra restytan till en sammanhållen ”plats” som för betraktaren (gående/cyklist/bilist)
tydliggör att man befinner sig i ett samhälle och inte längs en landsväg.

5.3.2.

Naturmiljö

Förutsättningar
Naturmiljön i planområdet består främst av sprängda berg, jordbruksmark och trädgårdar, även en
mindre del skog och äldre betesmark. Det finns flera partier med block, berg, och enstaka trädgrupper
och buskmarker. Träd och buskar utgörs främst av björk, en, och nypon med inslag av tall, ek och asp.
Majoriteten av träden är unga. På sina ställen blir markerna torrare där mer artrika ängar uppträder.
Riksintressen och områdesskydd
Längs kungälvskusten finns ett storskaligt riksintresse för naturvård, Hakefjorden-MarstrandsfjordenSälöfjorden, se figur 12. Tjuvkil utgör ett ”hål” i detta riksintresse varför endast den västligaste
respektive den östligaste delen av riksintresset berörs av vägplanen/detaljplanen. Gränsen för detta
storskaliga riksintresse ska betraktas som mycket ungefärlig.

Figur 12. Riksintressen och skyddade områden.

Ett riksintresse för friluftsliv sträcker sig från Lysekil och söderut till Göteborgs norra skärgård.
Planområdets västligaste 500 meter ligger inom riksintresset.
Hela Bohusläns kust är utsett till område av riksintresse för högexploaterad kust. Hela planområdet
omfattas av detta riksintresse. Riksintresseskyddet som gäller för särskilda kustområden runt Sverige
innebär att mark och vatten endast får användas på ett sätt som inte påtagligt skadar de samlade
natur- och kulturvärdena inom området. Som karaktärsdrag för intresset ingår också att det är ett
särskilt attraktivt besöksmål för olika grupper av människor på just på grund av sina högklassiga,

35

13/20 Atagande av Detaljplan för väg 168 genom Tjuvkil - KS2015/2077-27 Tjänsteutlåtande antagande av Detaljplan för väg 168 genom Tjuvkil : Planbeskrivning antagande

Planbeskrivning - Antagandehandling 2021-01-28

samlade värden. De sammanfattade värdena för området Bohusläns kust består bland annat av
ursprunglighet, närhet till områden med många människor, förutsättningar för det rörligt friluftsliv,
rekreationsmiljöer, samt högklassiga fornlämningsmiljöer och äldre bebyggelser. Kombinationen av de
olika förutsättningarna bidrar till det höga värdet.
Väster om Tjuvkil och öster om Instön ligger Nordöns naturreservat. Naturreservatet syftar till att
värna om de grunda vattenområdena runt Nordön. Detaljplanens ände (västra gräns) tangerar
naturreservatets gräns.
Kustremsan i västligaste delen av planområdet omfattas av strandskyddsbestämmelserna, se Figur 12.
Syfte med strandskydd är att bevara allmänhetens friluftsliv samt att bevara land- och vattenområden
för att de är biologiskt värdefulla.
Biotopskyddsområden är en form av områdesskydd som används för att skydda små mark- och
vattenområden som har särskilt stora värden för djur- och växtarter. I aktuell vägplan har Trafikverket
identifierat 14 biotopskyddade objekt som berörs. Trafikverket har haft samråd med Länsstyrelsen för
att definiera vilka objekt som ska hanteras som skyddade. De identifierade objekten består av elva
stenmurar, ett dike och två alléer.
Naturvärdesinventering
En naturvärdesinventering utfördes i augusti 2016, inventeringen har genomförts enligt standarden
för naturvärdesinventeringar (NVI) SS 199000:2014 med tillägg om generellt biotopskydd, detaljerad
redovisning av artförekomst och fördjupad artinventering med avseende på rödlistade och fridlysta
arter. Inventeringen har utförts med fältinventering detaljeringsgrad detalj.
Inventeringsområdet består mestadels av starkt kultiverade marker så som trädgårdar och åkrar där
stora delar är kraftigt påverkade av bebyggelse och exploatering och har låga naturvärden. Tre
naturvärdesobjekt (NVO) identifierades under inventeringen, samtliga med den lägsta
naturvärdesklassen 4, visst värde.

Figur 13. Naturvärden i området kring planområdet. Naturvärdesobjekt 1 (NVO 1) är svår att se på kartbilden men ligger
under detaljplanens östra gränsmarkering (d v s vid 3/380).
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NVO 1 består av en artrik vägkant med kärlväxter som Jungfru Marie nycklar med inslag av
hävdgynnade arter. Dessa är ett viktigt element som nektarresurs för insekter. Det havsnära läget gör
att vägkanterna sammantaget hyser en lång rad olika växter men bara i små fläckar vilket ger mindre
gynnsamma förutsättningar.
NVO 2 består av en igenväxande betesmark med utbredda snår av nypon och sötbjörnbär. De
betesgynnade växterna som funnits i betesmarken har i stort sett försvunnit men fåtalet tuvor kvarstår.
Ängen utgör en viktig pollen- och nektarresurs för insekter framförallt under försommaren. Objektet
är även inventerad som ängs- och betesmark, läs vidare nedan.
NVO 3 består av en fuktäng med som korsas av ett grävs dike (Bäck A). Östra delarna av objektet är
tätare med videbuskage. Ängen är en viktig pollen- och nektarresurs för insekter, främst under
sensommaren.
Både NVO 2 och 3 består av ängs- och betesmark utan aktiv hävd, med pågående igenväxning.
Rödlistade och skyddade arter
Rödlistning är en klassificering av arter efter en bedömning av deras utdöenderisker och baseras här
efter Rödlistan utgiven 2015 av Artdatabanken. I Artportalen har enstaka registreringar av rödlistade
arter gjorts i närområdet mellan år 2000 och 2020 (ArtDatabanken 2020). De arter som finns
registrerade inom planområdet består av skogsalm, ask, falkbjörnbär, samt ett par förbiflygande
fågelarter.
Det rödlistade falkbjörnbäret med rödlisteklassning sårbar, VU, noterades även under
naturvärdesinventeringen, se Figur 13 ovan.
Inga skyddade arter har identifierats inom området under de inventeringar som gjorts i arbetet med
vägplanen/detaljplanen. Utdrag ut artdatabankens register av skyddsklassade arter kommer att göras
under våren 2020.
Artrika vägkanter
I en inventering av artrika vägkanter utförd av Trafikverket har en vägkant identifierats i sydöst, norr
om väg 168. Anslutande del av vägkanten togs upp i naturvärdesinventeringen som genomfördes 2016
som NVO 1 och klassades då till naturvärdesklass 4, visst naturvärde. Endast en mindre del av
sträckan omfattas av planområdet.
Värdefullt odlingslandskap
Planområdet berör norra delen av ett större område på 140 hektar som av Länsstyrelsen är utpekat
som ett regionalt värdefullt odlingslandskap (82-07 Tjuvkils by Tjuvkilsboden Kristiansborg).
Området är beläget söder väg 168, se Figur 13. Enligt information från naturvärdesinventeringen är
stora delar av odlingslandskapet som berörs av planområdet, d.v.s. en smal landremsa längs vägens
södra sida, igenväxande och utan tecken av pågående hävd.
Ängs- och hagmark
Planen berör ett område som är utpekat som regionalt värdefulla ängs- och hagmark. Det ligger vid
korsningen Tjuvkilsboden. Den inventerades senast 2018 och består av 0,7 hektar mark. Området
beskrevs då som ohävdat under en längre tid men bedömdes som restaurerbart då större delen var
mager. I området finns blodrot, bergsyra, rotfibbla och ljung samt yngre träd av bland annat ask
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lämpliga för hamling. Tidigare inventering med artrika silikatgräsmarker och fuktängar. Området
inhägnas av en stenmur. Negativ påverkan främst av björnbär, björksly och bladvass. Betesmarken är
klassad till höga naturvärden av Kungälvs kommun. Del av området upptogs i
naturvärdesinventeringen som NVO 2.
Lövskogsinventering
I planområdets östra ände ligger Ändeberget med sydsluttningar vilka har inventerats som värdefull
lövskog av länsstyrelsen 1990, se Figur 13. I området finns klen till grov mogen ek och bok med
växlande dominans. Där planen berör området består markerna av berg i dagen och framförallt tall.

Till vänster: Buskrika torra hällmarker längs vägen. Till höger: Dike och stenmur som är biotopskyddade.

Vattendrag
Det finns tre mindre vattendrag inom vägplaneområdet. Inget av vattendragen finns upptagna i det
nationella vatteninformationssystemet (VISS). I Figur 2 Planområde benämns den bäcken som
avvattnar Gullbringadalgången Tjuvkilebäcken medan bäcken som korsar vägen vid Tjuvkils vägskäl
benämns Tjuvkilshuvudbäcken. I väster korsar en mindre bäck vägen vid Toftebergsvägen/Grenvägen.
De två förstnämnda bäckarna ingår helt eller delvis i markavvattningsföretag. De har också varit
föremål för inventeringar vilka visat på måttliga värden. Inget av vattendragen omfattas av
miljökvalitetsnormer men de avrinner till Sälö fjord respektive Älgöfjorden som omfattas av
normerna.
Samtliga vattendrag bedöms vara biotopskyddade i del av sina sträckningar.

Förändringar
Riksintresse för naturvård: Riksintresset för naturvården berörs i vägens östra och västra delar.
Åtgärder inom riksintresset berör främst bergiga partier, i väst mot kustremsan och i öst i skogiga
branter. De områden som tas upp i intressets värdebeskrivning berörs inte av åtgärderna. Det mycket
begränsade intrånget i riksintresseområdet bedöms ge mycket liten negativ konsekvens.
Generellt biotopskydd: De biotopskyddsobjekt som kommer att påverkas av vägplanen/detaljplanen
redovisas på vägplanens plankarta och de finns även beskrivna i vägplanens planbeskrivning. På
vägplanens illustrationskarta redovisas kompensationsåtgärder för de biotopskydd som påverkas.
Samtliga biotopskyddade stenmurar som behöver flyttas föreslås återuppbyggas i ny vägkant eller
slänt. För de vattendrag som påverkas kommer trummorna att utformas så att de inte utgör
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vandringshinder. De skydds- och kompensationsåtgärder som Trafikverket genomför motverkas inte
av detaljplanens syfte eller planbestämmelser.
Strandskydd: Strandskydd för mark som fortsatt ska vara allemansrättsligt tillgänglig, t.ex. väg eller
gata, behöver inte upphävas.
Värdefullt odlingslandskap: Ett storskaligt objekt gällande värdefullt odlingslandskap följer vägens
södra kant i hela dess sträckning, se figur 13. Åtgärder sker främst på norra sidan av vägen.
Sammanfattningsvis blir påverkan mycket liten.
Naturvärdesobjekt enligt standardiserad naturvärdesinventering:
- Visst intrång i Naturvärdesobjekt 1 (naturvärdesklass 4) i detaljplanens östra ände. Endast
västra änden av naturvärdesobjektet berörs eftersom detaljplanen inte sträcker sig längre.
Om gång- och cykelvägen kan ledas in på den gamla vägbanken (fornminne L1959:3749)
kan merparten av naturvärdesobjektet undgå intrång i nästa vägetapp.
- En mindre del av Naturvärdesobjekt 2 påverkas. De arter som beskrivs påverkas
marginellt eller inte alls.
- Visst intrång i Naturvärdesobjekt 3 (naturvärdesklass 4) i detaljplanens västra del kan
uppkomma till följd av uppförande av bullerskyddsskärm.
Rödlistade arter: De två bestånden av rödlistade falkbjörnbär grävs upp med rotvänliga metoder inför
vägombyggnaden och återplanteras därefter på lämplig plats.
Vattendrag: Nya trummor i vattendragen Tjuvkilebäcken och Tjuvkilshuvudbäcken utformas så att de
inte utgör vandringshinder. För att förebygga att en olycka med farligt gods ger stora konsekvenser för
bäckarna och i grundområdena där bäckarna har sitt utlopp, förordas att skyddsåtgärder vidtas såsom
fördröjningsåtgärder.

5.3.3.

Rekreation och friluftsliv

Ett riksintresseområde för friluftsliv sträcker sig från Lysekil och söderut till Göteborgs norra skärgård
och över västra delen av planområdet, se figur 13. Området har bedömts ha särskilt goda
förutsättningar för friluftsaktiviteter med möjlighet till bland annat vandring, promenader, bad, båtliv,
fritidsfiske och naturupplevelser. Som framgår av figur 13 ligger en mycket kort sträcka av
planområdet inom riksintresset.
Inga friluftsområden finns utpekade i planområdets omgivningar. Det finns dock goda möjligheter att
utöva friluftsliv i vägens närhet, framför allt längs kusten.
Generellt sett har kusten en särskild betydelse för friluftslivet och är en stor attraktionskraft för
besökare (Kungälv kommun, 2011). Kommunens fritidsbebyggelse finns i huvudsak utmed kusten.
Kustremsan mot Marstrand i väster utgör riksintresse för friluftslivet och berörs av planområdet.
Området kring detaljplanen omnämns inte i kommunens parkplan eller naturvård- och
friluftslivsplan. Det finns områden inom Tjuvkil med stor betydelse för friluftslivet och utmed kusten
är områdena särskilt värdefulla. Särskilt norra delen ger möjlighet till bad dit man når via mindre
stigar. Vid Tjuvkils huvud finns en fornborg samt en båthamn med en kiosk som är öppen sommartid.
För boende i Tjuvkil finns idag inga gång- och cykelvägar utmed väg 168 som kan användas för att nå
avfartsvägar till badplatser eller för andra friluftsaktiviteter.
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Förändringar
Gång- och cykelvägen innebär ett nödvändigt steg för att uppnå målet att skapa en cykelväg hela vägen
mellan Kungälv och Marstrand. När hela denna cykelled är färdig utgör denna en attraktion för
friluftslivet på nationell/internationell nivå. För riksintressets del bedöms konsekvenserna vara i
huvudsak positiva.
Åtgärden att anlägga en gång- och cykelväg utmed väg 168 innebär förbättrade möjligheter för boende
att säkert ta sig utmed vägen inom Tjuvkil, till havet, småbåtshamnen och Marstrand. Planerade
passager underlättar för boende att korsa vägen för att nå badplatser och andra områden som används
för rekreation och friluftsliv.

5.4.
5.4.1.

Miljö och hälsa
Föroreningar

Förutsättningar
Enligt Länsstyrelsens stöd för potentiellt förorenade områden finns inga registrerade verksamheter i
vägsträckans närområde.

5.4.2.

Risker farligt gods

Förutsättningar
Det finns inga restriktioner för farligt gods på den aktuella sträckan av väg 168 men det är inte heller
en rekommenderad väg för farligt gods enligt Trafikverkets Nationella vägdatabas. De transporter med
farligt gods som troligtvis sker på väg 168 genom Tjuvkil är transporter med bränsle (t.ex. bensin,
diesel, propan) till bensinstationer och oljeeldade pannor i fastigheter väster om Tjuvkil ut till
Marstrand. förekomsten av transporter med farligt gods på väg 168 bedöms som begränsade.

Förändringar
Risk för förekomst av olycka med farligt gods minskar i och med att trafiksäkerheten höjs.

5.4.3.

Grundvatten

Förutsättningar
Tillgången på grundvatten i Tjuvkil är begränsad (SGU). Grundvattenkvaliteten kännetecknas av en
blandning av förhållandevis dålig kvalitet med hög salthalt, omväxlande med sött vatten av god
kvalitet. I vägutredningen beskrivs att grundvatten förekommer i berggrundens system av öppna
sprickor samt i vattenförande jordlager som främst utgörs av morän som återfinns ovan berg.
Moränen täcks i dalgångar av lera.
Grundvattnet i infiltrationsområdet bedöms vara störningskänsligt både när det gäller tillgång och
kvalitet. Allmänna vattentäkter finns inte området. Fastigheterna i Tjuvkil har inte kommunal
anslutning av vatten och avlopp. Däremot finns en samfälld brunn som försörjer ett femtiotal
fastigheter. Några fastigheter har gemensamt avloppsreningsverk.

Förändringar
Grundvattnet påverkas inte av åtgärderna.
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5.4.4.

Jordbruk och djurhållning

Förutsättningar
I översiktsplanen för Kungälvs kommun anges att visionen för jordbruksmark som grundprincip är att
den inte ska användas för ny bebyggelse, men för att främja en utveckling av tätorterna kan tätortsnära
jordbruksmark behöva tas i anspråk. Endast i liten utsträckning angränsar väg 168 till jordbruksmark.

Förändringar
På en ca 50 meter lång sträcka vid Dammkärrsvägen uppstår ett mindre intrång i jordbruksmark till
följd av anläggandet av en busshållplats.

5.4.5.

Buller och vibrationer

Boende i närhet av väg kan uppleva störning av buller från vägtrafiken. I Sverige används två
störningsmått för trafikbuller; ekvivalent respektive maximal ljudnivå. Med ekvivalent ljudnivå avses
en form av medelljudnivå under en given tidsperiod. För trafikbuller är tidsperioden i de flesta fall ett
dygn. Den maximala ljudnivån är den högsta förekommande ljudnivån under exempelvis en
lastbilspassage.
De riktvärden för bullerskyddsåtgärder som Trafikverket följer är indelade utifrån de tre olika
planeringsfallen befintlig miljö, väsentlig ombyggnad och nybyggnad av väg. Detta projekt har av
Trafikverket klassificerats som en väsentlig ombyggnad. Själva utbyggnaden av vägen, med hållplatser,
cykelbana etc har inte utgjort kriterium i bedömningen. Istället är det den framtida förväntade
ökningen av trafik och därtill hörande buller som påverkat bedömningen. Vid väsentlig ombyggnad
tillämpas nedan angivna riktvärden vilka anges i Trafikverkets riktlinje TDOK 2014:1021 och
sammanfaller med infrastrukturpropositionens (1996/97:53) långsiktiga mål. Vid tillämpningen ska
hänsyn tas till vad som är tekniskt möjligt och ekonomiskt rimligt. I de fall utomhusvärdena inte kan
klaras för ett bostadshus prioriteras att riktvärdena för ljudnivå inomhus inte överskrids.
Ekvivalent ljudnivå

Ekvivalent ljudnivå

Maximal ljudnivå

Maximal ljudnivå

inomhus dBA

utomhus vid fasad dBA

inomhus dBA

utomhus dBA

30

55

45*

70**

Riktvärden för bullerskyddsåtgärder. *Får överskridas med högst 5 dBA fem gånger nattetid (22.00-06.00) i
bostadsrum. **Vid uteplats i anslutning till bostad.

Bullerberäkningar för nuläge (trafiksiffror år 2017), nollalternativ 2040 och utbyggnadsalternativ
2040 har genomförts av Trafikverket. Förslag på bullerskyddsåtgärder i form av skärmar längs vägen
har också tagits fram av Trafikverket. Dessa utgör preliminära förslag. För de bostäder där riktvärdena
för trafikbuller inte klaras med de föreslagna vägnära bullerskyddskärmarna kan fastighetsnära
åtgärder i form av fasadåtgärder, lokala skärmar samt skyddade uteplatser bli aktuella.
I nuläget beräknas trafikbuller från statlig infrastruktur i studieområdet (väg 168, väg 570 och väg 612)
orsaka överskridanden av dygnsekvivalent ljudnivå 55 dBA utomhus vid fasad vid 33 bostadshus
belägna på 31 fastigheter. De mest utsatta bostadshusen exponeras för dygnsekvivalent ljudnivå 62
dBA och maximala ljudnivåer inom 76-78 dBA enligt beräkningarna.
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För nollalternativet beräknas 73 bostadshus belägna på 66 fastigheter att bli utsatta för dygnsekvivalenta ljudnivåer utomhus vid fasad över 55 dBA i studieområdet. Bullerpåverkan från ökad trafik på
vägarna ger 3-5 dBA högre ljudnivåer vid fasad jämfört med nuläget. De mest utsatta bostadshusen
exponeras för dygnsekvivalent ljudnivå inom 66-67 dBA och maximala ljudnivåer nattetid (22-06)
inom 80-83 dBA enligt beräkningarna.
Utredande arbete gällande vibrationer pågår under våren 2020.

Förändringar
Med föreslagna vägnära bullerskyddsåtgärder i form av bullerskärmar beräknas 52 hus belägna på 50
fastigheter överstiga dygnsekvivalent 55 dBA utomhus vid fasaden. Reduceringen av antalet
bullerstörda hus jämfört med nollalternativet beror delvis på att skyltad hastighet kommer att sänkas
permanent (året runt) till 50 km/h på den centrala sträckan. Bostadsnära åtgärder i form av
fasadåtgärder, lokala skärmar samt skyddade uteplatser som kan bli aktuella där vägnära skärm inte
föreslås, återstår för Trafikverket att utreda.
Förslag till lokalisering av bullerskyddsskärmar
I nedanstående figurer redovisas preliminära förslag till lokalisering av bullerskyddsskärmar. Bilderna
är hämtade ur vägplanens granskningshandling.

Föreslagen bullerskyddsskärm vid Spaghamnsvägen. Utsnitt ur vägplanens illustrationskarta.

Föreslagen bullerskyddsskärm öster om Toftebergsvägens/Grenvägens anslutning till väg 168. Längd 214 m,
höjd 2 m. Genomsiktlig skärm på vissa avsnitt. Utsnitt ur vägplanens illustrationskarta.
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Förslag att förlänga befintlig bullerskyddsskärm öster om Tjuvkils vägskäl. Utsnitt ur vägplanens illustrationskarta.

Korsningen Tjuvkilsboden. Förslag till två bullerskyddsskärmar. Utsnitt ur vägplanens illustrationskarta.

5.4.6.

Luft

Förutsättningar
Föroreningar som påverkar luftkvaliteten kommer från både avgaser och partiklar och kan ha en
negativ inverkan på människors hälsa och på miljön. De miljökrav som finns för luftkvalitet i Sverige
regleras av både nationell lagstiftning och EU-lagar som begränsar mängden föroreningar som får
släppas ut. Miljökvalitetsnormerna omfattar gränsvärden för kvävedioxid, kväveoxider, svaveldioxid,
bensen, kolmonoxid, bly, partiklar och ozon.
Luftkvalitetsmätningar har inte utförts i Tjuvkil. Istället har jämförelser gjorts med halten partiklar
och kvävedioxid uppmätta i ett antal andra svenska städer på gator med varierande förutsättningar
och trafikflöden. Jämförelserna har skett med sommartrafiken på väg 168 vilken ligger på cirka 8 000
ÅDT fordon/dygn. Slutsats i dessa jämförelser är att miljökvalitetsnormerna för partiklar och
kvävedioxid inte överskrids i Tjuvkil.
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Förändringar
Biltrafikmängderna förväntas inte ändras till följd av utbyggnaden. Därmed uppstår inte förändringar
på luftkvaliteten.

5.4.7.

Barriärer, tillgänglighet och sociala aspekter

Förutsättningar
Väg 168 utgör en påtaglig barriär för gående och cyklister. Det gäller rörelser både tvärs och längs väg
168. Smala vägrenar och ojämn terräng längs väg 168 gör det både farligt och svårt att promenera eller
cykla längs sträckan. Barriäreffekten tvärs väg 168 är lägst där det finns korsningspunkter. I de fall där
anslutande väg korsar väg 168 är barriäreffekten lägre jämfört med T-korsningar såsom Intaget och
Saltskärsvägen. Busshållplatserna är inte tillgänglighetsanpassade och försvårar kollektivtrafikresor
för personer med funktionsnedsättningar.
Eventuell uppdelning med avseende på den sociala situationen av områdena norr och söder om väg
168 förstärks eller motverkas beroende på bebyggelse och utbud. Men uppdelningen av grupper med
fritidshus respektive permanentboende kan vara en starkare faktor för att skapa sociala grupper
jämfört med den fysiska barriär som väg 168 skapar. För närvarande pågår en för Tjuvkils mått
förhållandevis stor förändring av bebyggelsestrukturen genom byggandet av Tjuvkils ängar. Området
ligger i anslutning till planområdet.
Avsaknaden av gång- och cykelväg gör det svårt att ta sig mellan målpunkter inom Tjuvkil för
oskyddade trafikanter vilket motverkar sammanhållningen.
I dagsläget saknar Tjuvkil service, skola och gemensamhetslokaler vilket kan påverka möjligheten för
de boende att träffas och umgås. Café Zanzibar Bed & Breakfast utmed väg 168 är en mötesplats för
besökare och eventuellt lokalbor. Att lätt kunna ta sig till sociala sammanhang är viktigt för att
underlätta samspel och möten.
Barnen i Tjuvkil går i skolan drygt en mil bort (Kärna eller Hålta) vilket innebär pendling med
skolskjuts eller bil. Även för många andra aktiviteter än skolgång, är barn och ungdom i stor
utsträckning beroende av bilskjuts. Det begränsar barnens egen rörelsefrihet och möjlighet att själva
röra sig mellan hemmet, skolan och sociala aktiviteter. Avsaknaden av gång- och cykelväg är särskilt
allvarlig för barn och unga som inte uppnått tillräcklig trafikmognad.

Förändringar
Kvaliteten på det sociala livet i Tjuvkil kommer att få betydande förbättringar genom att
barriäreffekter minskar för fotgängare och cyklister. Boende på ömse sidor av vägen eller på platser i
Tjuvkil som förutsätter att man förflyttar sig längs väg 168, kommer att ha ökade kontakter med
varandra beroende på väsentligt säkrare och tryggare kopplingar. Även kontakter som kräver
bussresor kommer att bli tryggare och säkrare.
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6. KONSEKVENSER AV PLANENS GENOMFÖRANDE
6.1.

Miljökonsekvenser

När en myndighet eller kommun upprättar eller ändrar en plan eller ett program, som krävs i lag eller
annan författning, skall myndigheten eller kommunen göra en miljöbedömning av planen, programmet
eller ändringen, om dess genomförande kan antas medföra en betydande miljöpåverkan.
Syftet med miljöbedömningen är att integrera miljöaspekter i planen eller programmet så att en hållbar
utveckling främjas.
Regeringen får meddela föreskrifter om vilka slags planer och program som alltid kan antas medföra
en betydande miljöpåverkan samt om undantag från kravet på miljöbedömning. Regeringen får också
meddela föreskrifter om samråd i samband med bedömningen av om en plan, ett program eller en
ändring kan antas medföra en betydande miljöpåverkan. Lag (2004:606).
Detaljplanen medför endast mindre påverkan på miljön, både negativ och positiv påverkan. En
anledning till att miljökonsekvenserna blir små är att markintrånget längs vägen blir litet. Det område
som tas i anspråk hyser små miljövärden. Det handlar till stor del om påverkan på murar längs vägen.
Dessa har olika värden. En typ av åtgärd är flytt av mur. Slutliga lösningar sker i senare
planeringsskede.
Den ianspråktagna marken har begränsade naturvärden.
Vägombyggnaden innebär en förändring av landskapsbilden i Tjuvkil, både för boende och för
trafikanter på vägen. Det beror bl a på tillkomsten av bullerskyddsskärmar och den breddning av
vägrummet som den nya gång- och cykelbanan innebär. Bulleråtgärderna förbättrar bullersituationen.
Sammanfattningsvis bedöms den föreslagna utbyggnaden vara i god överenstämmelse med såväl
nationella som lokala miljömål och bidra till att uppfylla miljömålen.

6.2.

Sociala konsekvenser

Idag utgör vägen genom Tjuvkil en barriär för personflöden både längs och tvärs vägen, något som
innebär hämmar uppkomst och upprätthållande av sociala nätverk och möjlighet att uträtta ärenden.
Tillkomsten av en gång- och cykelväg längs huvudvägen genom Tjuvkil får påtagliga positiva
konsekvenser för boende i Tjuvkil. Med den nya gång- och cykelvägen, de nya passagerna tvärs vägen
och de förbättrade busshållplatserna blir det betydligt säkrare och tryggare att förflytta sig i Tjuvkil.
Det gynnar uppkomst och upprätthållande av sociala nätverk och möjlighet att uträtta ärenden.

Jämställdhet
Kvinnor väljer, i genomsnitt, i något högre grad än män att gå, cykla eller åka kollektivt som alternativ
till att ta bilen. I Tjuvkil är dessa alternativ till bilen jämförelsevis begränsade. Planens gynnande av
gång-, cykel- och kollektivtrafik innebär därmed viss ökning av jämställdheten.

Barnperspektiv
Tillkomsten av gång- och cykelväg, passager tvärs vägen och förbättrade busshållplatser innebär att
barn får lättare att skapa och upprätthålla kontakt med jämnåriga. Vidare förbättras resande med buss
till skola och fritidsaktiviteter.
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7. GENOMFÖRANDEBESKRIVNING
7.1.

Organisatoriska frågor

Preliminär tidplan
Detaljplanen förväntas antas i början av 2021. Om detaljplanen och vägplanen vinner laga kraft utan
överklagande i början av 2021 kommer framtagande av bygghandling och förfrågningsunderlag ske
under första halvan av 2021. Därefter sker en upphandling av entreprenaden som tidigast startar under
senare delen av 2021 och förväntas pågå ett till två år.

Genomförandetid
Detaljplanens genomförandetid är 10 år från den dagen då den vunnit laga kraft.

Huvudmannaskap
Enligt plan- och bygglagen ska kommunen vara huvudman för allmän platsmark och enbart i särskilda
fall ska den allmänna platsmarken förvaltas av enskilda. Huvudman för denna detaljplans allmänna
platsmark är kommunen. Den allmänna platsmarken upplåts dock genom vägplan till staten som
företräds av Trafikverket som i egenskap av väghållare är ansvarig för Marstrandsvägen.

Tillgänglighet under produktionstiden
Samtliga fastighetsägare längs vägsträckan ska ges möjlighet att komma till och från sina fastigheter.
Kortare avstängningar av passager över arbetsområdet kommer dock krävas för att utföra vissa
arbetsmoment i entreprenaden. Fastighetsägarna ska informeras i god tid innan.

7.2.

Avtal och överenskommelser

Avtal mellan Kungälvs kommun och Trafikverket
Parterna har tecknat avtal som bl.a. reglerar genomförande, samarbete och finansiering av
utbyggnaden av gång- och cykelvägen.

7.3.

Fastighetsrättsliga frågor och konsekvenser

Markägare
Planområdet utgörs av ett flertal privatägda fastigheter, gemensamhetsanläggningar och
samfälligheter, se den till detaljplanen och/eller vägplanen hörande fastighetsförteckningen för mer
information.
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Vägrätt
Trafikverket är väghållare för Marstrandsvägen och innehar s.k. vägrätt för att utöva
väghållningsansvaret. Med detta menas att Trafikverket får råda över ett område för vägen, det s.k.
vägområdet.
Detta område omfattar den mark som har tagits i anspråk för en väganordning, och som väganordning
räknas anordningar som stadigvarande behövs för vägens bestånd, drift eller brukande.
Förutom själva vägbanan kan följande räknas som väganordning:
x dike
x slänt
x säkerhetszon (sidoområde)
x bro, trumma
x rastplats, parkeringsplats, busshållplats
x vägmärke
x vägbelysning
x gång- och cykelväg
x bullerskydd (i anslutning till en annan väganordning)
x tryckbank
Vägområdet kommer att behöva utökas för att omfatta breddningen av Marstrandsvägen som behövs
för gång- och cykelvägens byggnation vilket hanteras i aktuell vägplan. Vägrätten behöver inte utökas
då kommunen tar fram en detaljplan med allmän platsmark och upplåter marken till Trafikverket.

Erforderlig fastighetsbildning och ersättning
Inom planområdet är privatägda fastigheter belastade med vägrätt för Marstrandsvägen till förmån för
Trafikverket i egenskap av väghållare.
Vid tiden för befintligt beslut om vägrätt har dåvarande ägare till fastigheterna blivit ersatta för denna
belastning på sina fastigheter enligt vid det tillfället gällande ersättningsregler. Någon ny ersättning för
denna rätt inom samma område för berörda fastigheter är inte aktuellt.
Som framgår av plan- och illustrationskartor för nu aktuell detaljplan och vägplan, som hanteras i
samordnat förfarande, kommer fastigheter att planläggas med allmän platsmark vilket för de berörda
fastigheternas ägare och rättighetshavare innebär följande konsekvenser.
Kommunen har både en rättighet och skyldighet att lösa in allmän platsmark enligt PBL 6:13
respektive PBL 14:14.
Eftersom planområdet omfattar ett stort antal fastigheter som berörs av allmän platsmark samt både
befintlig vägrätt och tillkommande vägområde på olika sätt har kommunen för avsikt att låta
Lantmäteriet genomföra all fastighetsbildning.
Kommunen kommer således att ansöka om att all privatägd mark inom detaljplanen som utgörs av
allmän platsmark ska fastighetsregleras till kommunägda fastigheter inom området.
I praktiken innebär detta att fastighetsgränserna kommer att justeras till skillnad från mark som i andra
projekt enbart belastas med vägrätt. För att åstadkomma mer lämpliga och tydliga fastighetsgränser,
d.v.s. rakare gränser med färre brytpunkter, görs därför små anpassningar av detaljplanens gräns för
den allmänna platsmarken i förhållande till vägområdets mer svängiga och ojämna utbredning. Den
allmänna platsmarken måste innefatta hela vägområdet vilket, för att åstadkomma ovanstående syfte,
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föranleder att det uppstår mindre markremsor mellan vägområdet och blivande fastighetsgränser mot
privatägda fastigheter som kommer ägas av kommunen.
I förrättningen kommer Lantmäteriet också bestämma ersättningen som Kommunen ska betala till
berörda fastighetsägare för den mark som regleras och de tomtanläggningar (murar, häckar, träd,
staket och övriga tekniska anläggningar m m) som går förlorade. Ersättningen bestäms enligt
expropriationslagens bestämmelser och genom den s.k. tomtanläggningsmetoden.
Kommunen kommer därefter att upplåta all mark inom vägområdet till Trafikverket.

Gemensamhetsanläggningar
Inom planområdet finns ett flertal gemensamhetsanläggningar för både vägar och ledningar. Dessa
påverkas genom att delar av deras utrymmen utgörs av allmän platsmark och bebyggs med en gångoch cykelväg enligt denna detaljplan och aktuell vägplan.
Gemensamhetsanläggningarna behöver således ändras i aktuella delar vilket görs av Lantmäteriet efter
ansökan och på bekostnad av Kommunen.

Ledningsrätt
De ledningar vars läge är upplåtet med ledningsrätt inom planområdet och behöver flyttas till nytt läge
ska få ändrat ledningsrättsläge genom lantmäteriförrättning på bekostnad av Kommunen. Avtal som
reglerar ovanstående ska tecknas vid behov.
Eventuella nya allmänna ledningar ska erhålla ledningsrätt genom lantmäteriförrättning vilket
respektive ledningsägare ansöker om och bekostar.

Servitut
Inom planområdet finns ett antal servitut som antingen kan ligga kvar eller ändras vilket i så fall bör
ske i samband med annan fastighetsbildning.

7.4.

Ekonomiska frågor

Detaljplaneekonomi
Detaljplanen tas fram och bekostas av Kommunen och/eller Trafikverket enligt de villkor som
reglerats i avtalet parterna emellan.

Ekonomiska konsekvenser
Kommunen och Trafikverket står för samtliga kostnader för upprättande av diverse
planeringshandlingar samt entreprenaden för gång- och cykelvägens byggnation. Vidare står parterna
också för diverse lantmäteriförrättningar och den intrångsersättning till berörda fastighetsägare som
detta projekt medför.
Berörda fastighetsägare blir av med markområden och tomtanläggningar som omfattas av allmän
platsmark men erhåller ersättning i enlighet med expropriationslagens bestämmelser som motsvarar
deras fastigheters marknadsvärdeminskning plus ett lagstadgat tillägg om 25 %.
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Framtida driftkostnader
Trafikverket kommer även fortsättningsvis att stå för drift och underhåll av Marstrandsvägen inkl. den
nya gång- och cykelvägen genom verkets väghållningsansvar. För de nya busshållplatserna ansvarar
Västtrafik.

7.5.

Tekniska frågor

Vatten och avlopp
Det finns både enskilda och allmänna VA-ledningar som på ett eller annat sätt berörs av och ska
hanteras i den kommande entreprenaden. Eventuellt kan nya ledningar komma att byggas ut i samband
med utbyggnaden av gång- och cykelvägen.

Dagvatten
Dagvatten ska tas omhand i projektet genom att det leds bort och fördröjs lokalt på ett hållbart sätt.

El-, bredband och teleförsörjning
Kungälv Energi AB och Skanova planerar att bygga ut sitt ledningsnät i samband med entreprenaden.

8. MEDVERKANDE TJÄNSTEMÄN & KONSULTER
Erik Liedner, handläggare
Martin Hallberg, Viktor Heineson, Ida Andersson, kartor
Denis Nähring, genomförandebeskrivning
Jenny Bjönness Bergdahl, trafik
Vidare har samarbete skett med Afry, Trafikverkets konsult vid framtagande av vägplanen.

Kungälvs kommun 2021-01-28
För Samhälle och utveckling

Erik Liedner
Planarkitekt

Henrik Johansson
Enhetschef Plan
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BAKGRUND
Kungälvs kommun och Trafikverket har kommit överens om att ärendena för framtagande av vägplan
respektive detaljplan för väg 168 genom Tjuvkil, ska drivas parallellt och med samordnat förfarande
enlighet med 5 kap plan- och bygglagen (SFS 2010:900). Syftet med samordningen är att undvika
dubbelarbete och dubbla prövningar. Vägplaneprocessen, som leds av Trafikverket, är huvudprocess.
Vid samordnat förfarande är det tillräckligt att redovisa synpunkterna från samrådet i granskningsutlåtandet
tillsammans med de synpunkter som har kommit fram under granskningen. Därför gjordes ingen
samrådsredogörelse i aktuellt ärende. I stället omhändertas yttranden från både samråd och granskning i
föreliggande granskningsutlåtande.
Detaljplanens samrådshandling, daterad 2020-02-04, var utställd för samråd enligt plan- och bygglagen (PBL
2010:900) 5:11, under tiden 2020-03-02 till 2020-04-10 på Kundcenter i Stadshuset i Kungälv.
Detaljplanens granskningshandling, daterad 2020-07-02, var utställd för granskning enligt plan- och
bygglagen (PBL 5:18), mellan den 2 juli 2020 och den 13 augusti 2020 i Stadshuset i Kungälv.
Inlämnande av yttrande på de båda planernas (vägplan och detaljplan) samråds- respektive granskningshandlingar samordnades så att Trafikverket var mottagare av samtliga yttranden. De som yttrat sig har inte
behövt specificera om respektive synpunkt gällt vägplan eller detaljplan. Vilka synpunkter som gällt vägplan
och vilka som gällt detaljplan har avgjorts av Trafikverket och kommunen i samförstånd. Undantag från
ovanstående var Länsstyrelsen och Lantmäteriet som instruerades att skicka yttranden gällande detaljplanen
direkt till kommunen.
Länsstyrelsens och Lantmäteriets yttranden är, som framgått ovan, direkt riktade till kommunen och
detaljplanen. Dessa yttranden redovisas nedan.
Yttranden som endast tar upp vägplanefrågor, dvs inte tar upp detaljplanerelaterade frågor, redovisas inte i
detta granskningsutlåtande. Undantaget är de yttranden som adresserats till (skickats till) både Trafikverket
och Kungälvs kommun (trots att instruktioner för lämnande av synpunkter sade att synpunkter skulle
adresseras till enbart Trafikverket).
Länk till vägplanens samrådsredogörelse, ”Samrådsredogörelse, Väg 168 Kungälv – Marstrand, delen
Tjuvkil” (2020-07-02) på Trafikverkets websida:
https://www.trafikverket.se/contentassets/21ac8e461f14486097b34d7a99ca66d5/granskningshandling20200702/samradsredogorelse-tjuvkil.pdf
Vägplanens granskningsutlåtande kommer också att vara upplagd på Trafikverkets websida.
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SAMMANFATTNING
Under samrådet inkom ett hundratal yttranden och under granskningen inkom drygt tjugo yttranden.
Yttranden från länsstyrelsen och Lantmäteriet adresserades till kommunen. I övrigt adresserades yttrandena,
i enlighet med instruktionerna, till Trafikverket. Trafikverket och kommunen har därefter samordnat
omhändertagandet av synpunkterna.
Synpunkter från länsstyrelse och Lantmäteriet har beaktats. Vad gäller övriga yttranden gällde så gott som
samtliga synpunkter frågor som hör till vägplanen och inte till detaljplanen. Inga kvarstående synpunkter
förekommer.

STATLIGA MYNDIGHETER
Länsstyrelsen
Yttrande över samrådshandling
Om ärendet
I planbeskrivningen formuleras syftet med detaljplanen som följande; ”Syfte med planen är att öka
trafiksäkerheten för gång- och cykeltrafikanterna, skapa god framkomlighet för kollektivtrafiken och öka
tillgängligheten till busshållplatserna samt begränsa störningar för närboende från trafiken”.
Planprocessen sker enligt samordnat förfarande som beskrivs i planbeskrivningen som följande; ”Kungälvs
kommun och Trafikverket har kommit överens om att ärendena för framtagande av vägplan respektive
detaljplan för väg 168 genom Tjuvkil, ska drivas parallellt och med samordnat förfarande enlighet med 5 kap
plan- och bygglagen (SFS 2010:900). Syftet med samordningen är att undvika dubbelarbete och dubbla
prövningar. Vägplaneprocessen, som leds av Trafikverket, är huvudprocess.
….
Vägplanens vägområdesgräns och detaljplanens plangräns är identiska. Enda undantaget är kring
Hamnvägen (väg 612). Här har gränsen justerats så att den följer fastighetsgränserna”.
Länsstyrelsens samlade bedömning
Länsstyrelsen lämnar följande bedömning enligt 5 kap 14 § plan- och bygg-lagen (PBL 2010:900).
Länsstyrelsen rekommenderar att kommunen omformulerar planförslagets syfte och därefter göra
nödvändiga ändringar av både plankartan och planbeskrivningen. Det nuvarande upplägget av planförslaget
har brister som utan större problem kan åtgärdas. Kommunen bör också beakta frågor om geoteknik,
strandskydd och biotopskydd. Läs mer under rubriken ”Råd enligt PBL och MB”.
Synpunkter på sådant som kan aktualisera prövning
Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna i 11 kap 10 § PBL och nu kända förhållanden
att ett antagande av en detaljplan enligt förslaget inte kommer att prövas.
Motiv för bedömningen
Prövningsgrunder redovisar Länsstyrelsens synpunkter vilka ska uppfyllas för att det antagna planförslaget
inte ska riskera överprövning. Råd och synpunkter handlar om anvisningar för att planförslaget ska uppfylla
lagstiftningens krav.
Prövningsgrunder enligt PBL 11 kap. 10§
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Enligt 11 kap. 10 § ska Länsstyrelsen överpröva kommunens antagendebeslut av en plan eller
områdesbestämmelser om dessa kan antas strida mot någon av de fem prövningsgrunderna.
Länsstyrelsen befarar inte att:
• Riksintresse kommer att skadas påtagligt
• Mellankommunal samordning blir olämplig.
• Miljökvalitetsnormer (MKN) inte följs
• Strandskydd upphävs i strid med gällande bestämmelser
• Bebyggelse blir olämplig för människors hälsa och säkerhet eller
till risken för olyckor, översvämning eller erosion
Råd enligt PBL och MB
Enligt 5 kap 14 § PBL är en av Länsstyrelsens uppgifter under samrådet att särskilt ge råd om tillämpningen
av 2 kapitlet PBL och bestämmelserna i lagen i övrigt om det behövs från allmän synpunkt.
Planförslagets syfte
Länsstyrelsen anser att planförslaget inte motsvarar de krav som ska ställas i enlighet med hur planförslagets
syfte har formulerats. Planförslagets syfte har formulerats som följande: ”Syfte med planen är att öka
trafiksäkerheten för gång- och cykeltrafikanterna, skapa god framkomlighet för kollektivtrafiken och öka
tillgängligheten till busshållplatserna samt begränsa störningar för närboende från trafiken”.
Plankartan reglerar däremot i princip bara markanvändning och huvudmanskap. Det finns inga
planbestämmelser som reglerar hur ”trafiksäkerhet för gång- och cykeltrafikanterna” ska uppnås. Detsamma
gäller reglering av begräsning av ”störningar för närboende” eller reglering om hur genomförande av
planförslaget ska ta hänsyn till natur och vattenmiljöer.
Ovannämnda aspekterna hanteras egentligen i den aktuella vägplanen (Väg 168 Kungälv – Marstrand, delen
Tjuvkil, Ärendenummer: TRV 2014/89181) som är under framtagande. Det egentliga syftet med detaljplaneförslaget borde vara att hantera gällande detaljplaner som berörs av vägplanen så att inga konflikter i
form av reglering av markanvändning och dylik uppstår.
Planområdets avgränsning
Länsstyrelsen rekommenderar kommunen att justera planområdets avgränsning så att den sammanfaller
med de delar av gällande detaljplaner som kommer att beröras av Trafikverkets vägplan.
Planförslagets geografiska avgränsning är nästan identiskt med vägplanens geografiska avgränsning. I 4 kap.
33 § PBL anges att en detaljplan inte får omfatta ett större område än vad som behövs med hänsyn till
planens syfte och genomförandetid.
Upplysning om ändrade bestämmelser
Bestämmelserna om samordnat planförfarande ändrades den 1 april 2020 genom Lag (2020:76) om ändring
i plan- och bygglagen (2010:900). Kommunen behöver klargöra om den nya eller äldre lydelsen av
bestämmelserna ska tillämpas, utifrån vad som framgår av övergångsbestämmelserna.
Biotopskydd
Områden som omfattas av det generella biotopskyddet berörs av planområdet. Åtgärder som genomförs
med stöd av vägplan omfattas inte av förbudet mot att skada naturmiljön inom biotopskyddsområden.
Detaljplanen behöver ändå behandla planens förenlighet med biotopskyddsbestämmelserna för att uppfylla
kraven i 2 kap 5 § miljöbalken (se MÖD mål P 2285-17) oaktat att frågan om biotopskyddet hanteras i
särskild ordning. Trafikverkets vägplan kommer att innebära att ett antal biotopskyddade objekt längs
sträckan kan påverkas. Då Trafikverket genomför skydds- och kompensationsåtgärder inom ramen för
vägplanen är det viktigt att kommunens detaljplan med syfte och planbestämmelser inte motverkar dessa
åtgärder.
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Strandskydd
Planens västra delar berör strandskyddat område. Det saknas helt uppgifter om hur strandskyddet hanteras i
planförslaget. Kommunen behöver redovisa hantering av strandskyddet i planbeskrivningen. Strandskyddets
utbredning bör också framgå av plankartan.
Om gällande detalj- eller byggnadsplaner upphävs i och med den nya detaljplanen kan strandskydd inträda
eller återinträda enligt 10 a § lag om införande av miljöbalken.
Geoteknik
Sveriges geotekniska institut (SGI) har lämnat ett yttrande daterat 2020-04-03 som bifogas i sin helhet. SGI
anser att kommunen behöver ta fram en geoteknisk PM som underlag för bedömning av släntstabiliteten
för jordslänter. Det behövs också en MUR/Geoteknik som redovisar de geotekniska undersökningarna
vilket behövs för bedömning av stabilitetsförhållandena.
För bedömning av risken för berg- och blocknedfall anser SGI att en bergteknisk utredning ska utföras och
redovisas.
Länsstyrelsen delar SGI:s synpunkter. Dessa utredningar behövs dock inte om kommunen väljer att ändra
planförslagets syfte (se under rubriken Plan-förslaget syfte). Anledningen är att frågor om geoteknik
kommer att hanteras inom ramen av planering för den aktuella vägplanen.
Trafikverkets synpunkter
Trafikverket har lämnat ett yttrande daterat 2020-03-20 som bifogas i sin helhet. Trafikverket har inga
invändningar mot planförslaget.
Synpunkter enligt annan lagstiftning
Länsstyrelsen har vid tidigare samråd om BMP (343-7777-2018) bedömt att det inte finns behov av
ytterligare arkeologisk utredning inför planerad vägplan för väg 168 Kungälv-Marstrand, delen Tjuvkil. I det
fall att kända fornlämningar berörs av arbets- och nyttjanderättsområde behövs tillståndsprövning enligt
KML.
Undersökningssamråd
Kommunen bedömer att förslaget inte innebär betydande påverkan på miljön. Länsstyrelsen delar
kommunens bedömning, således behöver inte en miljökonsekvensbeskrivning tas fram.
Arkitekt Saeid Erfan har varit både beslutande och föredragande i detta ärende. I den slutliga
handläggningen har Jonas Ledelius, Pernilla Morner och Karin af Geijerstam från Samhällsavdelningen,
Sven Arvidsson från Naturavdelningen, Annika Lundahl från Miljöskyddsavdelningen, Aster Asgedom från
Vattenavdelningen, samt Stefan Gustafsson från Landsbygdsavdelningen medverkat.
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Kommentar
Detaljplanens syfte, som redovisas på både plankarta och i planbeskrivning, har ändrats i enlighet
med länsstyrelsens synpunkt. Syftet lyder nu:
Syftet med planen är att ersätta delar av befintliga detaljplaner så att lämplig markanvändning möjliggörs för den
vägplan som hanteras parallellt i ett samordnat förfarande.
För att möjliggöra syftet och samtidigt skapa förutsättningar för lämpliga fastighetsgränser krävs småskaliga
anpassningar, d.v.s. detaljplanens gränser görs rakare och ges färre brytpunkter jämfört med vägplanens gräns. Detta
sker på ett sådant sätt att vägplanen i sin helhet ryms inom detaljplanen.
Redovisning av strandskyddets utbredning har införts på plankartan. Bestämmelsen ”a1,
Strandskyddet är upphävt” har införts.

Yttrande över granskningshandling, daterat 2020-08-06
Länsstyrelsens samlade bedömning
Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna i 11 kap 10 § PBL och nu kända förhållanden
att planen inte kan accepteras och kan därför komma att prövas av Länsstyrelsen om den antas.
Motiv för bedömningen
Länsstyrelsen befarar att strandskydd upphävs i strid med gällande bestämmelser. Kommunen behöver
därför ta bort bestämmelsen a1 i plankartan. Kommunen kan också med fördel minska planområdet så att
inget strandskyddat området ska ingå i planområdet.
Under samrådsskedet påpekade Länsstyrelsen att planen berörde strandskyddat område i den västra delen av
planområdet, och att detaljplanen saknade beskrivning av hur planen avsåg att hantera strandskyddet.
I nu aktuella handlingar har strandskyddet hanterats på så sätt att kommunen avser att upphäva strandskyddet inom hela planområdet med hänvisning till att området behöver tas i anspråk för att tillgodose ett
angeläget allmänt intresse som inte kan tillgodoses utanför området.
Länsstyrelsens bedömning är att det enligt praxis i allmänhet saknas skäl att upphäva strandskydd för mark
som fortsatt ska vara allemansrättsligt tillgänglig, t.ex. väg eller gata (se t.ex. dom 2018-10-03 från mark- och
miljööverdomstolen i mål P 10448-17). Ett kvarliggande strandskydd hindrar heller inte att vägplanen
genomförs då förbuden inom strandskyddat området inte gäller för byggande av allmän väg enligt en
fastställd vägplan enligt väglagen (7 kap 16 § punkt 3 miljöbalken).
Efter samrådsskedet har kommunen ändrat planförslagets syfte i enlighet med vår rekommendation i
samrådsyttrandet. Nu är syftet att, ”… ersätta delar av befintliga detaljplaner så att lämplig markanvändning
möjliggörs för den vägplan som hanteras parallellt i ett samordnat förfarande”. Inom strandskyddat området
i planförslaget finns det idag inga befintliga detaljplaner. Detta framgår av figur 4 på sidan 10 i planbeskrivningen. Därför behöver strandskyddat område egentligen inte vara med i planförslaget. Enligt 4 kap, 32§
PBL får en detaljplan inte omfatta ett större område än vad som behövs med hänsyn till planens syfte och
genomförandetid.
Synpunkter enligt annan lagstiftning
I samrådsyttrandet (dnr: 402-9411-2020) påpekade vi att det behövs tillståndsprövning enligt kulturmiljölagen i det fall att kända fornlämningar berörs av arbets- och nyttjanderättsområdet. Av planbeskrivningen
framgår att planområdet delvis berör en fornlämning i form av en äldre färdväg, L1959:3749. Färdvägen har
anor från 1600-talet och utgjorde en del av den gamla landsvägen mellan Kungälv och Marstrand. Dess
västligaste del ligger inom planområdet. Det bör framgå av planhandlingarna att denna fornlämning med
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omgivande fornlämningsområde omfattas av skydd enligt kulturmiljölagens bestämmelser och att
tillståndsprövning krävs vid arbetsföretag som berör fornlämningen.
Detta beslut har fattats av t.f. funktionschef Siri Himmelman efter föredragning av arkitekt Saeid Erfan. I
den slutliga handläggningen har även Sven Arvidsson från Naturavdelning, Pernilla Morner från
Kulturmiljöenheten samt Annika Lundahl från Miljöskyddsavdelningen medverkat.
Kommentar
Plankartans bestämmelse ”a1, Strandskyddet är upphävt” är borttagen.
Det framgår nu i planbeskrivningen att fornlämningen L1959:3749 med omgivande fornlämningsområde omfattas av skydd enligt kulturmiljölagens bestämmelser och att det krävs
tillståndsprövning vid arbetsföretag som berör fornlämningen.

Trafikverket
Yttrande över samrådshandling. Inkom 2020-03-20
Trafikverket har fått ovan rubricerade ärende för samråd. Syftet med planen är att öka trafiksäkerheten
för gång- och cykeltrafikanterna, skapa god framkomlighet för kollektivtrafiken och öka tillgängligheten
till busshållplatserna samt begränsa störningar för närboende från trafiken. Planområdet utgörs av
föreslaget vägområde för väg 168, en 3,4 km lång sträcka. Bredden på planområdet är i huvudsak 15-20
meter brett.
Synpunkter och upplysningar
Detaljplanen har tagits fram under dialog med Trafikverket och pågående projektet för väg 168.
Vägplanens vägområdesgräns och detaljplanens plangräns är identiska. Enda undantaget är kring
Hamnvägen (väg 612). Trafikverket har därmed inga synpunkter.
Kommentar
Noteras.

REGIONALA ORGAN
Lantmäteriet
Yttrande över samrådshandling
Vid genomgång av planförslagets handlingar (daterade 2020-02-04) har följande noterats:
För plangenomförandet viktiga frågor där planen måste förbättras
Grundkartan
Det saknas aktualitetsdatum på grundkartan.
Fastigheter som kan bli planstridiga
Lantmäteriet har inte haft möjlighet att beräkna arealerna för de områden som genom fastighetsreglering
avses frångå Tjuvkil 2:31 och 3:56. Vid genomläsning av planhandlingarna så uppskattas arealen efter en
framtida fastighetsreglering hamna nära minsta fastighetsstorlek i för fastigheterna gällande detaljplan. Om
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kommunen inte redan kontrollerat detta vore det bra om det görs för att säkerställa att fastigheterna inte blir
planstridiga.
Delar av planen som bör förbättras
Ersättning inlösen allmänplats
I planbeskrivningen anges att Lantmäteriet vid en framtida fastighetsreglering, av den allmänna platsen till
en kommunalägd fastighet, skall bestämma den ersättning som skall betalas för bland annat
tomtanläggningar. Det framgår även av planbeskrivningen att vägrätten kommer att behöva utökas. Om
vägrätten utökas innan en eventuell fastighetsreglering så ersätts vanligen förlusten av tomtanläggningar
samband med detta. Det vore bra om det förtydligades i vilken ordning detta är tänkt att ske så att det
framgår vid vilket tillfälle anläggningarna avses ersättas. Om fastighetsreglering av den allmänna platsen ska
ske efter det att vägrätten utökats påverkar det hela den ersättning som skall betalas för inlösen av marken.
Omprövning av gemensamhetsanläggningar
Av planbeskrivningen framgår att kommunen ska bekosta omprövning av de gemensamhetsanläggningar
som berörs. Planbeskrivningen kan förtydligas med vem som ska ansöka om omprövning.
Kommentar
Ingen av de av Lantmäteriet angivna fastigheterna som ska regleras blir mindre än minsta tillåtna
fastighetsstorlek enligt gällande detaljplan.
Planbeskrivningen har förtydligats i övriga punkter.
Yttrande över granskningshandling, daterat 2020-08-13
Vid genomgång av planförslagets handlingar (daterade 2020-07-02) har följande noterats:
För plangenomförandet viktiga frågor där planen måste förbättras
Fastighetskonsekvensbeskrivning saknas
Det är viktigt att alla som berörs av en detaljplan kan förstå planens konsekvenser för den egna
fastigheten/ga:n. ”Av planbeskrivningen ska de konsekvenser som ett genomförande av detaljplanen
medför för bland annat sakägare, andra berörda och miljön framgå. Med detta menas att det för i princip
varje enskild fastighet bör redovisas vad detaljplanen innebär med avseende på bland annat
huvudmannaskap, allmänhetens tillträde, kommande fastighetsbildning, utförande och deltagande i
gemensamhetsanläggningar. (prop. 2009/10:170 s. 435)”
I det aktuella planförslaget finns beskrivningar i texten om de flesta åtgärder, men plangenomförandet och
dess konsekvenser, i detta fall inlösen av den allmänna platsmarken, behöver redovisas så att det blir tydligt
för varje fastighetsägare som berörs av planen och kommer att få delar av sin fastighet inlöst.
Beskrivningen av vilka områden som berörs kan med fördel illustreras med en fastighetskonsekvenskarta
där förändringar i fastighetsindelning och omfattning av ev. gemensamhetsanläggningar, med plankartan
som bakgrund. Till beskrivningen bör det också finnas en ett utkast till redogörelse av juridiska och
ekonomiska konsekvenser, även på fastighetsnivå. Ett sätt att åskådliggöra detta på är att upprätta en
fastighetskonsekvensbeskrivning i planbeskrivningen.
Delar av planen som bör förbättras
Ev. planstridighet på Tjuvkil 2:31
Lantmäteriet lyfte i samrådsskedet frågan om bl.a. Tjuvkil 2:31 som enligt gällande byggnadsplan har en
bestämmelse om minsta fastighetsstorlek med följande formulering ”…får tomtplats icke givas mindre areal
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än 1000 kvadratmeter. I undantagsfall må dock byggnadsnämnden medgiva, att tomtplats gives mindre
areal, dock ej under 800 kvadratmeter.” Eftersom det inte upprättats någon samrådsredogörelse, så är det
svårt att se om kommunen gjort något åt denna synpunkt. Det är i vilket fall svårt för Lantmäteriet att på
plankartorna i pdf-format bedöma hur stor areal som den kvarvarande delen fastigheten Tjuvkil 2:31
kommer att få. Det är viktigt att kommunen kontrollerar fastighetens framtida storlek och att frågan
hanteras så att fastigheten inte blir planstridig, eftersom detta kan leda till problem vid fastighetsbildningen.
Grundkarta
Även i granskningsskedet saknas angivelse om aktualitetsdatum för fastighetsredovisningen resp. för övriga
detaljer i grundkartan.
Kommentar
Ingen av de av Lantmäteriet angivna fastigheterna som ska regleras blir mindre än minsta tillåtna
fastighetsstorlek enligt gällande detaljplan.
Planbeskrivningen har kompletterats med förtydliganden kring fastighetskonsekvenserna med
bl.a. en tydlig hänvisning till vägplanen där det finns mer detaljerade illustrationer som redovisar
projektets konsekvenser.
Någon djupgående fastighetskonsekvenskarta/beskrivning på fastighetsnivå har inte bedömts
nödvändig i aktuell detaljplan då endast ett fåtal synpunkter från fastighetsägare har inkommit
som under planprocessens gång har bemötts genom telefonsamtal och mejl vilket berörda
fastighetsägare har varit nöjda med.
Aktualitetsdatum anges på grundkartan.

Polisen
Yttrande över granskningshandling
Lokalpolisområde Kungälv/Ale anser att en ombyggnad av vägen för att förbättra trafiksäkerheten speciellt
för oskyddade trafikanter samt förbättra framkomligheten för busstrafiken är bra och vi ställer oss positiva
till detta.
Kommentar
Noteras.

FASTIGHETSÄGARE
Tjuvkil 4:15, Tjuvkil 4:48 och Tjuvkil 4:49
Yttrande över granskningshandling
På Kungälvs kommuns granskningshandling, plankarta, finns inte min utfart inritad. Jämför med
Trafikverkets karta där den finns inritad.
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Utsnitt ur yttrandets Bilaga 1, tomtkarta, där utfarten finns redovisad.
Kommentar
Grundkartan har kompletterats med utfarten. Redovisas med ägoslagsgräns.
Tjuvkil 2:104
Yttrande över granskningshandling
Kommentar
Två yttranden över samrådshandlingen inkom. Ett daterat 2020-03-24 och daterat 2020-04-10.
Båda yttrandena är adresserade till Trafikverket och Kungälvs kommun. Trafikverket redovisar
och bemöter yttrandena i vägplanens samrådsredogörelse. Inga frågeställningar i yttrandena
gällde detaljplanen.

Yttrande över granskningshandling
I yttrandet finns ett avsnitt rubricerat ”Detaljplan”. Det avsnittet är inlagt nedan:
Plan och bygglagen säger:
2 kap. Allmänna och enskilda intressen
1 § Vid prövningen av frågor enligt denna lag ska hänsyn tas till både allmänna och enskilda intressen.
5 § Vid planläggning och i ärenden om bygglov eller förhandsbesked enligt denna lag ska bebyggelse
och byggnadsverk lokaliseras till mark som är lämpad för ändamålet med hänsyn till 1. människors
hälsa och säkerhet,
6 a § Vid planläggning och i ärenden om bygglov enligt denna lag ska bostadsbyggnader
1. lokaliseras till mark som är lämpad för ändamålet med hänsyn till möjligheterna att förebygga
olägenhet för människors hälsa i fråga om omgivningsbuller, och
2. utformas och placeras på den avsedda marken på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till
möjligheterna att förebygga olägenhet för människors hälsa i fråga om omgivningsbuller.
Med olägenhet för människors hälsa avses en störning som enligt medicinsk eller hygienisk bedömning
kan påverka hälsan menligt och som inte är ringa eller helt tillfällig.
4 kap. Reglering med detaljplan och områdesbestämmelser
32 § En detaljplan får inte omfatta ett större område än vad som behövs med hänsyn till planens syfte
och genomförandetid.
Jag anser att planförslaget strider mot ovanstående paragrafer i PBL och inte tar hänsyn till enskilda
intresse, att vägområdet inte är placerat så att det tar hänsyn till människors hälsa och att det inte har
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presenterats tillräckliga skyddsåtgärder mot buller från vägtrafiken, planen tar för stort område i
anspråk, det finns redan ett 20 m brett vägområde definierat i befintliga planer. Naturområden/park
definierade i befintliga planer måste lämnas orörda! Detaljerade bullerskyddsåtgärder för samtliga buller
störda fastigheter inom planområdet måste presenteras och inkluderas i planen. Målsättningen måste
vara att klart understiga gällande riktvärden, för att skapa en säkerhetsmarginal.
I beskrivningen för befintlig detaljplan Hermansby 44 s7 står: ”Reservaten för huvudvägarna ha således
givits en bredd av 20 m, varvid förutsatts en körbana av 7-8 meter samt separat cykel och gångbanor.”
Referens:
https://kartdokument.kungalv.se/Kartor-GIS/Detaljplaner/Hermansby/44/Beskrivning.PDF
https://kartdokument.kungalv.se/Kartor-GIS/Detaljplaner/Hermansby/44/44-karta.pdf
Av gällande plankarta framgår också att man har skapat en ansenlig yta definierad som
naturområde/park mellan vägområde och tomter. Avsikten med detta naturområde har troligen varit att
skapa en buffert mellan väg och tomter för att skydda de boende från störningar från vägen, denna yta
definierad som naturområde/park måste bevaras. Av beskrivningen i befintlig plan framgår att det redan
finns reserverat vägområde för de planerade åtgärderna. De nu planerade projektet måste hålla sig inom
detta område.
Nedan urklipp från nu gällande plankarta.
Urklippet (kartbilden) från gällande detaljplan är utelämnat i föreliggande granskningsutlåtande

Ett samordnat förfarande är inte tillämpligt och strider mot PBL. Då det nya planförslaget strider mot
befintliga planer och det strider mot översiktsplanen då projektet avser att ersätta förbifart Tjuvkil med
en genomfartsled med kraftigt expanderande trafikmängd.
Kommentar
De frågeställningar som tas upp i yttrandet omhändertas i Trafikverkets vägplan och
granskningsutlåtande. Detaljplanens syfte är att tillse att lämplig markanvändning möjliggörs för
den vägplan som hanteras parallellt i ett samordnat förfarande.
Hänsyn har tagits till både allmänna och enskilda intressen.
Vägen och gång- och cykelvägen lokaliseras till mark som är lämpad för ändamålet med hänsyn
till människors hälsa och säkerhet.

Tjuvkil 1:17
Yttranden över samrådshandling resp över granskningshandling
Kommentar
Yttrande över granskningshandling är adresserad till Trafikverket och Kungälvs kommun. I
yttrandet bifogades även samrådsyttrandet. Trafikverket redovisar och bemöter yttrandena i
vägplanens samrådsredogörelse och granskningsutlåtande. Inga frågeställningar i yttrandena
gällde detaljplanen.
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KVARSTÅENDE SYNPUNKTER
Inga kvarstående synpunkter förekommer.

FÖRÄNDRING AV PLANFÖRSLAGET
Inkomna synpunkter under granskningen har föranlett följande förändringar av planförslaget:
x
x

Detaljplanens syfte i granskningshandlingen ändrades jämfört med samrådshandlingen. Se ovan i kommentar
till länsstyrelsens yttrande. I antagandehandlingen har syftet inte ändrats jämfört med granskningshandlingen.
En bestämmelse i plankartan, ”a1, Strandskyddet är upphävt”, infördes i samrådshandlingen men togs bort i
granskningshandlingen.

I övrigt har endast marginella och redaktionella ändringar gjorts av plankarta och planbeskrivning.

FÖRSLAG TILL BESLUT
Med detta föreslås att kommunstyrelsen godkänner planförslaget samt föreslår kommunfullmäktige att anta
det rubricerade planförslaget.
SAMHÄLLE OCH UTVECKLING 2021-01-28

Henrik Johansson
Enhetschef Plan

Erik Liedner
Planhandläggare

13/20 Atagande av Detaljplan för väg 168 genom Tjuvkil - KS2015/2077-27 Tjänsteutlåtande antagande av Detaljplan för väg 168 genom Tjuvkil : Plankarta 1 av 5

PLANKARTA

Syfte: Syftet med planen är att ersätta delar av befintliga detaljplaner så att lämplig
markanvändning möjliggörs för den vägplan som hanteras parallellt i ett samordnat
förfarande.
För att möjliggöra syftet och samtidigt skapa förutsättningar för lämpliga fastighetsgränser
krävs småskaliga anpassningar, d.v.s. detaljplanens gränser görs rakare och ges färre
brytpunkter jämfört med vägplanens gräns. Detta sker på ett sådant sätt att vägplanen i sin
helhet ryms inom detaljplanen.

BLAD 1 (5)

Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar. Endast angiven
användning och utformning är tillåten. Där beteckning saknas gäller bestämmelsen inom
hela planområdet.
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§ 157/2020

Tjänsteutlåtande antagande av Detaljplan för väg 168 genom Tjuvkil (Dnr
KS2015/2077)
Väg 168 passerar genom Tjuvkils samhälle. Vägen fungerar som genomfartsväg för trafikanter
mellan Marstrand och Kungälv och som lokal länk mellan olika delar av Tjuvkil.
Det saknas vägren, gång- och cykelväg, övergångställen och ståytor för väntande resenärer på
busshållplatser längs sträckan. För oskyddade trafikanter innebär det säkerhetsrisker och att
vägen har en barriäreffekt. För biltrafiken håller vägen i vissa avseenden otillräcklig standard.
Vidare beräknas att riktvärdena för buller utomhus överskrids vid ett trettiotal bostäder längs
vägen.
För att åtgärda bristerna håller Trafikverket på att ta fram en vägplan för väg 168 genom
Tjuvkil. I samband med detta har Trafikverket pekat på behovet att en detaljplan tas fram för
samma område. Syftet med detaljplanen är att ersätta delar av befintliga detaljplaner så att
lämplig markanvändning möjliggörs för den vägplan som tas fram i en parallellt pågående
planeringsprocess. Detaljplanen drivs med samordnat förfarande vilket bl a innebär att samråd
och granskning för vägplan respektive detaljplan hålls samtidigt. Syftet med samordningen är
att undvika dubbelarbete och dubbla prövningar.
De åtgärder vägplan och detaljplan möjliggör är gång- och cykelväg, ståytor för busshållplatser,
gångpassager tvärs vägen, breddad körbana, säkrade sidoområden och bullerskydd.
Finansiering om 79 miljoner kr finns med i kommunens investeringsprogram och regleras
mellan parterna enligt gällande medfinansieringsavtal KS 2014-782-24. Trafikverket har lyft en
fördyring av projektet till cirka 140 miljoner kr. Detta skall dock förhandlas.
Utöver dessa kostnader tillkommer kostnader för lantmäteriförrättningar och inlösen av
privatägd mark inom detaljplanens allmänna platsmark. Dessa kostnader är svårbedömda men
förväntas uppgå till (exkl tomtanläggningar) omkring 1,5-2 miljoner kronor.
Förvaltningen bedömer att detaljplanen kan antas.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Tjänsteutlåtande antagande av Detaljplan för väg 168 genom Tjuvkil
Bilaga Planbeskrivning antagande
Bilaga Granskningsutlåtande
Bilaga Plankarta 1 av 5
Bilaga Plankarta 2 av 5
Bilaga Plankarta 3 av 5
Bilaga Plankarta 4 av 5
Bilaga Plankarta 5 av 5

UTSKOTTET FÖR SAMHÄLLE OCH
UTVECKLING

Justeras sign
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Förslag till kommunfullmäktige
Detaljplanen för väg 168 genom Tjuvkil i Kungälvs kommun antas enligt plan- och
bygglagen PBL (2010: 900) kap 5 § 27.
__________
Anteckning till protokollet lämnas av Martin Högstedt (UP).
Expedieras till:

Gunilla Carlsson Gremner

För kännedom till:

Erik Liedner
Henrik Johansson
Fredric Norrå
Jenny Bjönness Bergdahl
Daniel Markänger
Anna Hedlin

UTSKOTTET FÖR SAMHÄLLE OCH
UTVECKLING

Justeras sign
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§ 157/2020

Tjänsteutlåtande antagande av Detaljplan för väg 168 genom Tjuvkil (Dnr
KS2015/2077)
Väg 168 passerar genom Tjuvkils samhälle. Vägen fungerar som genomfartsväg för trafikanter
mellan Marstrand och Kungälv och som lokal länk mellan olika delar av Tjuvkil.
Det saknas vägren, gång- och cykelväg, övergångställen och ståytor för väntande resenärer på
busshållplatser längs sträckan. För oskyddade trafikanter innebär det säkerhetsrisker och att
vägen har en barriäreffekt. För biltrafiken håller vägen i vissa avseenden otillräcklig standard.
Vidare beräknas att riktvärdena för buller utomhus överskrids vid ett trettiotal bostäder längs
vägen.
För att åtgärda bristerna håller Trafikverket på att ta fram en vägplan för väg 168 genom
Tjuvkil. I samband med detta har Trafikverket pekat på behovet att en detaljplan tas fram för
samma område. Syftet med detaljplanen är att ersätta delar av befintliga detaljplaner så att
lämplig markanvändning möjliggörs för den vägplan som tas fram i en parallellt pågående
planeringsprocess. Detaljplanen drivs med samordnat förfarande vilket bl a innebär att samråd
och granskning för vägplan respektive detaljplan hålls samtidigt. Syftet med samordningen är
att undvika dubbelarbete och dubbla prövningar.
De åtgärder vägplan och detaljplan möjliggör är gång- och cykelväg, ståytor för busshållplatser,
gångpassager tvärs vägen, breddad körbana, säkrade sidoområden och bullerskydd.
Finansiering om 79 miljoner kr finns med i kommunens investeringsprogram och regleras
mellan parterna enligt gällande medfinansieringsavtal KS 2014-782-24. Trafikverket har lyft en
fördyring av projektet till cirka 140 miljoner kr. Detta skall dock förhandlas.
Utöver dessa kostnader tillkommer kostnader för lantmäteriförrättningar och inlösen av
privatägd mark inom detaljplanens allmänna platsmark. Dessa kostnader är svårbedömda men
förväntas uppgå till (exkl tomtanläggningar) omkring 1,5-2 miljoner kronor.
Förvaltningen bedömer att detaljplanen kan antas.

Beslutsunderlag
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Förslag till kommunfullmäktige
Detaljplanen för väg 168 genom Tjuvkil i Kungälvs kommun antas enligt plan- och
bygglagen PBL (2010: 900) kap 5 § 27.
__________
Anteckning till protokollet lämnas av Martin Högstedt (UP).
Expedieras till:

Gunilla Carlsson Gremner

För kännedom till:

Erik Liedner
Henrik Johansson
Fredric Norrå
Jenny Bjönness Bergdahl
Daniel Markänger
Anna Hedlin

UTSKOTTET FÖR SAMHÄLLE OCH
UTVECKLING

Justeras sign
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§ 378/2020

Rapportering av ej verkställda beslut enligt 16 kap 6 § socialtjänstlagen,
samt enligt 28 § lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Avseende kvartal 3 2020 (Dnr KS2020/1461)
Sociala myndighetsnämnden ska till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) och till
Kommunrevisionen rapportera alla gynnande nämndbeslut, enligt 4 kap. 1 § SoL samt 9 § LSS,
som inte har verkställts inom tre månader från dagen för beslutet. För varje beslut ska
nämnden ange tidpunkt för beslutet, typ av bistånd/insats som beviljats samt skäl för
dröjsmålet. Det samma gäller alla gynnande nämndbeslut som under nästkommande kvartal
fortfarande inte har verkställts samt de beslut som inte har verkställts på nytt inom tre
månader från den dag då verkställigheten avbröts.
Rapporteringen till IVO för de olika kvartalen gäller för ett kvartal bakåt i tiden. Det innebär
att det som rapporteras in för kvartalet gäller beslut som är tagna minst tre månader bakåt i
tiden. Rapporteringen ger inte en beskrivning över om det har tillkommit eller avslutats beslut
under det kvartal som rapporteringen sker.
Rapporteringen sker enligt 16 kap. 6 f § SoL samt 28 § LSS. Att inte fullgöra rapporteringen är
ett lagbrott. En rapport till Sociala myndighetsnämnden och Kommunrevisionen har
sammanställts över de individrapporter som anmälts till IVO (bilaga 1). Samma rapport
redovisas till Kommunfullmäktige.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse - Rapportering av ej verkställda beslut enligt 16 kap 6 § socialtjänstlagen, samt
enligt 28 § lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade - Avseende kvartal 3 2020
Förslag till kommunfullmäktige
1. Rapport ej verkställda beslut avseende kvartal 3 2020 godkänns.
2. Statistikrapport godkänns.
__________
Expedieras till

Lena Arnfelt, Kommunrevisionen

För kännedom till

Monica Fundin Susanne Ek, Greger Hjelm, Vivi Quarfordt, Makki Al Musawe och Eva Regnéll

KOMMUNSTYRELSEN

Justeras sign
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Tjänsteskrivelse

Handläggarens namn
Eva Regnéll
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2020-11-25

Rapportering av ej verkställda beslut enligt 16 kap 6 f § Socialtjänstlagen
samt enligt 28 § lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade.
Avseende kvartal 3 2020 (Dnr KS2020/1461)
Sammanfattning
Sociala myndighetsnämnden ska till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) och till
Kommunrevisionen rapportera alla gynnande nämndbeslut, enligt 4 kap. 1 § SoL samt 9 § LSS,
som inte har verkställts inom tre månader från dagen för beslutet. För varje beslut ska
nämnden ange tidpunkt för beslutet, typ av bistånd/insats som beviljats samt skäl för
dröjsmålet. Det samma gäller alla gynnande nämndbeslut som under nästkommande kvartal
fortfarande inte har verkställts samt de beslut som inte har verkställts på nytt inom tre
månader från den dag då verkställigheten avbröts.
Rapporteringen till IVO för de olika kvartalen gäller för ett kvartal bakåt i tiden. Det innebär
att det som rapporteras in för kvartalet gäller beslut som är tagna minst tre månader bakåt i
tiden. Rapporteringen ger inte en beskrivning över om det har tillkommit eller avslutats beslut
under det kvartal som rapporteringen sker.
Rapporteringen sker enligt 16 kap. 6 f § SoL samt 28 § LSS. Att inte fullgöra rapporteringen är
ett lagbrott. En rapport till Sociala myndighetsnämnden och Kommunrevisionen har
sammanställts över de individrapporter som anmälts till IVO (bilaga 1). Samma rapport
redovisas till Kommunfullmäktige.
Juridisk bedömning
Social myndighetsnämnden ska till Inspektionen för vård och omsorg och till
Kommunrevisionen rapportera alla gynnande nämndbeslut enligt 4 kap. 1 § SoL samt 9 § LSS,
som inte har verkställts inom tre månader från dagen för beslutet. Nämnden har fullgjort sin
rapporteringsskyldighet till IVO enligt SoL och LSS när det gäller att rapportera gynnande
beslut som ej blivit verkställda.
Den kommun som inte inom skälig tid tillhandahåller ett bistånd eller en insats kan åläggas att
betala en särskild avgift, som lägst är avgiften 10 000 kr och som högst 1 miljon kr.
Den juridiska bedömningen i detta ärende är gjord av verksamheten och sektorchef.
Bakgrund
Sociala myndighetsnämnden ska till IVO och till Kommunrevisionen rapportera alla gynnande
nämndbeslut, enligt 4 kap. 1 § SoL samt 9 § LSS, som inte har verkställts inom tre månader
från dagen för beslutet. För varje beslut ska nämnden ange tidpunkt för beslutet, typ av
ADRESS

SEKTORSTÖD TRYGGHET OCH STÖD

TELEFON
FAX
E-POST
HEMSIDA

Stadshuset · 442 81 Kungälv
0303-23 80 00
0303-190 35
kommun@kungalv.se
www.kungalv.se

da beslut enligt 16 kap 6 § socialtjänstlagen, samt enligt 28 § lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade - Avseende kvartal 3 2020 : Rapportering av ej verkställda beslut enligt 16 kap 6 f § SoL samt enligt 28 § LSS avseende kvartal 3 2020

2(4)

bistånd/insats som beviljats samt skäl för dröjsmålet. Det samma gäller alla gynnande
nämndbeslut som under nästkommande kvartal fortfarande inte har verkställts samt de beslut
som inte har verkställts på nytt inom tre månader från den dag då verkställigheten avbröts.
Rapportering ska också ske när beslutet har verkställts eller avslutats på annat sätt.
Sociala myndighetsnämnden ska dessutom lämna statistikrapporten till Kommunfullmäktige.
Rapporteringen ska ske en gång per kvartal.
Verksamhetens bedömning
Rapporteringen till IVO för de olika kvartalen gäller för ett kvartal bakåt i tiden. Det innebär
att det som rapporteras in för kvartalet gäller för beslut som är tagna minst tre månader bakåt i
tiden. Rapporteringen ger inte en beskrivning över om det har tillkommit eller avslutats beslut
under det kvartal rapporteringen sker.
Rapporteringen sker enligt 16 kap. 6 f § SoL och 28 § LSS. Att inte fullgöra rapporteringen är
ett lagbrott.
En rapport till Social myndighetsnämnden och Kommunrevisionen har sammanställts över de
individtrapporter som anmälts till IVO (bilaga 1). Samma statistikrapport redovisas till
Kommunfullmäktige. Förvaltningens plan för att motverka att beslut inte verkställs (bilaga 2)
Ärendenivåer – bedömning utifrån kommunfullmäktiges strategiska mål eller
kommunstyrelsens resultatmål
Det strategiska målet som berörs är en trygg omsorg med valmöjligheter genom hela livet. Ett
resultatmål kopplat till det strategiska målet är full behovstäckning inom äldreomsorgen. Tolkningen
av resultatmålet handlar om att skapa kostnadseffektiva förutsättningar för olika former av
boenden och utveckla den långsiktiga planeringen så att efterfrågan och behov matchas i
enlighet med lagen.
Huvuddelen av de gynnade beslut som inte har kunnat verkställas inom tre månader efter
beslutsdatum rör bristen på bostäder inom framförallt LSS. Valmöjligheterna blir begränsade
och tryggheten kan påverkas negativt när bostad inte kan tillhandhållas för de som fått
biståndet bedömt och beslutat. Insatserna kan ofta tillhandahållas på alternativa platser utanför
kommunen, vilket innebär att den enskildes sociala nätverk kan bli lidande.
Behovet är idag till vissa delar större än tillgången inom framförallt LSS bostad för vuxna, men
även bostad IFO på SoL-beslut har en viss obalans i tillgång och efterfrågan. Behoven är
större än tillgången på bostad.
Bedömning utifrån miljö, hållbarhet och mål i Agenda 2030
Enligt mål 3 hälsa och välbefinnande är god hälsa en grundläggande förutsättning för människors
möjlighet att nå sin fulla potential och bidra till samhällets utveckling. Att inte få en beviljad
insats verkställd kan anses motverka individens välbefinnande. Det är därför viktigt att arbeta
för att alla gynnande beslut ska verkställas.
Enligt mål 10 minskad ojämlikhet har staten huvudansvar för att främja jämlikhet i samhället
eftersom ojämlikhet har sin grund i strukturella förhållanden. Ett jämlikt samhälle bygger på
principen om allas lika rättigheter oberoende av kön, sexuell läggning, etnicitet, religion eller
trosuppfattning, funktionsvariation och härkomst, som grund för en rättvis fördelning av
resurser och såväl ekonomiskt som politiskt inflytande i samhället. Brist på bostäder för
personer med behov kan anses påverka deras rätt till ett jämlikt liv.
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Genom mål 11 hållbara städer och samhällen påverkas rättighetsperspektivet och rätten till bostad.
Alla har rätt till en bostad. Planering för särskilda bostäder måste göras kontinuerligt och på ett
hållbart sätt. Hänsyn sa också tas till personer med funktionsvariation, barn samt äldre
människors behov så att nästa generation har tillgång till bostäder fullt ut.
Bedömning utifrån politiska styrdokument
Det finns inga relevanta styrdokument inom Kungälvs kommun som styr eller påverkar
rapportering av ej verkställda beslut till IVO. Rapporteringen är lagstyrd och kan därför inte
utföras på något annat sätt än det som IVO fastställer.
Bedömning utifrån ett medborgar- och brukarperspektiv
De grupper i samhället som berörs är ofta personer som är extra utsatta och beroende av hjälp
från kommunen. Personerna har beslut enligt antingen SoL eller LSS och har då laglig rätt till
den insats som de beviljats. Om insatserna inte verkställs kan detta ha en negativ effekt på
individerna och deras anhöriga.
Insatserna betalas och bedrivs huvudsakligen av skattemedel. Det innebär för förvaltningen en
svår avvägning mellan kvalité och kostnad. Samtidigt som planering och genomförande görs i
samråd med individen är det viktigt för förvaltningen att hålla nere kostnaderna.
Ekonomisk bedömning
Den kommun som inte inom skälig tid tillhandahåller ett bistånd eller beviljad insats kan
åläggas att betala en särskild avgift enligt 16 kap. 6 § SoL eller 28 § LSS. Avgiften är som lägst
10 000 kr och som högst 1 miljon kr. Den särskilda avgiften är beroende av under hur lång tid
ärendet ej har kunnat verkställas och hur allvarligt det bedöms vara. Omständigheter som kan
påverka avgiftens storlek är till exempel om andra tillfälliga insatser har satts in för att
kompensera den fördröjda insatsen och hur kommunen påverkas ekonomiskt genom att inte
verkställa insatsen.
Frågor om särskild avgift prövas efter ansökan av IVO till förvaltningsrätten. Avgiften tillfaller
staten.
Förslag till kommunfullmäktige
1. Rapport ej verkställda beslut avseende kvartal 3 2020 godkänns.
2. Statistikrapport godkänns.

Lena Arnfelt
Sektorchef Trygghet och stöd
Expedieras till: Lena Arnfelt, Kommunrevisionen

För kännedom till: Monica Fundin Susanne Ek, Greger Hjelm, Vivi Quarfordt, Makki Al Musawe och Eva Regnéll
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§ 619/2020

Rapportering av ej verkställda beslut enligt 16 kap 6 f § Socialtjänstlagen
samt enligt 28 § lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade.
Avseende kvartal 3 2020 (Dnr SMN2020/0386) (Dnr SMN2020/0386)
Sociala myndighetsnämnden ska till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) och till
Kommunrevisionen rapportera alla gynnande nämndbeslut, enligt 4 kap. 1 § SoL samt 9 § LSS,
som inte har verkställts inom tre månader från dagen för beslutet. För varje beslut ska
nämnden ange tidpunkt för beslutet, typ av bistånd/insats som beviljats samt skäl för
dröjsmålet. Det samma gäller alla gynnande nämndbeslut som under nästkommande kvartal
fortfarande inte har verkställts samt de beslut som inte har verkställts på nytt inom tre
månader från den dag då verkställigheten avbröts.
Rapporteringen till IVO för de olika kvartalen gäller för ett kvartal bakåt i tiden. Det innebär
att det som rapporteras in för kvartalet gäller beslut som är tagna minst tre månader bakåt i
tiden. Rapporteringen ger inte en beskrivning över om det har tillkommit eller avslutats beslut
under det kvartal som rapporteringen sker.
Rapporteringen sker enligt 16 kap. 6 f § SoL samt 28 § LSS. Att inte fullgöra rapporteringen är
ett lagbrott. En rapport till Sociala myndighetsnämnden och Kommunrevisionen har
sammanställts över de individrapporter som anmälts till IVO (bilaga 1). Samma rapport
redovisas till Kommunfullmäktige.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Rapportering av ej verkställda beslut enligt 16 kap 6 f § Socialtjänstlagen samt
enligt 28 § lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Avseende kvartal 3 2020
(Dnr SMN2020/0386)
Bilaga Statistikrapport ej verkställda beslut till SMN och KR kvartal 3, 2020
Bilaga Planering ej verkställda beslut bilaga 2
Beslut
1. Rapport ej verkställda beslut avseende kvartal 3 2020 godkänns och översänds till
Kommunrevisionen
2. Statistikrapport godkänns och översänds till Kommunfullmäktige
__________
Expedieras till:

Lena Arnfelt,
Kommunrevisionen

För kännedom till:

Monica Fundin
Susanne Ek, Greger
Hjelm, Vivi
Quarfordt, Makki Al
Musawe och Eva
Regnéll

SOCIALA MYNDIGHETSNÄMNDEN

Justeras sign
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Planering ej verkställda Beslut
Bilaga 3
Innan en insats beviljas föregås det alltid av en ansökan muntlig eller skriftlig från den enskilde, en
handläggare gör en utredning som sedan leder till ett beslut. Vid ett gynnande beslut går
utredningen vidare till någon av enheterna i utförarleden för verkställande av beslutet.
Myndighetsutövning kan bestå av både gynnande och avslag på beslutet. Kännetecknande för all
myndighetsutövning är att det rör sig om beslut eller andra åtgärder som ytterst är uttryck för
samhällets maktbefogenheter i förhållande till medborgarna. Specifikt för myndighetsutövning är
dock att den enskilde befinner sig i ett slags beroendeförhållande, att saken ensidigt avgörs genom
beslut av myndigheten.
Gynnande beslut som inte verkställs inom 3 månader rapporteras till IVO. Har beslutet inte
verkställts inom 6 månader efterfrågar IVO ibland svar från kommunen om varför insatsen dröjer.
Om det är så att kommunen inte fullgör sina åtaganden och inte verkställer de gynnande besluten
kan IVO utdöma vitesbelopp på upp till 1 miljon kronor. Förvaltningen gör allt för att undvika vite
men brist på resurser kan uppstå utan förvarning via händelser utom förvaltningens kontroll.
De planer som återfinns i lokalförsörjningsplanen utgår från kommunens skyldighet att verkställa
gynnande beslut. Det är oftast i någon form av resursbrist som orsakar att ett gynnande beslut ej blir
verkställt (till exempel kontaktpersoner, kontaktfamiljer, boendeplats). I lokalförsörjningsplanen
finns prognoser och uträkningar för de kommande årens behov av lokaler. De övriga beslut som inte
verkställs på grund av resursbrist beror ofta på komplexiteten i ärendet och att det är svårt att hitta
uppdragstagare(kontaktpersoner/kontaktfamiljer) som är lämpliga för den brukare som insatsen
avser. Förvaltningen arbetar löpande med att hitta uppdragstagare eller andra lösningar som på
något sätt kan tillgodose det behov som har klarlagts.
När det gäller boenden i dess olika former pågår kontinuerligt ett utvecklingsarbete. Det gäller att
balansera kostnader och graden av användning för olika lokaler. När det gäller LSS boenden har dessa
under en tid varit eftersatt och insatsen har blivit verkställd antingen genom köpt plats eller genom
att andra insatser tillgodosett behovet under tiden medborgaren väntar. Just nu pågår en planering
av utbyggnad av olika LSS bostäder för att tillgodose behovet som har växt fram. Målet är att hämta
hem en del externt placerade personer till kommunen. Under 2019 öppnade två nya gruppbostäder
som gav ett tillskott på 10 platser. Beslut om LSS bostad i form av servicelägenhet har inte kunnat
verkställas då det råder brist i kommunen på boende med den inriktningen. Förvaltningen arbetar
med extra hög prioritet att tillskapa servcielägenheter enligt LSS. Beslut om bostad med särskild
service för barn enligt LSS kommer verkställas genom köpt plats då det är svårt för kommunen att
driva ett eget.
Planerade LSS boenden:
-

Inhyrning Enebacken Tega 2:5, 6 gruppboende och 8 servicelägenhet

-

Extern byggherre, Kungälv eller Ytterby Gruppbostad 6 platser

-

Extern byggherre, Kungälv eller Ytterby servicelägenheter ca 8 platser

-

Gruppbostad/servicelägenhet Ullstorp 6 platser

-

Planerade SoL boende under 65 år:
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SoL boende Kungälv 6 platser
-

Planerade Boenden SoL, äldre:
Utbyggnation av Solhaga med 20 platser, Kode
Nybyggnation i Kungälv 60 – 80 platser

Vad gäller boenden för äldre personer med beviljat bistånd så finns det idag en möjlighet att tacka
nej till det boende man erbjudits till dess att önskvärt boende blir erbjudet. Detta skapar en ny sorts
kö som kan existera utan brist på bostäder för äldre.
Enligt lokalbehovsanalysen kommer det uppstå ett behov av fler platser inom äldreboende på grund
av den demografiska utvecklingen i samhället med en större andel äldre personer. Under 2022
planeras ca 20 nya boendeplatser på Solhaga äldreboende.
I dagsläget är det få personer som behöver vänta länge på att bli erbjuden en boendeplats.
Problemet ligger i den möjlighet att tacka nej till erbjudet boende då man inte önskar bo där.
Det finns ett antal lägenheter som är anpassade för sambopar på våra äldreboenden. Dessa är ofta
upptagna i och med lagen om rätt att bo tillsammans. Denna lag är relativt ny vilket medför att
kommunens boenden förr i tiden inte byggdes med utgångspunkt i denna. Även här styr
medborgarnas vilja och det händer att de tackar nej i väntan på det boendet eller lägenheten de
önskar.
x Bostad IFO
Att Bostad enligt IFO inte blir verkställda beror på tillgången av sociala kontrakt från bostadsbolagen.
En ytterligare orsak är att bostadsbolagen är väldigt restriktiva när det gäller övertagande av kontrakt
för de som redan har sociala kontrakt. Har man försörjningsstöd eller gamla skulder så godkänns man
inte för ett eget kontrakt vilket får till följd att det är en väldigt låg omsättning bland de sociala
kontrakten.

De enskilda har dock fått sina behov tillgodosedda genom andra boendelösningar. Utifrån detta så
har IVO varit nöjda och tyckt att socialtjänsten har gjort det som varit ålagt Socialtjänsten.
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Statistikrapport - Ej verkställda beslut kvartal 3, 2020

bilaga 1

Kommunen är skyldig att rapportera till IVO om beviljat bistånd enligt SoL och insatser enligt LSS som inte har verkställts inom tre månader efter beslut.
En gång per kvartal ska kommunen rapportera ej verkställda beslut och avbrott till IVO. Rapporteringsperiod: 1 juli – 6 oktober 2020
Insats

Kontaktperson
Korttidsvistelse
Bostad för Barn och
Unga
Bostad för vuxna
Behandlingshem
Permanent bostad
Permanent bostad ÄO
Bostad IFO
Kommentarer:

Lagrum Ej
Verkställda Avslut utan
verkställda under
verkställighet
perioden
9.4§
LSS
9.6§
LSS
9.8§
LSS
9.9§
12
2
LSS
SoL
SoL
SoL
SoL
4

Summa
Individrapporter

Ärende som
är äldre än 1
år

Man

Kvinna

14

9

9

5

4

3

4

Barnperspektiv

Bostad för vuxna enligt LSS 9.9§ - Det finns tolv ärenden som inte verkställts (resursbrist) och två ärende har avslutat med verkställighet.
Bostad IFO SoL – Det finns fyra ärende som inte verkställts (resursbrist).

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
Sida

2020-12-16
1 (1)

§ 380/2020

Utredning av effekterna av en halverad trygghetslarmstaxa (Dnr
KS2020/1803)
Förvaltningen har fått ett politiskt uppdrag att utreda effekterna av en halverad
trygghetslarmstaxa. Vid övergången till digital teknik för trygghetslarm genomfördes en
taxehöjning. Den nuvarande taxan för 2020 är 316 kr per månad för trygghetslarm och är
något högre än närliggande kommuners taxa för motsvarande tjänst.
Bedömningen av ärendet är att en halvering av trygghetslarmstaxan medför att brukare med få
insatser kommer att påverkas positivt. Av de 800 personer som har trygghetslarm påverkas
cirka 300 personer positivt, övriga påverkas inte alls. Den direkta orsaken till detta är att
maxtaxan styr samtliga äldreomsorgskostnader som överstiger maxtaxan för brukare på 2125
kr, i syfte att ingen skall betala mer än maxtaxan.
En taxeminskning får endast effekt för brukare med en sammanräknad avgift som understiger
maxtaxan. De ca 300 brukarna som påverkas har i flertalet fall endast trygghetslarm och betalar
idag hela sin avgift på 316 kr per månad till kommunen. Vid en halverad taxa skulle avgiften bli
158 kr per månad. En halvering av taxan skulle innebära att intäkterna för tjänsten minskar
från ca 1.1 mkr till 550 tkr.
En sänkning på 17% skulle innebära en ny taxa på 272 kr per månad.
Kommunens intäkter minskar då med ca 200 tkr per år.
Förslag till beslut är att sänka taxan till 272 kr i månaden från februari 2022.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Utredning av effekterna av en halverad trygghetslarmstaxa
Bilaga Protokollsutdrag - Utskottet för Trygghet och stöd - 9 december 2020
Förslag till kommunfullmäktige
__________

Taxan för trygghetslarm sänks till 272 kr per månad från februari 2022.

KOMMUNSTYRELSEN

Justeras sign
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Tjänsteskrivelse

Handläggarens namn
Elisabeth Sjöberg

2020-12-09

Utredning av effekterna av en halverad trygghetslarmstaxa (Dnr
KS2020/1803-1)
Sammanfattning
Förvaltningen har fått ett politiskt uppdrag att utreda effekterna av en halverad
trygghetslarmstaxa. Vid övergången till digital teknik för trygghetslarm genomfördes en
taxehöjning. Den nuvarande taxan för 2020 är 316 kr per månad för trygghetslarm och är
något högre än närliggande kommuners taxa för motsvarande tjänst.
Bedömningen av ärendet är att en halvering av trygghetslarmstaxan medför att brukare med få
insatser kommer att påverkas positivt. Av de 800 personer som har trygghetslarm påverkas
cirka 300 personer positivt, övriga påverkas inte alls. Den direkta orsaken till detta är att
maxtaxan styr samtliga äldreomsorgskostnader som överstiger maxtaxan för brukare på 2125
kr, i syfte att ingen skall betala mer än maxtaxan.
En taxeminskning får endast effekt för brukare med en sammanräknad avgift som understiger
maxtaxan. De ca 300 brukarna som påverkas har i flertalet fall endast trygghetslarm och betalar
idag hela sin avgift på 316 kr per månad till kommunen. Vid en halverad taxa skulle avgiften bli
158 kr per månad. En halvering av taxan skulle innebära att intäkterna för tjänsten minskar
från ca 1.1 mkr till 550 tkr.
En sänkning på 17% skulle innebära en ny taxa på 272 kr per månad.
Kommunens intäkter minskar då med ca 200 tkr per år.
Förslag till beslut är att sänka taxan till 272 kr i månaden från februari 2022.
Juridisk bedömning
Varje kommun beslutar om nivån på sina kommunala taxor.
Maxtaxan är en statlig styrning av kommunernas olika äldreomsorgsavgifter i syfte att begränsa
kommunernas möjliga uttag av avgifter samt anpassa dessa till enskilda brukares
betalningsförmåga.
Bakgrund
Sektor Trygghet och stöd har fått ett politiskt uppdrag att utreda effekterna av en halverad
trygghetslarmstaxa. Vid övergången till digital teknik för trygghetslarm gjordes en taxehöjning.
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Kommunens taxa för trygghetslarm är lite högre än vad andra närliggande kommuners taxa är
för motsvarande tjänst. Den nuvarande taxan för 2020 är 316 kr per månad för trygghetslarm.
Den frågeställningen som föreligger är vilken effekt en sänkning av trygghetslarmstaxan skulle
ge för kommunens brukare av trygghetslarm och kommunala intäkter.
Exempel på trygghetslarmstaxa i närliggande kommuner 2020:
Stenungsund 240 kr
Lilla Edet 300 kr
Tjörn 200 kr
Ale 261 kr
Maxtaxan reglerar äldreomsorgens taxor på individnivå. För stöd i ordinärt boende är det sex
olika taxor som kan räknas ihop om brukaren har samtliga insatser. Dessa taxor avser
trygghetslarm, hemtjänst, ledsagning, avlösning, hemsjukvård, och transportavgift vid
matdistribution. De flesta brukares avgift består av en eller flera olika taxor som adderas.
Hemtjänst i kombination med trygghetslarm medför i de flesta fall att den kommunala taxan
överskrider maxtaxebeloppet. I de fallen justeras avgiften ner till maxtaxan som är 2125 kr per
månad för år 2020.
Maxtaxesystemet bevakar därefter även varje brukares individuella betalningsförmåga. Brukare
uppmanas att lämna in en årlig inkomstuppgift till kommunen för att en automatisk beräkning
och justeringen skall kunna genomföras. Om avgiftsutrymme saknas utgår ingen kostnad för
beviljade insatser. Om ett litet avgiftsutrymme finns betalar brukaren utifrån sitt individuella
avgiftsutrymme. Om fullt avgiftsutrymme finns betalar brukaren för sina insatser enligt den
kommunala taxan upp till maxtaxenivå.
Verksamhetens bedömning
För kommunens ca 800 brukare med trygghetslarm skulle en halvering av taxan endast gynna
brukare med få insatser, som inte kommer upp till maxtaxenivå.
De som överskrider maxtaxenivå påverkas inte alls vilket är ca 475 brukare
Brukare som inte har ett avgiftsutrymme och betalar 0 kr idag påverkas inte alls, vilket är ca 25
personer. Brukare som bara har trygghetslarm och betalar sin avgift på 316 kr per månad vilket
är ca 300 personer påverkas positivt. De får i realiteten en sänkt avgift per månad om taxan
sänks.
De brukare som har den högsta möjliga kostnaden för äldreomsorgstjänster och betalar
maxtaxa 2125 kr per månad skulle inte påverkas alls. Orsaken är att de flesta som har flera
insatser överskrider maxtaxekostnaden 2125 kr. När de sammanlagda avgifterna överstiger
maxtaxebeloppet med några hundra kronor skulle en halverad taxa för trygghetslarmet endast
resultera i att brukaren fortsätter att betala maxtaxan som tidigare.
En sänkning med 17% skulle innebära att Kungälvs kommuns taxa sänks till liknande nivå
som närliggande kommuner. Taxesänkningen föreslås träda i kraft 1 februari 2022.
Taxan blir då 272 kr per månad inklusive uppräkning av KPI (konsumentprisindex).
Taxesänkningen föreslås träda i kraft 1 februari 2022.
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Ärendenivåer – bedömning utifrån kommunfullmäktiges strategiska mål
Det politiska mål som utredningen kan kopplas till är:
- En trygg omsorg genom hela livet.
I praktiken kan det innebära att individer som har behov av en kommunal tjänst för att känna
trygghet också ges ekonomiska förutsättningar att betala den kommunala avgiften som tjänsten
kostar.
Maxtaxan och dess avgiftskonstruktion innehåller ett ekonomiskt skydd för personer med låga
inkomster. Skyddet innebär att avgiften anpassas individuellt till varje persons
betalningsförmåga om inkomstuppgift lämnas in för registrering till avgiftshandläggaren.
Bedömning utifrån miljö, hållbarhet och mål i Agenda 2030
Utredningen har ingen koppling till tekniska och miljömässiga aspekter som är relevanta ur
målen i agenda 2030.
Bedömning utifrån politiska styrdokument
Utredningen har koppling till kommunens ekonomiska styrdokument och det statliga
balanskravet. Grundförutsättningen för ekonomi i balans är att taxor och avgifter utformas så
att brukare med avgiftsutrymme bidrar till att finansiera kommunens verksamheter.
Bedömning utifrån ett medborgar- och brukarperspektiv
Välfärdstjänster finansieras av användare via taxor och medborgare via skattsedeln. Om
kommunen inte har taxor som bidrar till finansiering av kommunens välfärdstjänster ökar
behovet av kommunal skattefinansiering av verksamheten. Genom den statliga maxtaxan
beaktas varje brukares ekonomiska förutsättningar att bidra.
De som berörs av trygghetslarmstaxan är brukare i alla åldrar som har ett trygghetslarm. Den
största gruppen är äldre personer som bor i ordinärt boende.
Ekonomisk bedömning
De faktiska intäkterna för trygghetslarm kommer från brukare som har få kommunala insatser
och ett avgiftsutrymme. I första hand kommer intäkterna från brukare med endast
trygghetslarm. Det finns ca 300 personer som har endast trygghetslarm. Intäkten för 300 larm
á 316 kr/månad blir ca 1.1 mkr per år.
Om taxan skulle halveras skulle kommunens intäkter halveras till ca 550 tkr per år.
En sänkning på 17% skulle innebära en ny taxa på 272 kr per månad inklusive uppräkning med
KPI (konsumentprisindex). Kommunens intäkter minskar då med ca 200 tkr per år.
Förslag till beslut är att sänka taxan till 272 kr i månaden från februari 2022.
Kommunens kostnad för att tillhandahålla tjänsten trygghetslarm är ca 12 mkr per år.
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Förslag till beslut
Taxan för trygghetslarm sänks till 272 kr per månad från februari 2022.

Lena Arnfelt
Sektorchef Trygghet och stöd

Haleh Lindqvist
Kommundirektör

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
Sida

2020-12-16
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§ 399/2020

Rättelse av plankarta, detaljplan för Kvarter 14, Kongahälla
Nu föremål för rättelse är kommunfullmäktiges beslut § 294/2019-12-05, om att anta
detaljplan för Kvarter 14, Kongahälla, del av Gärdet 1:1, Intendenten 1, 2 och S:1.
Detaljplanen vann laga kraft 2020-05-26, har kommunens nr. 1815 och lantmäteriets
beteckning 1482-P2020/2.
Aktuell detaljplans plankarta uppvisar uppenbart skrivfel, vilken enligt 36 § förvaltningslagen
får rättas. Felaktigheten kan sägas vara två i en, i bestämmelser om bebyggandets omfattning
(egenskapsbestämmelser för kvartersmark). Rättelsen nu handlar enbart om att korrigera
plankartan till att visa bestämmelser identiska med de korrekta enligt granskningsförslaget.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse - Rättelse av plankarta, detaljplan för Kvarter 14, Kongahälla
Förslag till kommunfullmäktige
Rättelse utförs enligt 36 § förvaltningslag (2017:900), av plankartan till att visa
bestämmelser identiska med de korrekta enligt granskningsförslaget.
__________
Expedieras till

henrik.johansson@kungalv.se
asa.johansson@kungalv.se

För kännedom till

Justeras sign
KOMMUNSTYRELSEN

Tjänsteskrivelse

Handläggarens namn
Åsa Johansson
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2020-12-14

Rättelse av plankarta, detaljplan för Kvarter 14, Kongahälla (Dnr
KS2016/1447-132)
Sammanfattning
Nu föremål för rättelse är kommunfullmäktiges beslut § 294/2019-12-05, om att anta
detaljplan för Kvarter 14, Kongahälla, del av Gärdet 1:1, Intendenten 1, 2 och S:1.
Detaljplanen vann laga kraft 2020-05-26, har kommunens nr. 1815 och lantmäteriets
beteckning 1482-P2020/2.
Aktuell detaljplans plankarta uppvisar uppenbart skrivfel, vilken enligt 36 § förvaltningslagen
får rättas. Felaktigheten kan sägas vara två i en, i bestämmelser om bebyggandets omfattning
(egenskapsbestämmelser för kvartersmark). Rättelsen nu handlar enbart om att korrigera
plankartan till att visa bestämmelser identiska med de korrekta enligt granskningsförslaget.

Lagrum
Enligt 36 § förvaltningslag (2017:900) får ett beslut som innehåller en uppenbar felaktighet till
följd av myndighetens eller någon annans skrivfel, räknefel eller något annat liknande
förbiseende rättas av den myndighet som har meddelat beslutet.
Enligt 5 kap. 25 § plan- och bygglagen (PBL, 2010:900) ska kommunen, om kommunen efter
granskningstiden ändrar sitt förslag väsentligt, låta granska det ändrade förslaget enligt 18 §
första och andra styckena samt 19-24 §§. Om kommunen bedömer att förslaget är ett sådant
som avses i 7 § och det inte har kungjorts tidigare, ska kommunen dessutom kungöra det
ändrade förslaget på det sätt som anges i 11 d §. Det som sägs om samrådstid i 11 d § ska då i
stället avse granskningstid. Lag (2020:76).

Bakgrund/verksamhetens bedömning
Nu föremål för rättelse är kommunfullmäktiges beslut § 294/2019-12-05, om att anta
detaljplan för Kvarter 14, Kongahälla, del av Gärdet 1:1, Intendenten 1, 2 och S:1. Aktuell
detaljplan vann laga kraft 2020-05-26, har kommunens nr. 1815 och lantmäteriets beteckning
1482-P2020/2.
Aktuell detaljplans plankarta uppvisar uppenbar felaktighet till följd av skrivfel. Felaktigheten
kan sägas vara två i en, i bestämmelser om bebyggandets omfattning (egenskapsbestämmelser
för kvartersmark). Istället för korrekt e1 och e2 med olika lydelser har genom förbiseendet
blivit e1 och e1 med olika lydelser, och dessutom har den ena av lydelserna upprepats som en
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till synes generell bestämmelse för all kvartersmark i hela planområdet. Bestämmelserna är av
relevans, d.v.s. felaktigheten bör rättas. Felaktigheten riskerar annars att drabba annan part.
Aktuellt fel har uppstått på grund av den mänskliga faktorn. Det har skett mellan
granskningstiden och antagandet. Plankartan har då öppnats i ritprogram i syfte att ändra
bland annat från datum i samband med granskning och till datum i samband med antagande.
Ingen ändring av bestämmelserna skulle genomföras, men ett fel har inträffat. Felaktigheten
har kunnat passera förvaltningens kontrollfunktion eftersom den är svårupptäckt.
Förvaltningen har dragit lärdom av det inträffade och kontrollfunktionen har utökats.
Bestämmelserna var korrekta i granskningshandlingen (plankarta upprättad 2019-10-01). De
var alltså korrekta under granskningstiden, d.v.s. har kommunicerats korrekt med sakägare,
myndigheter etcetera. Rättelsen nu handlar enbart om att korrigera plankartan till att visa
bestämmelser identiska med de korrekta enligt granskningsförslaget.

Förslag till beslut
1. Rättelse utförs enligt 36 § förvaltningslag (2017:900), av plankartan till att visa
bestämmelser identiska med de korrekta enligt granskningsförslaget.
Anders Holm
Sektorchef Samhälle & utveckling

För kännedom till:

henrik.johansson@kungalv.se
asa.johansson@kungalv.se

Fredric Norrå
Verksamhetschef Planering &
Myndighet

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
Sida

2021-01-13
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§ 10/2021

Tilläggsavtal 6 till marköverlåtelseavtal Kv 14 Kongahälla (Dnr
KS2015/1732)
Ett marköverlåtelseavtal upprättades år 2016 mellan Kommunen och Bolaget (City i Kungälv
Fastighetsförvaltning AB numera GROAB AB) och den nya detaljplanen för
höghusbyggrätten gällande Kv 14 vann laga kraft 26 maj 2020.
Marköverlåtelseavtalet har förlängts i omgångar genom fem tilläggsavtal varav det senaste blev
undertecknat våren 2020.
Bolaget har nu återigen inkommit med önskemål om att förlänga och förnya tidsfrister i
avtalen gällande bl.a. köpeskillingens betalning. Som skäl anger Bolaget den alltjämt pågående
pandemin och dess påverkan på Bolagets ekonomi.
Enligt framtaget avtalsförslag till Tilläggsavtal 6 ska Bolaget betala köpeskillingen successivt
med start i januari 2021. Den totala köpeskillingen ska vara färdigbetald senast 2021-07-31.
I övrigt har parterna enats om att kommunens möjlighet till hävning kvarstår om Bolaget inte
betalar i tid, att vitet för försenad byggstart utgår först 24 månader efter lagakraftvunnet
bygglov, att kommunen har t.o.m. oktober 2021 på sig att flytta undan ledningarna och att
Bolaget ska erlägga ersättning för parkeringsfriköp senast 2022-12-01.
Förvaltningen föreslår att upprättat förslag till Tilläggsavtal 6 till marköverlåtelseavtal kv 14
Kongahälla godkänns.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Tilläggsavtal 6 till marköverlåtelseavtal Kv 14 Kongahälla
Bilaga Tilläggsavtal 6 marköverlåtelseavtal KV 14 undertecknat av GROAB AB
Förslag till kommunfullmäktige
1. Upprättat förslag till Tilläggsavtal 6 avseende marköverlåtelseavtal mellan Kungälvs kommun och
GROAB AB för kvarter 14 i Kongahälla godkänns.
2. Kommunstyrelses ordförande och kommundirektören får i uppdrag att underteckna Tilläggsavtal 6
avseende marköverlåtelseavtal mellan Kungälvs kommun och GROAB AB.
3. Kommunstyrelses ordförande och kommundirektören får också i uppdrag att underteckna övriga
nödvändiga handlingar och avtal såsom avtal om parkeringsfriköp och köpebrev som blir aktuella för att
genomföra marköverlåtelseavtalet inkl dess tilläggsavtal.
__________
Samtliga närvarande ledamöter av Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna reserverar sig
mot beslutet.
Expedieras till: GROAB AB

För kännedom till: Daniel Markänger, Kart och Mark, Denis Nähring, Kart och Mark
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Justeras sign

Tjänsteskrivelse

Handläggarens namn
Denis Nähring
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2021-01-19

Tilläggsavtal 6 till marköverlåtelseavtal Kv 14 Kongahälla (Dnr
KS2015/1732-115)
Sammanfattning
Ett marköverlåtelseavtal upprättades år 2016 mellan Kommunen och Bolaget (City i Kungälv
Fastighetsförvaltning AB numera GROAB AB) och den nya detaljplanen för
höghusbyggrätten gällande Kv 14 vann laga kraft 26 maj 2020.
Marköverlåtelseavtalet har förlängts i omgångar genom fem tilläggsavtal varav det senaste blev
undertecknat våren 2020.
Bolaget har nu återigen inkommit med önskemål om att förlänga och förnya tidsfrister i
avtalen gällande bl.a. köpeskillingens betalning. Som skäl anger Bolaget den alltjämt pågående
pandemin och dess påverkan på Bolagets ekonomi.
Enligt framtaget avtalsförslag till Tilläggsavtal 6 ska Bolaget betala köpeskillingen successivt
med start i januari 2021. Den totala köpeskillingen ska vara färdigbetald senast 2021-07-31.
I övrigt har parterna enats om att kommunens möjlighet till hävning kvarstår om Bolaget inte
betalar i tid, att vitet för försenad byggstart utgår först 24 månader efter lagakraftvunnet
bygglov, att kommunen har t.o.m. oktober 2021 på sig att flytta undan ledningarna och att
Bolaget ska erlägga ersättning för parkeringsfriköp senast 2022-12-01.
Förvaltningen föreslår att upprättat förslag till Tilläggsavtal 6 till marköverlåtelseavtal kv 14
Kongahälla godkänns.
Juridisk bedömning
Bolaget och Kommunen är överens om att Bolaget inte uppfyllt villkoret att inkomma med
betalning av preliminär köpeskilling senast den 1/12-2020 i Tilläggsavtal 5. Kommunens
uppfattning är att Kommunen därför har rätt att häva hela marköverlåtelseavtalet inkl
tilläggsavtalen.
Vidare anges i Tilläggsavtal 5 dock att parterna, om pandemin alltjämt fortsätter under hösten
2020, i god anda ska uppta förhandlingar avseende ytterligare framflyttning av tidpunkterna.
Parterna har efter förhandlingar i god anda kunnat enas om Tilläggsavtal 6.
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Bakgrund
Ett marköverlåtelseavtal har upprättats mellan Kommunen och Bolaget avseende
planläggning, marköverlåtelse, genomförande och övrigt samarbete i samband med antagandet
av befintlig detaljplan Kongahälla Östra och inför upprättande av ny detaljplan för kvarter 14
inom stadsdelen Kongahälla.
Den nya detaljplanen för höghusbyggrätten gällande Kv 14 vann laga kraft 26 maj 2020.
Marköverlåtelseavtalet blev giltigt 14 juli 2016 och har därefter förlängts i omgångar genom
fem tilläggsavtal varav det senaste blev undertecknat våren 2020.
De tre första tilläggsavtalen syftade i huvudsak till att förlänga tidsfristerna p.g.a. pågående
planarbete med den nya detaljplanen. Tilläggsavtal 4 syftade i huvudsak till att reglera och
förtydliga huvudavtalets villkor i förhållande till genomförandet av den nya detaljplanen.
Tilläggsavtal 5 togs fram våren 2020 för att förlänga tidsfrister gällande bygglov och betalning
av köpeskilling som en konsekvens av pandemins påverkan på näringslivet i allmänhet och
hotellnäringen i synnerhet.
Bolaget har nu återigen inkommit med önskemål om att förlänga och förnya tidsfrister i
avtalen gällande bl.a. köpeskillingens betalning. Som skäl anger Bolaget den fortgående
pandemin och dess påverkan på Bolagets ekonomi.
Kommunen och Bolaget har efter förhandling enats om nu aktuellt Tilläggsavtal 6.
Verksamhetens bedömning
Bolaget har genom utebliven betalning av den preliminära köpeskillingen brutit mot
Tilläggsavtal 5 vilket möjliggör en hävning av marköverlåtelsen enligt förvaltningen.
Bolaget har dock lämnat in bygglov för höghusbyggrätten i tid och tagit initiativ till möten för
att förklara och informera kommunen om den uppkomna situationen. Det har framkommit att
den fortgående pandemin är anledningen till att Bolaget inte har kunnat eller velat betala den
preliminära köpeskillingen i tid. Förvaltningen delar Bolagets argument att den alltjämt
pågående pandemin har en mycket stor negativ påverkan på hotellnäringen vilket försvårar
genomförande av aktuellt byggprojekt i kvarter 14 Kongahälla.
Förvaltningen har därför ansett det vara skäligt att tillmötesgå Bolagets önskemål om
omförhandling av vissa avtalsvillkor gällande framförallt betalning av köpeskilling.
Förvaltningen har dock inte kunnat acceptera Bolagets förslag på ändrade avtalsvillkor rakt av
men parterna har kunnat enas om ett nytt tilläggsavtal.
Enligt överenskommet avtalsförslag till Tilläggsavtal 6 ska Bolaget betala köpeskillingen
successivt med start i januari 2021. Den totala köpeskillingen ska vara färdigbetald senast
2021-07-31.
I övrigt har parterna enats om att kommunens möjlighet till hävning kvarstår om Bolaget inte
betalar i tid, att vitet för försenad byggstart utgår först 24 månader efter lagakraftvunnet
bygglov, att kommunen har t.o.m. oktober 2021 på sig att flytta undan ledningarna och att
Bolaget ska erlägga ersättning för parkeringsfriköp senast 2022-12-01.
Med överenskomna villkor i Tilläggsavtal 6 hoppas förvaltningen kunna möjliggöra för Bolaget
att genomföra höghusprojektet i kvarter 14 Kongahälla.

3(3)

Exploateringsintäkterna för köpeskilling och parkeringsfriköp flyttas därmed fram till år 2021
respektive 2022.
Ärendenivåer – bedömning utifrån kommunfullmäktiges strategiska mål eller
kommunstyrelsens resultatmål
Ej relevant för detta tilläggsavtal, se tidigare tjänsteskrivelser i ärendet och detaljplaneärendet
KS2016/1447.
Bedömning utifrån miljö, hållbarhet och mål i Agenda 2030
Ej relevant för detta tilläggsavtal, se tidigare tjänsteskrivelser i ärendet och detaljplaneärendet
KS2016/1447.
Bedömning utifrån politiska styrdokument
Tilläggsavtal som kompletterar befintligt marköverlåtelseavtal har ingen direkt koppling till
politiska styrdokument.
Bedömning utifrån ett medborgar- och brukarperspektiv
Ej relevant för detta tilläggsavtal, se tidigare tjänsteskrivelser i ärendet och detaljplaneärendet
KS2016/1447.
Ekonomisk bedömning
Ingen förändring i förhållande till tidigare bedömning bortsett från en förskjutning i tid
avseende erläggandet av köpeskillingen och parkeringsfriköp.
Förslag till beslut
1. Upprättat förslag till Tilläggsavtal 6 avseende marköverlåtelseavtal mellan Kungälvs kommun
och GROAB AB för kvarter 14 i Kongahälla godkänns.
2. Kommunstyrelses ordförande och kommundirektören får i uppdrag att underteckna
Tilläggsavtal 6 avseende marköverlåtelseavtal mellan Kungälvs kommun och GROAB AB.
3. Kommunstyrelses ordförande och kommundirektören får också i uppdrag att underteckna
övriga nödvändiga handlingar och avtal såsom avtal om parkeringsfriköp och köpebrev som blir
aktuella för att genomföra marköverlåtelseavtalet inkl dess tilläggsavtal.
3. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Fredrik Norrå
Verksamhetschef Planering & Myndighet
Expedieras till:
GROAB AB

För kännedom till:
Daniel Markänger, Kart
och Mark
Denis Nähring, Kart
och Mark

Anders Holm
Sektorchef samhälle och utveckling

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
Sida

2021-01-13
1 (2)

§ 12/2021

Utbetalning av partistöd 2021 (Dnr KS2020/2056)
Kommunfullmäktige har att fatta beslut om utbetalning av partistödet. Partistöd utbetalas
årligen i förskott under februari månad efter beslut av kommunfullmäktige.
Kommunfullmäktige föreslås besluta att utbetala partistöd för år 2021 till:
Socialdemokraterna: 163 600 kr (15 mandat * 10 000 + 13 600)
Moderaterna: 133 600 kr (12 mandat * 10 000 + 13 600)
Sverigedemokraterna: 93 600 kr (8 mandat * 10 000 + 13 600)
Utvecklingspartiet: 73 600 kr (6 mandat * 10 000 + 13 600)
Liberalerna: 63 600 kr (5 mandat * 10 000 + 13 600)
Centerpartiet: 53 600 kr (4 mandat * 10 000 + 13 600)
Kristdemokraterna: 53 600 kr (4 mandat * 10 000 + 13 600)
Vänsterpartiet: 43 600 kr (3 mandat * 10 000 + 13 600)
Miljöpartiet: 33 600 kr (2 mandat * 10 000 + 13 600)
Av kommunallagen framgår: ”Kommuner och landsting får ge ekonomiskt bidrag och annat stöd till
politiska partier för att stärka deras ställning i den kommunala demokratin (partistöd).”
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Utbetalning av partistöd 2021
Bilaga redovisning kommunalt partistöd MP
Bilaga redovisning kommunalt partistöd S
Bilaga partistöd redovisning V
Bilaga redovisning partistöd utvecklingspartiet
Bilaga redovisning center
Bilaga redovisning kristdemokraterna
Bilaga redovisning liberalerna
Bilaga partistöd SD 2019
Bilaga redovisning moderaterna
Förslag till kommunfullmäktige
Partistöd utbetalas till partierna i Kommunfullmäktige i enlighet med angiven
redovisning samt regler för kommunalt partistöd i Kungälvs kommun enligt
nedan:
Socialdemokraterna: 163 600 kr
Moderaterna: 133 600 kr
Sverigedemokraterna: 93 600 kr
Utvecklingspartiet: 73 600 kr
Liberalerna: 63 600 kr
Centerpartiet: 53 600 kr
Kristdemokraterna: 53 600 kr
Vänsterpartiet: 43 600 kr
Miljöpartiet: 33 600 kr
__________
KOMMUNSTYRELSEN

Justeras sign

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
Sida

2021-01-13
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Expedieras till:

För kännedom till:

KOMMUNSTYRELSEN

Justeras sign

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
Sida

2021-01-13
1 (1)

§ 11/2021

Styrdokument - Revidering av Miljö och byggnadsnämndens reglemente
(Dnr MOBN2020/0767)
Miljö- och byggnadsnämnden har, i likhet med övriga av kommunens nämnder ett reglemente
som beskriver nämndernas verksamhetsområden, huvudsakliga arbetsuppgifter samt
delegering. 2018 genomförde EY en granskning av samtliga nämnder, följt av en
grundläggande granskning 2019, på uppdrag av Kommunrevisionen. I efterföljande
granskningsrapport framgår att Miljö, - och byggnadsnämndens reglemente saknar tydlighet
kring ansvar för uppföljning av budget. I 2020 års uppföljande granskning framhålls att man
inte fullföljt den rekommendation som ålagts i 2018 och 2019 års granskningar.
Med anledning av detta har ett förslag till reviderat reglemente för Miljö- och
byggnadsnämnden upprättats. Revideringen av reglementet är begränsad till att omfatta
avsnittet Redovisningsskyldighet (6 §), och föreslagen revidering innebär ett kompletterande
stycke som beskriver nämndens budgetansvar. Upptill denna revidering föreslås även några
mindre redaktionella och grammatiska förbättringar.
Upprättat förslag till revidering av Miljö, - och byggnadsnämndens reglemente föreslås antas.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Styrdokument - Revidering av Miljö och byggnadsnämndens reglemente
Bilaga Förslag till revidering MOBN
Bilaga Reglemente för Kungälvs kommuns miljö-och byggnadsnämnd - Ny version
Bilaga MOBN2020-0931-1 Uppföljning av 2018 års granskningar 942568_1_1
Bilaga MOBN2020-0931-1 Utredning - uppföljning av 2018 års granskningar 942085_1_1
Protokollsutdrag - Styrdokument - Revidering av Miljö och byggnadsnämndens reglemente Miljö och Byggnadsnämnden
Förslag till kommunfullmäktige
Miljö- och byggnadsnämndens reglemente revideras i enlighet med upprättat
förslag.
__________
Expedieras till: Karin Ek Thorbjörnsson

För kännedom till:

KOMMUNSTYRELSEN

Justeras sign

Tjänsteskrivelse

Handläggarens namn
Karin Ek Thorbjörnsson
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2020-12-09

Styrdokument - Revidering av Miljö- och byggnadsnämndens reglemente
(Dnr MOBN2020/0767-1)
Sammanfattning
Miljö- och byggnadsnämnden har, i likhet med övriga av kommunens nämnder ett reglemente
som beskriver nämndernas verksamhetsområden, huvudsakliga arbetsuppgifter samt
delegering. 2018 genomförde EY en granskning av samtliga nämnder, följt av en
grundläggande granskning 2019, på uppdrag av Kommunrevisionen. I efterföljande
granskningsrapport framgår att Miljö, - och byggnadsnämndens reglemente saknar tydlighet
kring ansvar för uppföljning av budget. I 2020 års uppföljande granskning framhålls att man
inte fullföljt den rekommendation som ålagts i 2018 och 2019 års granskningar.
Med anledning av detta har ett förslag till reviderat reglemente för Miljö- och
byggnadsnämnden upprättats. Revideringen av reglementet är begränsad till att omfatta
avsnittet Redovisningsskyldighet (6 §), och föreslagen revidering innebär ett kompletterande
stycke som beskriver nämndens budgetansvar. Upptill denna revidering föreslås även några
mindre redaktionella och grammatiska förbättringar.
Upprättat förslag till revidering av Miljö, - och byggnadsnämndens reglemente föreslås antas.
Juridisk bedömning
Föreslagen revidering är i enlighet med tillämplig lagstiftning (Kommunallagen 2017:725). Ingen
fördjupad juridisk bedömning är nödvändig.
Bakgrund
Miljö- och byggnadsnämnden har, i likhet med övriga av kommunens nämnder ett reglemente
som beskriver nämndernas verksamhetsområden, huvudsakliga arbetsuppgifter samt
delegering. 2018 genomförde EY en granskning av samtliga nämnder, samt en grundläggande
granskning 2019 i syfte att förse Kommunfullmäktige med underlag för ansvarsprövning.
Samtliga granskningar har genomförts på uppdrag av Kommunrevisionen, och i efterföljande
granskningsrapporter framgår att Miljö, - och byggnadsnämndens reglemente saknar tydlighet
kring ansvar för uppföljning av budget. I 2020 års uppföljande granskning framhålls att man
inte fullföljt den rekommendation som ålagts i 2018 och 2019 års granskningar.
Med anledning av detta har ett förslag till reviderat reglemente för Miljö- och
byggnadsnämnden upprättats. Revideringen av reglementet omfattar avsnittet
Redovisningsskyldighet (6 §), och denna kompletteras med ett stycke som förtydligar Miljöoch byggnadsnämndens budgetansvar. Upptill denna revidering föreslås även mindre
redaktionella och grammatiska förbättringar.
ADRESS

KOMMUNKANSLIET

TELEFON
FAX
E-POST
HEMSIDA

Stadshuset · 442 81 Kungälv
0303-23 80 00
0303-190 35
kommun@kungalv.se
www.kungalv.se
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Verksamhetens bedömning
Revideringen av reglementet är begränsad till att enbart omfatta avsnittet
Redovisningsskyldighet (6 §), samt korrigering av mindre stavfel (se bilagor).
I Miljö – och byggnadsnämndens reglemente saknas avsnitt om budget. I befintlig version av
reglementet framgår följande;
”Redovisningsskyldighet
6 § Miljö- och byggnadsnämnden skall till fullmäktige redovisa hur nämnden fullgjort uppdrag
från kommunfullmäktige och genomfört viss verksamhet inom ramen för de riktlinjer eller
andra generella beslut om verksamheten som fullmäktige har fastställt. Redovisningen skall ske
i den ordning som fullmäktige särskilt beslutar om.”
Föreslagen revidering
Då avsnitt som beskriver Miljö- och byggnadsnämndens budgetansvar saknas, föreslås att
avsnittet kompletteras med förtydligande av detta, samt att avsnittets rubrik kompletteras med
att innefatta budget, enligt följande;
”Budget och redovisningsskyldighet
6 § Miljö- och byggnadsnämnden har inte en egen budget. Samtliga kostnader med anledning
av verksamheten belastar kommunstyrelsens budget. Miljö- och byggnadsnämnden ska dock
ha full insyn i aktuella kostnader.”
Detta förslag innebär att avsnittet efter föreslagen revidering i sin helhet ser ut enligt följande;
”Budget och redovisningsskyldighet
6 § Miljö- och byggnadsnämnden har inte en egen budget. Samtliga kostnader med anledning
av verksamheten belastar kommunstyrelsens budget. Miljö- och byggnadsnämnden ska dock
ha full insyn i aktuella kostnader.
Miljö- och byggnadsnämnden skall till fullmäktige redovisa hur nämnden fullgjort uppdrag
från kommunfullmäktige och genomfört viss verksamhet inom ramen för de riktlinjer eller
andra generella beslut om verksamheten som fullmäktige har fastställt. Redovisningen skall ske
i den ordning som fullmäktige särskilt beslutar om.”
Ärendenivåer – bedömning utifrån kommunfullmäktiges strategiska mål eller
kommunstyrelsens resultatmål
Den föreslagna revideringen bedöms vara i linje med kommunfullmäktige och
kommunstyrelsens mål.
Bedömning utifrån miljö, hållbarhet och mål i Agenda 2030
Den föreslagna revideringen påverkar eller berör inte dessa mål.
Bedömning utifrån politiska styrdokument
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Föreslagen revidering står inte i konflikt med kommunens styrande dokument, och har heller
ingen direkt eller indirekt påverkan på övriga styrdokument. Föreslagen revidering är
begränsad till ett avsnitt i Miljö- och byggnadsnämndens reglemente, vilket antogs i
kommunfullmäktige (§ 118/2017) 2017-06-15, samt korrigering av mindre stavfel.
Bedömning utifrån ett medborgar- och brukarperspektiv
Förslaget bedöms inte påverka medborgare, - eller brukarperspektiv.
Ekonomisk bedömning
Föreslagen revidering bedöms inte ha någon ekonomisk påverkan, då verksamheten fortlöper
enligt ordinarie rutiner. Förslaget syftar i huvudsak till att förtydliga Miljö- och
byggnadsnämndens budget i reglementet så att nämndens verksamhet sker i enlighet med
nämndens reglemente.
Förslag till kommunfullmäktige
1. Miljö- och byggnadsnämndens reglemente revideras i enlighet med upprättat
förslag.

Erik Lindskog
administrativ chef
Expedieras till:

För kännedom till:

Haleh Lindqvist
kommundirektör

Föreslagna revideringar av reglemente,
senast uppdaterad 2020-11-05

Miljö- och byggnadsnämndens
reglemente
Reglemente

Diarienummer:
Dokumentansvarig:
Beredande politiskt organ:
Beslutad av:
Ersätter tidigare beslut
Datum för beslut:
Datum för ikraftträdande
Handläggare:

KS2020/0741
Kommunjuristen
Miljö- och byggnadsnämnden
Kommunfullmäktige
2017-06-15, § 118/2017
2020-04-02
2020-04-06
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Miljö- och byggnadsnämndens verksamhetsområde
Ansvarsområden och huvudarbetsuppgifter
1 § Miljö- och byggnadsnämnden som enligt 1 kap 4 § plan- och bygglagen (2010:990) skall
fullgöra kommunens uppgifter inom plan-, och byggnadsväsendet. Från nämndens
verksamhetsområde undantas dock de uppgifter inom planprocessen som avser översiktsplaner,
detaljplaner och områdesbestämmelser. Nämnden fullgör övriga uppgifter som enligt annan lag
eller författning skall fullgöras av den kommunala nämnden inom plan- och byggnadsväsendet.
Miljö- och byggnadsnämnden fullgör kommunens uppgifter enligt miljöbalken, utom såvitt avser
förklaring avseende områdesskydd enligt 7 kap miljöbalken samt fullgörande av den kommunala
renhållningsskyldigheten enligt 15 kap miljöbalken. Därutöver de övriga uppgifter som enligt
annan lag eller författning skall fullgöras av den kommunala nämnden inom miljö- och
hälsoskyddsområdet.
Miljö- och byggnadsnämnden skall vidare vara huvudman för det kommunala mätningsväsendet
Verksamhetens inriktning
2 § Miljö- och byggnadsnämnden skall se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de lagar
och föreskrifter som gäller för verksamheten, samt i enlighet med de mål och riktlinjer som
fullmäktige har bestämt, samt i enlighet med bestämmelser i detta reglemente. Nämnden skall
också se till att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt. Därutöver skall
nämnden
•

inom angivna ramar och givna planeringsförutsättningar till kommunstyrelsen lämna
förslag till verksamhetsinriktning,

•

följa upp mål, program och planer,

•

ta initiativ till utveckling och effektivisering samt skapa förutsättningar för att angivna
mål, program och planer kan genomföras,

•

att i övrigt fullgöra de uppdrag som fullmäktige eller kommunstyrelsen överlämnar till
miljö och byggnadsnämnden,

•

i sitt arbete beakta miljö-, handikapp-, integrations-, mångfalds- och folkhälsofrågor.

2

Delegering från kommunfullmäktige
3 § Med de begränsningar som framgår av 3 kap 9-10 §§ kommunallagen, nämligen bland annat
att beslutanderätten inte avser ärenden av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt,
uppdrar kommunfullmäktige åt miljö- och byggnadsnämnden att besluta i följande
ärendegrupper
1. Påkallande av fastighetsreglering enligt 5 kap 3 § fastighetsbildningslagen
2. Påkallande av fastighetsbestämning enligt 14 kap 1 § fastighetsbildningslagen
3. Påkallande av förrättning enligt 18 § anläggningslagen
4. Beslut i namnsättningsfrågor som gäller stadsdelar, bostadsområden, industriområden, kvarter,
torg, parker, gator och vägar inom detaljplan, gång- och cykelvägar, allmänna vägar, enskilda
vägar inom detaljplan, landsbygdsadresser och parkeringsplatser.
5. Lämnande av skyddsrumsbesked enligt 6 kap 8 § lag (1994:1720) om civilt försvar
6. Beslutande om vitesföreläggande enligt 10 kap 4 § lag (1994:1720) om civilt försvar
4 § Övriga uppgifter Övriga uppgifter
4 § Nämnden får själv eller genom ombud föra kommunens talan i mål och ärenden som faller
inom dess verksamhetsområde. Nämnden får i sådana mål och ärenden träffa förlikning med
bindande verkan för kommunen.
Nämnden är registeransvarig för de personregister som nämnden för i sin verksamhet och
förfogar över. Nämnden skall utse rättelseansvarig enligt personuppgiftslagen (SFS 1998:204)
Nämnden ansvarar vidare för eget diarium och arkiv i den mån arkivet ej överlämnats till
kommunstyrelsens arkiv.
Delegationsbestämmelser
5 § Nämnden får uppdra åt en ledamot eller ersättare eller åt en anställd hos kommunen att
besluta på nämndens vägnar i de ärenden som nämnden bedömer lämpliga.
I kommunallagens 6 kap 34 § anges vilka ärenden som inte får delegeras. (SFS 1991:900).
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Omfattningen av den delegering som nämnden har rätt att lämna enligt nämnda lagrum
bestämmer nämnden i särskild delegeringsordning.
Sektorschef får i sin tur delegera beslutanderätten till annan anställd inom kommunen. Sådana
beslut skall anmälas till sektorschefen.
Överlåten beslutanderätt får ej användas i ärende som är av principiell beskaffenhet eller i övrigt
av större vikt.
Delegeringsbeslut skall anmälas till nämnden som bestämmer i vilken ordning och på vilket sätt
det skall ske.
Det åligger nämnden att fortlöpande övervaka hur förtroendevalda och anställda utövar sin
beslutanderätt.
Budget och redovisningsskyldighet
6 § Miljö- och byggnadsnämnden har inte en egen budget. Samtliga kostnader med anledning av
verksamheten belastar kommunstyrelsens budget. Miljö- och byggnadsnämnden ska dock ha full
insyn i aktuella kostnader.
Miljö- och byggnadsnämnden skall till fullmäktige redovisa hur nämnden fullgjort uppdrag från
kommunfullmäktige och genomfört viss verksamhet inom ramen för de riktlinjer eller andra
generella beslut om verksamheten som fullmäktige har fastställt. Redovisningen skall ske i den
ordning som fullmäktige särskilt beslutar om.

Miljö- och byggnadsnämnden arbetsformer
Ärendehandläggning, skriftväxling m.m.
7 § Av förvaltningslagen följer att nämnd/styrelse skall lämna upplysningar, vägledning, råd och
annan sådan hjälp till enskilda i frågor som rör nämndens/styrelsens verksamhetsområde.
Förvaltningslagen föreskriver dessutom att varje ärende där någon enskild är part skall
handläggas så enkelt, snabbt och billigt som möjligt utan att säkerheten eftersätts.
Där nämnden/styrelsen eller förvaltningen tar emot en ansökan i ett ärende som inte kan
avgöras inom en snar framtid bör – när så inte är olämpligt eller svårgenomförbart – den
sökande underrättas om att ansökan har kommit in och vem som kommer att handlägga ärendet
samt – om möjligt – när ärendet förväntas bli avgjort.
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Nämnden/styrelsen och dess förvaltning skall sträva efter att uttrycka sig lättbegripligt och i
övrigt underlätta för den enskilde att ha med nämnden/styrelsen att göra.
Delgivning
8 § Behöriga att motta delgivning på miljö- och byggnadsnämnden vägnar är nämndens
ordförande, nämndens sekreterare eller annan anställd som nämnden bestämmer.
Sammansättning
9 § Miljö- och byggnadsnämnden består av 5 ledamöter och 5 ersättare. Nämnden skall inte ha
några utskott.
Nämnden får inom sig utse en namnberedning för att bereda ärenden enligt 3 § p.4.
Ersättarnas tjänstgöring
10 § Om en ledamot är förhindrad att inställa sig till ett sammanträde eller att vidare delta i ett
sammanträde skall en ersättare tjänstgöra i ledamotens ställe.
En ledamot som inställer sig under ett pågående sammanträde har rätt att tjänstgöra även om en
ersättare har trätt in i ledamotens ställe.
Om inte ersättaren väljs proportionellt skall ersättarna tjänstgöra enligt den av fullmäktige mellan
dem bestämda ordningen.
En ersättare som har börjat tjänstgöra har dock alltid företräde oberoende av turordningen. Om
styrkebalansen mellan partierna därigenom påverkas får en ersättare som inställer sig under
pågående sammanträde träda in i stället för en ersättare som kommer längre ner i ordningen.
Ersättare som inte tjänstgör har rätt att delta i nämndens överläggningar och få sin mening
antecknad till protokollet.

Jäv/växeltjänstgöring
11§ En ledamot eller en ersättare som har avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv i ett ärende
får åter tjänstgöra, sedan ärendet har handlagts.

5

En ledamot som har avbrutit tjänstgöringen vid ett sammanträde på grund av annat hinder än
jäv, får åter tjänstgöra om ersättarens inträde har påverkat styrkebalansen mellan partierna.

Inkallande av ersättare
12 § En ledamot som är hindrad att delta i ett sammanträde eller i en del av ett sammanträde,
skall snarast anmäla detta till nämndens sekreterare som kallar ersättare. Den ersättare kallas som
står i tur att tjänstgöra och som inte redan kallats in.
Ersättare för ordföranden
13 § Om varken ordföranden eller en vice ordförande kan delta i ett helt sammanträde eller i en
del av ett sammanträde fullgör den till åldern äldste ledamoten ordförandens uppgifter.
Om ordföranden på grund av sjukdom eller av annat skäl är hindrad att fullgöra uppdraget för en
längre tid får nämnden utse en annan ledamot att vara ersättare för ordföranden. Ersättaren
fullgör ordförandens samtliga uppgifter.
Offentlighet vid miljö- och byggnadsnämnden sammanträden
14 § Miljö- och byggnadsnämnden avgör om dess sammanträden skall vara öppna för
allmänheten i en utsträckning som medges i 6 kap 19 a § kommunallagen (1991:900) och vilka
delar av dagordningen som skall vara offentliga. Sammanträdena skall dock alltid hållas inom
stängda dörrar i ärenden som avser myndighetsutövning eller i vilka det förekommer uppgifter
som hos nämnden omfattas av sekretess enligt offentlighets- och sekretesslag (2009:400).

Sammanträdena
Tidpunkt
15 § Nämnden sammanträder på dag och tid som nämnden bestämmer.
Om det föreligger skäl för det, får ordföranden efter samråd med vice ordförandena ställa in ett
sammanträde eller ändra dagen eller tiden eller platsen för sammanträdet.
Kallelse
16 § Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena.
Kallelsen skall vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet.
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Kallelsen skall på ett lämpligt sätt tillställas varje ledamot och ersättare samt annan
förtroendevald, som får närvara vid sammanträdet, senast fem kalenderdagar före
sammanträdesdagen.
Kallelsen bör åtföljas av föredragningslista. Ordföranden bestämmer i vilken utsträckning
handlingar som tillhör ett ärende på föredragningslistan skall bifogas kallelsen.
I undantagsfall får kallelse ske på annat sätt.
När varken ordföranden eller vice ordförande kan kalla till sammanträde skall den till åldern
äldste ledamoten göra detta.
Ärendenas beredning
17 § Ordföranden ansvarar för att de ärenden som skall handläggas av nämnden, bereds och
föredras i vederbörlig ordning.
Justering av protokoll
18 § Protokollet justeras av ordföranden och en ledamot.
Nämnden kan besluta att en paragraf i protokollet skall justeras omedelbart. Paragrafen bör
redovisas skriftligt innan nämnden justerar den.
Det omedelbart justerade beslutet bör under eller i omedelbar anslutning till sammanträdet sammanträdet skrivas under av ordföranden och av justeraren.
Reservation
19 § Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera reservationen
bör ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen skall lämnas före den tidpunkt som har
fastställts för justeringen av protokollet.
Protokollsanteckning
20 § Ledamot eller ersättare som anmält en protokollsanteckning skall lämna denna före den
tidpunkt som har fastställts för justering av protokollet.

7

Undertecknande av handlingar/expeditioner
21 § Avtal, andra handlingar och skrivelser som beslutas av nämnden eller utfärdas på nämndens
vägnar skall undertecknas av ordföranden eller vid förfall för denne av vice ordförande och
kontrasigneras av anställd som nämnden bestämmer.
Deltagande på distans

22 § Miljö- och byggnadsnämnden får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med ledamöter
närvarande på distans. Sådant sammanträde får endast äga rum om ljud- och bildöverföring
sker i realtid och på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra på lika
villkor. Lokalen ska vara så beskaffad att inte obehöriga kan ta del av
sammanträdeshandlingar, bild eller ljud. Videokonferensen skall uppfylla de krav som följer
av sekretess- och dataskyddslagstiftningen. Ledamot som önskar delta på distans ska
företrädelsevis 5 dagar i förväg anmäla detta till kommunkansliet. Ordföranden avgör om
närvaro får ske på distans.
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§ 332/2020

Planer social hållbarhet (Dnr KS2020/1620)
Programmet Social hållbarhet – ökat innanförskap antogs av kommunfullmäktige den 19
december 2019 (Dnr KS2019/0202). Programmet ska konkretiseras med planer kring olika
områden såsom; social översiktsplan, äldreplan, funktionshinderplan samt plan för Trygg i
Kungälv. Planerna ska sträcka sig fram till 2023 med utblick mot 2027.
Följande planer är framtagna; Trygg i Kungälv, social översiktsplan, äldreplan samt
funktionshinderplan.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Planer social hållbarhet
Bilaga - Äldreplan 2020 - 2023 slutversion
Bilaga - Funktionshinderplan 2021-2023 förslag
Bilaga - FUBs yttrande (3) (3)
Bilaga - Remissvar 2020-2023.
Bilaga Social översiktsplan 2020-2023 förslag
Bilaga - 2020-11-09 Plan Trygg i Kungälv
Yrkanden
Pia Gillerstedt (S): följande tillägg görs i Funktionshinderplanen.
Tillägg under kap 2 Mål Relation till andra styrdokument
Planen tar sin utgångspunkt utifrån program Digitalisering av Kungälvs Kommun ( KS2019/1437)
Tillägg under kap 5 Mål Bemötande
Alla har rätt till sin kommunikation och använda Alternativ, Kompletterande Kommunikation
(AKK) i verksamheten.
Tillägg under kap 11 Mål hälsa och folkhälsa
Utifrån program Digitalisering av Kungälvs Kommun beakta funktionshinderperspektivet utifrån
målen smartare förvaltning, förenkla vardagen och ökad digital förmåga.
Tillägg under kap 13 Arbete
Kvalitetshöjande insatser inom daglig verksamhet som leder till en meningsfull sysselsättning
Miguel Odhner (S):
Plan Trygg i Kungälv
Tillägg under kap 2 Analys nuläge Trygghet
 Komplettera med graf om brottsutveckling
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Elisabeth Mattsson (L): Ärendet återemitteras med uppdraget förtydliga och konkretisera
projekt inom områdena. Om yrkande om återremiss faller ska planer för Social hållbarhet
översänds till kommunfullmäktiges sammanträde för information och anteckning.
Gun-Marie Daun (KD): Begreppet FÖRTRYCK skall ingå i alla de sammanhang där
hedersrelaterat hot och våld omnämns i planerna. I en hederskontext föder förtrycket hot och
våld.
Pia Gillerstedt (S): Ärendet avgörs på dagens sammanträde. Avslag på Elisabeth Mattssons (L)
yrkande.
Propositionsordning
Ordföranden ställer Elisabeth Mattssons (L) yrkande om återremiss mot Pia Gillerstedts (S)
yrkande om avgörande på dagens sammanträde och finner att kommunstyrelsens beslutar att
ärendet avgörs på dagens sammanträde.
Omröstning begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning:
Ja-röst för bifall till Pia Gillerstedts (S) yrkande och
Nej-röst för bifall till Elisabeth Mattssons (L) yrkande.
Omröstningsresultat
Med 9 ja-röster och 6 nej-röster beslutar kommunstyrelsen att ärendet avgörs på dagens
sammanträde.
Ledamot
Miguel Odhner (S)
Anders Holmensköld (M)
Elisabeth Mattsson (L)
Martin Högstedt (UP)
Ove Wiktorsson (C)
Ancy Wahlgren (UP)
Morgan Carlsson (SD)
Pia Gillerstedt (S)
Anna Vedin (M)
Mats Frisell (S)
William Hult (S)
Erik Andreasson (V)
Fredrik Daun (KD)
Gun-Marie Daun (KD)
Marcus Adiels (M)

Ja
X
X

Nej

Avstår

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Summa: 9
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Propositionsordning
Ordföranden ställer Elisabeth Mattssons (L) yrkande mot Pia Gillerstedts (S) yrkande och
finner att kommunstyrelsen beslutar att anta Pia Gillerstedts (S) om avslag.
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Omröstning begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning:
Ja-röst för bifall till Pia Gillerstedts (S) yrkande och
Nej-röst för bifall till Elisabeth Mattssons (L) yrkande.
Omröstningsresultat
Med 9 ja-röster och 6 nej-röster beslutar kommunstyrelsen att avslå Elisabeth Mattssons
yrkande (L).
Ledamot
Miguel Odhner (S)
Anders Holmensköld (M)
Elisabeth Mattsson (L)
Martin Högstedt (UP)
Ove Wiktorsson (C)
Ancy Wahlgren (UP)
Morgan Carlsson (SD)
Pia Gillerstedt (S)
Anna Vedin (M)
Mats Frisell (S)
William Hult (S)
Erik Andreasson (V)
Fredrik Daun (KD)
Gun-Marie Daun (KD)
Marcus Adiels (M)

Ja
X
X

Nej

Avstår

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Summa: 9
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Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på sitt eget tilläggsyrkande, Gun-Marie Dauns (KD) samt Pia
Gillerstedts (S) tilläggsyrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar att anta yrkandena.
Omröstning begärs inte.
Beslut
1. Upprättat förslag till social översiktsplan antas och ersätter steg 3 social
översiktsplan.
2. Upprättat förslag till Äldreplan antas.
3. Upprättat förslag till Funktionshinderplan antas med följande tillägg:
Tillägg under kap 2 Mål Relation till andra styrdokument
Planen tar sin utgångspunkt utifrån program Digitalisering av Kungälvs Kommun
(KS2019/1437)
Tillägg under kap 5 Mål Bemötande
Alla har rätt till sin kommunikation och använda Alternativ, Kompletterande
Kommunikation (AKK) i verksamheten.
KOMMUNSTYRELSEN
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Tillägg under kap 11 Mål hälsa och folkhälsa
Utifrån program Digitalisering av Kungälvs Kommun beakta
funktionshinderperspektivet utifrån målen smartare förvaltning, förenkla
vardagen och ökad digital förmåga.
Tillägg under kap 13 Arbete
Kvalitetshöjande insatser inom daglig verksamhet som leder till en meningsfull
sysselsättning

4. Upprättat förslag till plan Trygg i Kungälvs antas med tillägget att under kap 2 Analys nuläge
Trygghet kompletteras med graf om brottsutveckling.
5. Begreppet FÖRTRYCK skall ingå i alla de sammanhang där hedersrelaterat hot och våld omnämns i

planerna. I en hederskontext föder förtrycket hot och våld.

Förslag till kommunfullmäktige
1. Äldreomsorgsplan 2014 – 2023 upphävs.
2. Tillgänglighet och delaktighet för alla - Funktionshinderpolitiskt program 2013 –
2019 upphävs.
__________
Samtliga närvarande ledamöter av Sverigedemokraterna, Liberalerna och Västerpartiet
reserverar sig mot beslutet.
Gemensam anteckning till protokollet lämnas av Liberalerna, Utvecklingspartiet,
Vänsterpartiet och Miljöpartiet – se bilaga
Anteckning till protokollet lämnas av Morgan Carlsson (SD) – Se bilaga
Expedieras till:

För kännedom till:
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Handläggarens namn
Fredrik Skreberg
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2020-12-08

Svar på motion om ökad tillgänglighetanpassning av möteshandlingar och
webbsändningar (Dnr KS2020/1460-3)
Sammanfattning
Jan Tollesson (L) har inkommit med en motion om ökad tillgänglighetanpassning av
möteshandlingar och webbsändningar. I motionen föreslås att kommunstyrelsen ges i uppdrag
att utreda hur möteshandlingar som är navigerbara per ärende och bilaga kan införas samt hur
textning av webbsändningar kan införas.
Motionen remitterades till demokratiberedningen av kommunfullmäktige 2020-09-03.
Kommunkansliet föreslår att motionen anses besvarad med hänvisning till att frågan redan
utreds och att förvaltningen undersöker lösningar för textning av webbsändningar i
kommande upphandling.
Juridisk bedömning
I motionen hänvisas till Lag (2018:1937) om tillgänglighet till digital offentlig service.
Enligt 10 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service ska digital service som
tillhandahålls av en offentlig aktör genom en teknisk lösning som står under aktörens kontroll
följa tillgänglighetskraven enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av denna lag.
Enligt 12 § samma lag kan det i vissa fall vara oskäligt betungande för den offentliga aktören
att genom en teknisk lösning som står under aktörens kontroll följa tillgänglighetskraven. Vid
bedömningen av om anpassningen är oskäligt betungande ska bland annat den offentliga
aktörens storlek beaktas, liksom karaktär på uppgifter och resurser samt uppskattade kostnader
och fördelar för aktören i förhållande till de uppskattade fördelarna för personer med
funktionsnedsättning.
Kommunen har i dagsläget inte en teknisk lösning för textning av kommunfullmäktiges
sändningar. Med hänsyn till de resurser och uppskattade kostnader det skulle innebära att
införa en textning av kommunfullmäktiges sändningar, bedöms det vara oskäligt betungande
att införa en teknisk lösning som ger textning av kommunfullmäktiges sändningar.
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§ 379/2020

Svar på motion om ökad tillgänglighetanpassning av möteshandlingar och
webbsändningar (Dnr KS2020/1460)
Jan Tollesson (L) har inkommit med en motion om ökad tillgänglighetanpassning av
möteshandlingar och webbsändningar. I motionen föreslås att kommunstyrelsen ges i uppdrag
att utreda hur möteshandlingar som är navigerbara per ärende och bilaga kan införas samt hur
textning av webbsändningar kan införas.
Motionen remitterades till demokratiberedningen av kommunfullmäktige 2020-09-03.
Kommunkansliet föreslår att motionen anses besvarad med hänvisning till att frågan redan
utreds och att förvaltningen undersöker lösningar för textning av webbsändningar i
kommande upphandling.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Svar på motion om ökad tillgänglighetanpassning av möteshandlingar och
webbsändningar
Bilaga motion
Förslag till kommunfullmäktige
Motionen anses besvarad.
__________
Expedieras till:

För kännedom till:
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Bakgrund
Jan Tollesson (L) har inkommit med en motion om ökad tillgänglighetanpassning av
möteshandlingar och webbsändningar. Motionen remitterades till demokratiberedningen av
kommunfullmäktige 2020-09-03.
Verksamhetens bedömning
I motionen föreslås att kommunstyrelsen ges i uppdrag att utreda hur möteshandlingar som är
navigerbara per ärende och bilaga kan införas samt hur textning av webbsändningar kan
införas.
Förvaltningen undersöker redan lösningar för att införa textning av webbsändningar och
kommer ha med kravet i kommande upphandling. Förhoppningen är att funktionen ska finnas
på plats så snart som möjligt samtidigt som kommunen vill avvakta utvecklingen på
marknaden för att få ett så stabilt system som möjligt. Med anledning av att detta föreslås att
motionen anses besvarad.
Efter avstämning med kommunfullmäktiges presidium, demokratiberedningen och partiernas
gruppledare kommer kommunen ändå att publicera fullmäktiges sändningar utan textning tills
en teknisk lösning finns på plats. Alternativet hade varit att inte lägga upp sändningen alls i
efterhand och därmed hade kommunen kommit runt kravet. Livesändningen av sammanträdet
påverkas inte av kravet på textning.
Vad gäller delen i motionen som tar upp navigerbarhet per ärende så finns den möjligheten
redan idag genom att använda bokmärken i PDF-läsaren.
I sammanhanget bör skillnaden mellan den grundlagsstadgande rätten att begära ut allmänna
handlingar och den frivilliga möjligheten för kommuner att välja att publicera handlingar på sin
webbsida. Handlingar som publiceras på kommunens hemsida görs i den mån det är möjligt
utifrån sekretess- och datasskyddslagstiftning och det är viktigt att komma ihåg att kallelserna
som publiceras är kopior och webbversioner och alltså inte exakt samma som kommunens
politiker i nämnder och fullmäktige får. Vid intresse av ett specifikt ärende eller fråga som ska
behandlas politiskt kan man alltid kontakta kommunen och begära ut handlingarna.
Ärendenivåer – bedömning utifrån kommunfullmäktiges strategiska mål eller
kommunstyrelsens resultatmål
Ärendet har koppling till kommunfullmäktiges strategiska mål att medborgare och näringsliv
ska känna ökat förtroende för kommunen samt viss koppling till kommunstyrelsens
resultatmål om kortare handläggningstider med bibehållen rättssäkerhet.
Kommunen var tidigt ute med att webbsända kommunfullmäktiges sammanträden och
ambitionen nu är att även lösa en textningsfunktion så snart som möjligt. Kommunen har
också höga ambitioner vad gäller att publicera möteshandlingar på webben och publicerar
exempelvis det som är möjligt i samma stund som kallelse går ut till politikerna i en instans.
Bedömning utifrån miljö, hållbarhet och mål i Agenda 2030
Ärendet har viss koppling till mål 16 om fredliga och inkluderande samhällen där delmålen
nedan särskilt kan nämnas.
16.6 Bygga upp effektiva och transparenta institutioner med ansvarsutkrävande på alla nivåer.
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16.7 Säkerställa ett lyhört, inkluderande, deltagandebaserat och representativt beslutsfattande
på alla nivåer
Bedömning utifrån politiska styrdokument
Det finns inget angivit i kommunens styrdokument som reglerar kommunfullmäktiges
webbsändning eller publicerandet av möteshandlingar. Ett uttalat mål är dock att de kallelser
som kan publiceras görs i samma stund som politiken får del av det. Det vill säga en vecka
innan sammanträdet. Protokoll publiceras direkt efter att de justerats.
Bedömning utifrån ett medborgar- och brukarperspektiv
Införande av textning av kommunfullmäktiges webbsändningar ger fler möjlighet att ta del av
sändningen och bedöms på det stora hela som något positivt för kommunens medlemmar.
Ekonomisk bedömning
Att utreda ett införande av textning av kommunfullmäktiges sändningar bedöms inte generera
några ökade kostnader utan hanteras inom ramen för förvaltningens ordinarie arbete. Ett
eventuellt införande kommer emellertid att leda till något högre kostnader för webbsändningen
av kommunfullmäktiges sammanträden. Kommande upphandling får visa på exakt kostnad.
Förslag till kommunfullmäktige
Motionen anses besvarad.
Haleh Lindqvist
kommundirektör
Expedieras till:

För kännedom till:

Erik Lindskog
administrativ chef
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MOTION
Inrätta ett multiprofessionellt demensteam i Kungälv.
Varje år insjuknar uppemot 25000 personer i en demenssjukdom. Cirka 150000 personer i
Sverige lider av en demenssjukdom. De allra flesta som drabbas är årsrika, demens är
sällsynt före medelåldern.
Kungälv måste utveckla demensvården ännu mer enligt de nationella riktlinjerna för vård av
demenssjuka, Detta är viktigt för att kvalitetssäkra demensvården.
Att arbeta med demenssjuka är ett kvalificerat arbete som kräver hög kompetens. Behovet
av kontinuerlig utbildning och handledning är mycket viktigt för att säkerställa god kvalitet i
vården av omsorgstagaren. Därför anser vi Liberaler att det behövs ett multiprofessionellt
team där demenssjuksköterska, undersköterskor med särskild demensutbildning,
arbetsterapeut, biståndsbedömare och anhörigsamordnare ingår.
Ett teamarbete är också viktigt för att få en sammanhängande vårdkedja, så att
omsorgstagaren och hans/hennes anhöriga och närstående får adekvat stöd från
kommunen och regionen under hela sjukdomsförloppet
Förslag.
Med anledning av ovanstående vill Liberalerna att Kungälvs kommun inrättar ett
multiprofessionellt demensteam. För att stärka samverkan med regionen när det gäller hela
vårdkedjan för demenssjuka, deras anhöriga och närstående.
Kerstin Petersson L
Matilda Jansson L
Med anledning av ovanstående föreslår Liberalerna att Kommunfullmäktige uppdrar åt
kommunstyrelsen att inrätta ett multiprofessionellt demensteam.

