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Tjänsteskrivelse

Handläggarens namn
Pia Jakobsson

1(2)

2021-05-28

Delårsrapport 1 2021 med finansiell rapport (Dnr KS2021/0887-1)
Sammanfattning
I delårsrapport 1 visar prognosen för 2021 ett resultat på 209,2 mkr, vilket är 140 mkr bättre
än budgeterat. I resultatet ingår exploateringsintäkter med 100 mkr. Resultatet motsvarar 7%
av skatter och statsbidrag. Balanskravet uppnås med resultatet.
I rapporten ges en lägesbeskrivning av resultatmålen för 2021. Det är tidigt på året och till flera
mål saknas ännu utfall och analys. Sju mål är bedömt gröna och 8 mål är bedömt gula
.
Rapporten innehåller också en finansiell rapport. Under årets första tertial är låneskulden
oförändrad jämfört med bokslutet och uppgår till 2 476 Mkr, varav 531 Mkr är vidareutlånade
till de helägda bolagen Kungälv Energi och Bokab. Likviditeten är god. Siste april var
behållningen på koncernkontot 289 mkr.
Juridisk bedömning
Enligt 13 kap. 1 § i lag om kommunal bokföring och redovisning ska en delårsrapport
upprättas för en period som utgör en del av kommunens räkenskapsår. Lagen anger att en
delårsrapport ska upprättas minst en gång under räkenskapsåret för verksamheten och
ekonomin. Perioden för denna obligatoriska delårsrapport ska omfatta en period av minst
hälften och högst två tredjedelar av räkenskapsåret. Kungälvs kommun väljer att i
delårsrapport två till och med augusti göra en bokslutsrapport. Delårsrapport ett redovisar en
prognos för helåret 2021.
Bakgrund
Kommunstyrelsen följer kontinuerligt den ekonomiska utvecklingen och nyckeltal inom
områdena ekonomi, personal och verksamhet. Efter april, augusti och december redovisas
dessutom uppföljning av resultatmål, uppdrag och en finansiell rapport.
Verksamhetens bedömning
Verksamhetens bedömning redovisas i rapporten Central delårsrapport 1 2021 daterad 202105-27.
Ärendenivåer – bedömning utifrån kommunfullmäktiges strategiska mål eller
kommunstyrelsens resultatmål
Kommunfullmäktiges strategiska och finansiella mål utgör grund och förutsättning för
kommunstyrelsens resultatmål. Rapportens utgångspunkt är Förvaltningens verksamhetsplan
2021-2022 och en bedömning görs av utvecklingen av verksamhet, mål och ekonomi.
ADRESS

EKONOMI

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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Bedömning utifrån miljö, hållbarhet och mål i Agenda 2030
En god ekonomi är en förutsättning för att leva upp till generationsperspektivet – dvs att varje
generation ska bära sina kostnader.
Bedömning utifrån politiska styrdokument
Delårsrapporten är en uppföljning av förvaltningens verksamhetsplan, fastställda mål och
medel som förvaltningen har till sitt förfogande.
Bedömning utifrån ett medborgar- och brukarperspektiv
I rapporten redovisas utfallet ur ett medborgar- och brukarperspektiv
Ekonomisk bedömning
Den ekonomiska bedömningen redovisas i rapporten. Det finns naturligtvis osäkerheter
prognosen dels med tanke på tidpunkten på året och mot bakgrund av pågående pandemi,
Osäkerheterna avser både intäkterna i form av skatter och statsbidrag och kommunens
nettokostnader. Förvaltningen har till viss del en beredskap för att hantera eventuella
svängningar i konjunkturen. Alla enheter som inte har en ekonomi i balans arbetar med
handlingsplaner.
Förslag till beslut
1. Godkänna förvaltningens delårsrapport 1 2021 innefattande lägesbeskrivning av
mål, ekonomisk prognos för helåret 2021, personalnyckeltal samt finansiell rapport

Haleh Lindkvist
Kommundirektör

Pia Jakobsson
Ekonomichef

Expedieras till:

För kännedom till:

Håkan Hambeson, Christina Gunnesby
Annika Lindell
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2021

KUNGÄLV NÄRENERGI AB

Tkr

TOTAL
INTÄKTER
Elproduktion, vindkraft
Elcertifikat, vindkraft
Fast avgift, elhandel
Rörligt pris, elhandel
Fast pris, elhandel
Solceller
KOSTNADER
Inköp el
Elcertifikat
Övriga externa kostnader
Solceller
Avskrivningar

Utfall

Utfall

Periodiserad budget

Budget

Prognos

jan-april 2021

jan-april 2020

2021

2021

2021

1
26
6
1

788
5
042
619
232
419

1
13
6
1

440
51
004
388
014
100

1
17
9
1

455
14
040
705
427
400

2 412
72
2 400
42 628
23 220
4 200

2 380
19
2 500
58 000
14 935
4 200

36 105

21 997

30 041

74 932

82 034

32 540
75

18 125
746

25 325
1 006

61 085
2 400

69 960
1 200

954

860

1 043

3 633

3 050

1 448
296

1 162
296

1 365
170

4 096
874

4 146
889

35 313

21 189

28 909

72 088

79 245

RÖRELSERESULTAT

792

808

1 132

2 844

2 789

FINANS. NETTOKOSTNAD

262

266

123

735

735

530

542

1 009

2 109

2 054

826

838

1 179

2 983

2 943

0

0

250

750

750

826

838

929

2 233

2 193

RESULTAT FÖRE BOKS.DISP.
TILLFÖRDA MEDEL

INVESTERINGAR
Finansieringsnetto
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ELHANDEL

Utfall

Utfall

jan-april 2021 jan-april 2020
INTÄKTER
Fast avgift
Rörligt pris
Fast pris
KOSTNADER
Inköp el
Elcertifikat
Övriga externa kostnader
Avskrivningar

RÖRELSERESULTAT
FINANS. NETTOKOSTNAD
RESULTAT FÖRE BOKS.DISP.

TILLFÖRDA MEDEL

INVESTERINGAR

Finansieringsnetto

1 042
26 619
6 232

1 004
13 388
6 014

Periodiserad budget

Budget

Prognos

2021

2021

2021

1 040
17 705
9 427

2 400
42 628
23 220

2 500
58 000
14 935

33 893

20 406

28 172

68 248

75 435

32 540
75
647
58

18 125
746
568
58

25 325
1 006
870
53

61 085
2 400
2 598
160

69 960
1 200
2 100
175

33 320

19 497

27 254

66 243

73 435

573

909

918

2 005

2 000

0

0

0

0

0

573

909

918

2 005

2 000

0

0

250

750

631
631

967
967

971
721

2 165
1 415

2 175

750

1 425
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Utfall

VINDKRAFT

Utfall

jan-april 2021 jan-april 2020
INTÄKTER
Elproduktion
Elcertifikat
KOSTNADER
Övriga externa kostnader
Avskrivningar, vindkraft

788
5

440
51

Periodiserad budget

Budget

Prognos

2021

2021

2021

456
14

2 412
72

2 380
19

793

491

470

2 484

2 399

307
238

292
238

174
117

1 035
714

950
714

545

530

291

1 749

1 664

RÖRELSERESULTAT

248

-39

179

735

735

FINANS. NETTOKOSTNAD

262

266

123

735

735

RESULTAT FÖRE BOKS.DISP.

-14

-305

56

TILLFÖRDA MEDEL

INVESTERINGAR

Finansieringsnetto

224

0

224

-67

0

-67

173

0

173

0

714

0

714

0

714

0

714
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SOLCELLER

INTÄKTER
Solceller
KOSTNADER

Övriga externa kostn, solceller

RÖRELSERESULTAT
FINANS. NETTOKOSTNAD
RESULTAT FÖRE BOKS.DISP.

TILLFÖRDA MEDEL

INVESTERINGAR

Finansieringsnetto

Utfall

Utfall

Periodiserad budget

Budget

Prognos

jan-april 2021

jan-april 2020

2021

2021

2021

1 419

1 100

1 400

4 200

4 200

1 419

1 100

1 400

4 200

4 200

1 448

1 162

1 365

4 096

4 146

1 448

1 162

1 365

4 096

4 146

-29

-62

35

104

54

0

0

0

0

0

-29

-62

35

104

54

-29

0

-29

-62

0

-62

35

0

35

104

0

104

54

0

54
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2021

KUNGÄLV ENERGI AB
TOTAL
INTÄKTER
Rörelseintäkter Elnät
Rörelseintäkter Värme
Rörelseintäkter Stadsnät
Anslutningsavgifter
Aktiverat arbete
Övriga intäkter
KOSTNADER
Transiteringskostnad
Inköp förlustenergi
Bränslekostnader
Övriga ext kostnader
Personalkostnader
Avskrivningar/Nedskrivningar
RÖRELSERESULTAT
FINANS. NETTOKOSTNAD
RESULTAT FÖRE BOKS.DISP.
TILLFÖRDA MEDEL

INVESTERINGAR

Finansieringsnetto

Tkr

Utfall

Utfall

jan-april 2021

jan-april 2020

115 149
49 086
12 830
3 878
4 783
2 714

102 246
38 253
11 207
4 695
5 822
4 102

Periodiserad budget

2021

109 248
48 420
12 825
4 867
5 567
2 746

Budget
2021
269 569
100 468
38 170
14 600
16 700
8 242

Prognos
2021
275 600
102 524
38 300
13 600
15 600
7 465

188 440

166 325

183 673

447 749

453 089

11 189
4 179
18 283
77 695
23 833
20 562

9 736
2 405
16 811
71 538
22 696
21 291

10 109
3 135
17 064
79 237
22 923
20 058

22 870
7 500
34 891
203 113
70 909
60 173

24 000
8 500
35 661
205 074
71 869
60 378

155 741

144 477

152 526

399 456

405 482

32 699

21 848

31 147

48 293

47 607

2 255

2 255

2 333

7 000

6 700

30 444

19 593

28 814

41 293

40 907

51 006

40 884

48 872

101 466

101 285

34 960

45 604

44 273

132 820

132 820

16 046

-4 720

4 599

-31 354

-31 535
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ELNÄT
INTÄKTER
Transiteringsintäkter
Gatljusintäkter
Aktiverat arbete
Anslutningsavgifter
Energiskatt
Övriga intäkter
KOSTNADER
Transiteringskostnader
Inköp förlustenergi
Övriga ext kostnader
Energiskatt
Personalkostnader
Avskrivningar
RÖRELSERESULTAT
FINANS. NETTOKOSTNAD
RESULTAT FÖRE BOKS.DISP.
TILLFÖRDA MEDEL

INVESTERINGAR

Finansieringsnetto

Utfall

Utfall

jan-april 2021

jan-april 2020

53 180
3 502
2 306
2 025
58 467
1 304

48 501
3 132
2 977
1 616
50 613
2 574

Periodiserad budget

2021

50 284
3 436
3 000
2 133
55 528
1 267

Budget
2021

Pognos
2021

126 735
10 308
9 000
6 400
132 526
3 800

129 600
10 500
8 500
6 400
135 500
3 800

120 784

109 413

115 648

288 769

294 300

11 189
4 179
10 697
58 467
12 782
9 068

9 736
2 405
11 335
50 613
12 558
10 529

10 109
3 135
11 525
55 528
12 799
9 006

22 870
7 500
34 442
132 526
38 397
27 018

24 000
8 500
34 442
135 500
39 557
27 018

106 382

97 176

102 102

262 753

269 017

14 402

12 237

13 546

26 016

25 283

1 310

1 306

1 355

4 065

3 891

13 092

10 931

12 191

21 951

21 392

22 160

21 460

21 197

48 969

48 410

17 732

26 515

16 617

49 850

49 850

4 428

-5 055

4 580

-881

-1 440

5 Delårsrapport 1 2021 med finansiell rapport - KS2021/0887-1 Delårsrapport 1 2021 med finansiell rapport : Ekonomi, rapportering till Kungälvs kommun 20210430

VÄRME
INTÄKTER
Värmeintäkter
Elproduktion
Utsläppsrätter
Aktiverat arbete
Anslutningsavgifter
Övriga intäkter
KOSTNADER
Bränslekostnader
Inköp fjärrvärme
Övriga ext kostnader
Personalkostnader
Avskrivningar
Nedskrivning
RÖRELSERESULTAT
FINANS. NETTOKOSTNAD
RESULTAT FÖRE BOKS.DISP.
TILLFÖRDA MEDEL

INVESTERINGAR

Finansieringsnetto

Utfall

Utfall

jan-april 2021

jan-april 2020

Periodiserad budget

2021

Budget
2021

Prognos
2021

48 003
27
1 056
341
0
235

38 632
24
-403
79
58
415

47 706
214
500
217
267
335

98 598
370
1 500
650
800
1 006

101 298
170
1 056
650
400
1 006

49 662

38 805

49 239

102 924

104 580

12 552
5 731
4 645
6 049

11 020
5 791
5 922
5 385

11 462
5 551
7 056
5 462

22 798
12 093
21 031
16 087

23 388
12 273
21 031
16 647

5 163
0

4 845
0

4 922
0

14 767
0

14 767
0

34 140

32 963

34 453

86 776

88 106

15 522

5 842

14 786

16 148

16 474

205

210

212

635

608

15 317

5 632

14 574

15 513

15 866

3 728

1 122

12 100

36 300

36 300

20 480
16 752

10 477
9 355

19 496
7 396

30 280
-6 020

30 633
-5 667
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STADSNÄT
Relationsavgifter intäkter
Serviceavgifter intäkter
Svartfiber/kapacitets hyra
Övriga kommunikationsintäkter
Aktiverat arbete
Anslutningsavgifter

Utfall

Utfall

jan-april 2021

jan-april 2020

Periodiserad budget

2021

Budget
2021

Prognos
2021

8 201
2 236
313
2 080
2 136
1 854

6 605
2 100
0
2 502
2 489
3 021

7 867
2 163
533
2 262
2 300
2 467

23 600
6 490
4 000
4 080
6 900
7 400

24 400
6 700
1 000
6 200
6 450
6 800

513

600

701

2 407

1 600

17 333

17 317

18 293

54 877

53 150

3 038
6 877
5 757
15 672

2 917
7 042
5 529
15 488

3 818
6 906
5 698
16 422

11 317
20 719
17 095
49 131

9 800
20 880
17 300
47 980

1 661

1 829

1 871

5 746

5 170

724

722

749

2 247

2 151

RESULTAT FÖRE BOKS.DISP.

937

1 107

1 122

3 499

3 019

TILLFÖRDA MEDEL

6 694

6 636

6 820

20 594

20 319

13 032

14 138

12 217

36 650

36 650

-6 338

-7 502

-5 397

-16 056

-16 331

Övriga intäkter
KOSTNADER
Övriga ext kostnader
Personalkostnader
Avskrivningar/Nedskrivningar
RÖRELSERESULTAT
FINANS. NETTOKOSTNAD

INVESTERINGAR
Finansieringsnetto
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ENTREPRENAD

Utfall

Utfall

jan-april 2021

jan-april 2020

10 999
495
11 494

11 908
605
12 513

11 713
493
12 206

32 535
1 479
34 014

31 367
1 509
32 876

Övriga ext kostnader
Personalkostnader
Avskrivningar

1 590
8 215
574
10 379

2 347
7 838
387
10 572

2 039
8 740
431
11 210

6 117
26 221
1 293
33 631

5 900
25 300
1 293
32 493

RÖRELSERESULTAT

1 115

1 941

996

383

383

17

17

18

53

53

1 098

1 924

978

330

330

INVESTERINGAR

171

2 707

725

2 175

2 175

Finansieringsnetto

1 501

-396

684

-552

-552

INTÄKTER
Sålda tjänster
Övriga intäkter

Periodiserad budget

2021

Budget
2021

Prognos
2021

KOSTNADER

FINANS. NETTOKOSTNAD
RESULTAT FÖRE BOKS.DISP.

TILLFÖRDA MEDEL

1 672

2 311

1 409

1 623

1 623
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Central delårsrapport 1 2021
Kommunstyrelse
2021-05-27
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1 Inledning
Central delårsrapport 1 2021 omfattar en prognos för helåret. Ett bokslut redovisas i
tertialrapport 2, i enlighet med lag om kommunal bokföring och redovisning. Rapporten
innehåller också en finansiell rapport med nyckeltal för den finansiella verksamheten.
Kommunstyrelsen följer kontinuerligt den ekonomiska utvecklingen tillsammans med utvalda
nyckeltal för personal och verksamhet. I delårsrapport 1 ges också en lägesbild för
kommunstyrelsens resultatmål. I bilaga till rapporten redovisas de politiska uppdragen
2020 präglades kommunens verksamhet och ekonomi av den rådande pandemin i världen och
Sverige. Pandemin fortsätter att påverka både ekonomi och verksamhet även under 2021.
Osäkerheten över pandemins utveckling och dess konsekvenser är fortsatt stor. I denna
prognos bygger beräkningarna på att kommunens verksamhet succesivt kommer att återgå till
ett normalläge under hösten 2021
2021 har budgeterats 50 mkr i vinst från exploateringsverksamheten. Prognosen visar ett
utfall på 100 mkr i engångsintäkter. Det avser framförallt intäkter och gatukostnadsersättning
från exploateringsområdena Kongahälla och Nordtag.
Koncernens likviditet är god. En amortering av låneskulden genomförs under juni månad. Om
inget oförutsett inträffar planerar förvaltningen för ytterligare amortering under hösten.
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2 KS resultatmål, lägesbeskrivning
Bedömningenav Kommunstyrelsens
resultatmålför 2021efter 4 månaderär somalltid vid
tertial 1 osäker.Till flera av målensaknasännuutfall, resultatoch därmedmöjlighet till
analys.Där lämnasbedömningpå gult
i väntanpå mer underlag.7 mål bedömsgrönaoch
8 mål bedömsgula.
Symbolerför målbedömning
Grön - Kommer att uppfyllas/Är uppfyllt
Gul - Är svårbedömt/Delvisuppfyllt
Rött - Kommerej att uppfyllas/Är ej uppfyllt
Jämförtmed årsbokslut2020 har 8 mål oförändradbedömning,3 mål förbättrasoch 4 mål av
de gula målenhar förändradbedömning.För dessa4 mål redovisasIndikatorersenare under
åretoch är därmedsvårbedömdai tertial 1.
Kommunfullmäktiges

(KF) Strategiska mål

Strategiska förutsättningar

Kommunstyrelsens

(KS) Resultatmål

1. Attraktivt att vara anställd i Kungälvs kommun
2. Kommunens verksamheters kvalité och
hushållning ska hävda sig väl i jämförelse med
landets bästa kommuner

Att ge goda förutsättningar för livslångt lärande

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

En trygg omsorg med valmöjligheter genom
livet

7. Ökad behovstäckning inom äldreomsorgen och
LSS inom lagstadgad tid

Att ge möjligheter till en aktiv fritid för alla åldrar

8. Fler barn, unga och äldre - inklusive personer
med funktionsvariation deltar i ett rikt och varierat
kultur- och fritidsliv

Att alla medborgare ska ha möjlighet att delta i
rikt och aktivt kulturliv

8. Fler barn, unga och äldre - inklusive personer
med funktionsvariation deltar i ett rikt och varierat
kultur- och fritidsliv

Att medborgare och näringsliv ska känna ökat
förtroende för kommunen

9. Förbättrat näringslivsklimat

En ökad samordning mellan infrastruktur och
byggnation i hela kommunen

11. Planeringsberedskap skall finnas för bostäder,
verksamhetsmark och handel

Att underlätta för invånare och företag i Kungälv
som vill reducera klimatutsläppen

12. Minskade utsläpp i luft och vattendrag

Att nå Sveriges lägsta arbetslöshet med
utbildning, arbete och sysselsättning för de som
står längst från arbetsmarknaden

6. Kostnaderna för försörjningsstöd i nivå med
tidigare år

10. Kortare handläggningstider med bibehållen
rättssäkerhet

13. Ökad kollektiv jobbpendling

14. 100% av Alla ungdomar inom
uppföljningsansvaret erbjuds utbildning eller annan
aktivitet
15. Utanförskapet minskar genom att
försörjningsstödet villkoras mot individuella kontrakt
med krav på arbetsmarknadsfrämjande insatser
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3 Volymer
Färgmarkeringentill volymtalenvisar avvikelsemellanplan och prognostiseratutfall på
helår.
Volymtalet får grönt om avvikelsenär mindreän 2 procent,Gult om avvikelseär 2 till 5
procent.Rött vid mer än 5 procentavvikelse.
Röd färg indikeraralltsåendastavvikelsenfrån planenoch inte nödvändigtvisatt resultatetär
dålig.

3.1 Verksamhet
Enhet

Volymgrupper

Volymtal

Utfall
T1
2021

Bildning och
lärande

Förskola och
pedagogisk omsorg

Kommunal förskola, antal
helårsplatser

2 012

2 084

2 015

Kommunal pedagogisk
omsorg, antal barn

183

200

183

Fristående förskola, antal
barn

505

500

533

5 271

5 360

5 330

41

43

41

2 244

2 511

2 370

Fristående grundskola
årskurs F-9, antal elever

687

706

686

Fristående fritidshem, antal
barn

227

266

254

1 571

1 705

1 619

Kommunal
gymnasiesärskola
(Trekungagymnasiet), antal
elever

91

90

88

Annan kommunal
gymnasieskola, antal elever

250

275

275

Fristående gymnasieskola,
antal elever

397

380

425

806 23
3

2 570 00
0

2 450 00
0

7 047

19 700

Bildning och
lärande

Förskoleklass,
grundskola, fritidshem
och grundsärskola

Kommunal grundskoleklass
årskurs F-9, Antal elever
Kommunal grundsärskola,
antal elever
Kommunala fritidshem, antal
barn

Bildning och
lärande

Gymnasieskola och
gymnasiesärskola

Samhälle
och
utveckling

Måltidsservice

Samhälle
och
utveckling

Kommunala fastigheter

Kommunal gymnasieskola
(Mimers hus), antal elever

Antal serverade måltider
totalt (koefficient)
Elförbrukning (MWh)
Bruksarea (BRA), egna
fastigheter, m2

Barn och ungdom 0-20
år

Prognos
helår
2021

216 000

Bruksarea (BRA) inhyrda
fastigheter, m2
Trygghet och
stöd

Plan
helår
2021

58 635

Antal vårddagar institution 0 20 år

1 550

2 500

4 500

Antal vårddagar egna

3 809

11 500

11 500

5(21)

5 Delårsrapport 1 2021 med finansiell rapport - KS2021/0887-1 Delårsrapport 1 2021 med finansiell rapport : Central delårsrapport 1 2021

Enhet

Volymgrupper

Utfall
T1
2021

Plan
helår
2021

Prognos
helår
2021

Intern öppenvård,
biståndsbedömda insatser
Utförarenheten-Barn och
Ungdom

155

300

300

Antal vårddagar institution
21- år

489

1 800

1 800

5 895

10 000

15 000

144

127

144

Volymtal
familjehem 0-20 år

Trygghet och
stöd

Trygghet och
stöd

Utförarenheten + Barn
och ungdomsenheten

Vuxenenhet

Antal vårddagar externt
boende med stöd 21- år
Trygghet och
stöd

Bostad med särskild
service enligt LSS,
antal brukare

Egna boendeplatser, vuxna

Trygghet och
stöd

Daglig verksamhet

Antal brukare daglig
verksamhet

206

245

245

Trygghet och
stöd

Lägenheter och platser
VoÄ

Totalt antal lägenheter i
särskilt boende

415

416

415

Varav i egen regi

331

331

331

Varav i extern regi

55

55

55

Varav korttidsplatser egna

19

19

19

Varav korttidsplatser köpta

10

11

10

Brukare med hemtjänst

799

1 200

1 200

Antal brukare med
trygghetslarm i ordinärt
boende

997

1 150

1 150

117 79
2

365 000

365 000

20

90

90

7

40

40

10

55

55

1

3

3

Trygghet och
stöd

Brukare i hemtjänsten

Trygghet och
stöd

Ersatta timmar i
hemtjänsten

Ersatta timmar i hemtjänsten

Trygghet och
stöd

Mottagning nyanlända
och ensamkommande

Antal mottagna enligt
bosättningslagstiftning
(vuxna/familjer)
Antal nyanlända enligt lagen
om eget boende (EBO
vuxna/familjer)
Antal barn i mängden
mottagna enligt
bosättningslagstiftning och
lagen om eget boende
Antal mottagna
ensamkommande barn

Bildning och lärande
De kommunalaförskolornahar tillfälligt öppnatupp fler platserundervårenför att möta
behovet,menbedömningenär att det ordinarieantaletplatserkommeratt varatillräckligt
mångai höst.Därmedbehöverantalethelårsplatserinte utökasi den takt som prognostiserats.
En friståendeförskola,Kunskapsförsk
olan, öppnari augustii Karebyvilket bidrar till att
antaletkommunalaförskoleplatserinte behöverutökas.Antalet barn i kommunalpedagogisk
omsorgi form av familjedaghemhar minskatjämfört medprognosoch tidigareår.
Antalet eleverinom grundskolanföljer enligt plan. Det är svårt att i förväg vetafördelningen
av elevermellankommunalaoch friståendegrundskolortill hösten.Däremotminskarandelen
eleverinom fritidshem,vilket kan varaen tillfällig effekt av pandemin eller såär det en trend
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som kommer hålla i sig.
Ökningen av elever enligt kommunens befolkningsprognos i gymnasieåldern, 16-18 år, ingår i
sin helhet i antal elever på Mimers hus, plan helår 2021. Dock ökar antalet elever inte i
samma takt som i befolkningsprognosen. Andelen elever som väljer fristående gymnasium
har ökat.
Trygghet och stöd
Några ärenden inom barn och unga (institution 0-20 år), som tillkom under hösten 2020 har
mycket höga dygnspriser och beräknas kvarstå hela 2021. Plan för helår är lågt beräknad.
Perioden jan-april har inletts med höga volymer (institution 21- år), när det gäller alla tre
kategorierna, missbruk, övriga vuxna samt våld i nära relationer (ViNR).
I utfallet (egna boende platser - vuxna), finns det 144 platser, varav 27 boendeplats i
socialpsykiatrin och 117 inom LSS. 2021 har det tillkommit 14 nya platser i egen regi, en
volymökning mot planen.
Volymminskningen inom Köpta äldreomsorgs korttidsplatser, beror på att en brukare på har
avlidit, därför har antalet platser minskat med 1.
Antalet ersatta hemtjänsttimmar fortsätter att minska.
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4 Personal
4.1 Personal
4.1.1 Anställda
Beskrivning
Mätdatum är: för T1 1/4, för T2 1/8 och för T3 1/12.
Antal anställda = antal personer med fastställd sysselsättningsgrad.
Antal årsarbetare = sysselsättningsgraden omräknat till heltid.
Utfall 1/4 2021

Utfall 1/4 2020

Antal anställda

3 744

3 746

Antal anställda, kvinnor

3 044

3 046

700

700

Antal årsarbetare

3 575

3 564

Antal årsarbetare, kvinnor

2 896

2 890

679

674

Antal anställda, män

Antal årsarbetare, män

4.1.2 Arbetade timmar
Beskrivning
Visar utförda arbetstimmar av månadsavlönad personal respektive timavlönad personal.
Utfall 1/4 2021

Utfall 1/4 2020

Månadsavlönade (antal timmar)

1 824 597

1 854 987

Månadsavlönade, kvinnor (antal timmar)

1 433 043

1 463 007

Månadsavlönade, män (antal timmar)

391 554

391 980

Timavlönade (antal timmar)

162 985

161 990

Timavlönade, kvinnor (antal timmar)

119 909

122 192

43 076

39 798

Andel timmar utförda av timavlönad personal i relation till totalt utförda
timmar (%)

8,1%

8%

Andel timmar utförda av timavlönad personal i relation till totalt utförda
timmar, kvinnor (%)

7,7%

7,6%

Andel timmar utförda av timavlönad personal i relation till totalt utförda
timmar, män (%)

9,8%

9,1%

Timavlönade, män (antal timmar)

4.1.3 Sjukfrånvaro
Beskrivning
Sjukfrånvaron redovisas som andel sjuktimmar av ordinarie antal arbetstimmar.
Varav sjukfrånvaro >=60 dagar. Den långa sjukfrånvarons andel av den totala sjukfrånvaron.
Sjukfrånvaro (%) av ordinarie arbetstid

Utfall 1/4 2021

Utfall 1/4 2020

10,1

10
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Utfall 1/4 2021

Utfall 1/4 2020

11,2

11

Sjukfrånvaro (%) - Män

5,5

5,7

Ålder <= 29 år (%)

8,4

8,6

Ålder 30-49 år (%)

9,5

9,6

Ålder >= 50 år (%)

11,2

10,7

3,6

3,7

Sjukfrånvaro (%) - Kvinnor

Varav sjukfrånvaro >60 dagar eller mer (%)

4.1.4 Sjuklönekostnad
Beskrivning
Här redovisas arbetsgivarens kostnad för de första 14 dagarna samt 10% till dag 90. Ger ingen
fullständig bild av kostnaderna för sjukfrånvaro.
Utfall 1/4 2021

Utfall 1/4 2020

Sjuklönekostnad Kronor

15 226 232

11 136 166

Sjuklönekostnad kronor, kvinnor

13 233 193

9 598 765

Sjuklönekostnad kronor, män

1 993 039

1 537 401

Beräknat PO (personalomkostnader) kronor

6 268 640

4 582 532

21 494 872

15 718 698

Summa

4.2 Kommentar av utfall
Antal anställda har minskat i förvaltningen med två personer och antal årsarbetare har ökat
med elva från föregående års T1. Månadsavlönades arbetade timmar har minskat. Av all
arbetad tid som utgörs av timavlönade har timavlönades andel ökat något. Möjlig orsak är
sjukfrånvaro med kombination av att arbetsuppgifterna ska utföras, blir timavlönade en viktig
resurs. Kvinnor utgör 81% av medarbetarna och män utgör 19% vilket liknar den
könsfördelning som finns andra kommuner i Sverige.
Den totala sjukfrånvaron har marginellt ökat sedan föregående års T1 från 10% till 10,1%.
Coronapandemin har påverkat sjukfrånvaron i förvaltningen. Medarbetare har varit sjuka på
grund en tredje pandemivåg samt medarbetare har följt de nationella rekommendationerna att
stanna hemma även vid milda symptom. Av den totala sjukfrånvaron är det den korta
sjukfrånvaron som ökat, främst för Trygghet och stöd samt Bildning och lärande. Den långa
sjukfrånvaron är nästan på samma nivå som tidigare, förutom i sektor Samhälle och
utveckling den långa sjukfrånvaron har minskat.
Sjuklönekostnaden, den del som arbetsgivaren ersätter de första 14 dagarna, har ökat beror
delvis på att korttidssjukfrånvaron har ökat på grund av covid. Dock redovisas kostnaderna
eftersläpade gentemot sjukfrånvaroregistreringen, därav är det inte en rät linje mellan
sjukfrånvaro och sjuklönekostnader. Del av denna periods sjuklönekostnad kommer redovisas
i T2.
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5 Ekonomi
5.1 Finansiell rapport
Ränteutveckling
Riksbankens styrränta, ”reporäntan” är oförändrad och uppgår till 0,0 procent.
Ränteutveckling, procent

2021-0430

2020-1231

2019-1231

2018-1231

2017-1231

2016-1231

0,00

0,00

-0,25

-0,50

-0,50

-0,50

-0,16

-0,32

-0,25

0,00

0,00

0,00

Riksbankens reporänta
5 år statsobligation

Låneskuld
Låneskulden har inte förändrats under årets fyra första månader. Per den 1 juni förfaller ett lån
på 125 Mkr hos Kommuninvest som kommer att amortera. Den totala låneskulden för
koncernen blir då 2 351 Mkr.
Kredit- och räntebindning
Förvaltningen bevakar att skuldportföljens genomsnittliga löptider följer gällande
tillämpningsföreskrifter. Kortare genomsnittliga löptider hör samman med att låneskulden inte
längre ökar och byggs upp.
2021-0430

2020-1231

2019-1231

2018-1231

2017-1231

2016-1231

Extern låneskuld, Mkr

2 476,0

2 476,0

2 529,0

2 704,0

2 174,0

1 626,0

Varav vidareutlåning,
Kungälv Energi AB

461,0

461,0

459,0

444,0

444,0

446,0

Varav vidareutlåning,
BOKAB

70,0

70,0

70,0

70,0

70,0

0,0

Genomsnittlig räntesats

0,85%

0,90%

0,91%

0,85%

1,35%

1,42%

Jfr reporänta

0,00%

0,00%

-0,25%

-0,50%

-0,50%

-0,50%

Genomsnittlig kreditid, år

2,7

3,0

3,2

4,0

3,4

3,7

Genomsnittlig
räntebindningstid, år

2,3

2,6

2,8

3,1

2,9

2,6

1 050,0

1 050,0

1 100,0

960,0

820,0

600,0

Låneskuld, Mkr

Swap-kontrakt, Mkr

Likviditet
Kommunkoncernens likvida behållning har ökat från årsskiftet och uppgår till +288,7 Mkr.
De kommunala bolagen inklusive Räddningstjänstförbundet utnyttjar krediter medan
Kungälvs kommun har en hög behållning. Förvaltningen bevakar möjligheter till amortering
av låneskulden.
2021-0430

2020-1231

2019-1231

2018-1231

2017-1231

2016-1231

Kungälvs kommun

370,2

272,4

60,7

278,1

134,5

111,0

Kungälv Energi AB

-70,0

-68,2

-52,9

-57,6

-59,7

-52,6

Likviditet, Mkr
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2021-0430

2020-1231

2019-1231

2018-1231

2017-1231

2016-1231

BOKAB

-6,8

21,6

26,7

30,3

-12,2

-17,2

BORF

-4,3

-6,3

-5,0

-5,5

-5,4

-2,7

Bagahus AB

-0,4

-0,4

-0,4

-0,4

3,5

-0,5

288,7

219,1

29,1

244,9

60,7

38,0

Likviditet, Mkr

Total

5.2 Prognos årets resultat 2021
Prognos
2021

Budget
2021

-2 710,1

-2 774,0

63,9

2 942,3

2 875,3

67,0

Finansiella nettokostnader

-23,0

-33,0

10,0

Årets resultat

209,2

68,3

140,9

Kommunen, Mkr
Verksamhetens nettokostnad
Skatter och statsbidrag

Avvikelse

Tertialrapport 1 2021 visar på en prognosticerat resultat på 209,2 mkr jämfört mot
budgeterade 68,3 mkr. Resultatet motsvarar 7% av skatter och statsbidrag. Överskottsmålet i
budgeten är 2,4%. I resultatet ingår exploateringsintäkter på 100 mkr. Balanskravet kommer
att uppnås med ovanstående resultat.
Verksamhetens nettokostnader - kommunstyrelsens och därmed förvaltningens ram är 2 774
Mkr. I tertial 1 visar prognosen för verksamhetens nettokostnader på ett överskott - 63,9 mkr.
Nettokostnadsutvecklingen jämfört med bokslutet är 1,8%.
Effektiviseringar om 26,4 mkr är planerade och kommer att genomföras. De enheter/sektorer
som har underskott i sin ordinarie verksamhet har i uppdrag att ta fram en handlingsplan för
budget i balans.
Sektorernas prognos -3 Mkr
Sektorerna visar ett underskott på -3 mkr, vilket är 1 mkr bättre än föregående
månadsprognos. Underskottet är hänförligt till kostnader med anledning av pandemin.
Sektorernas prognoser redovisas i rapporten.
Övergripande kommungemensamma kostnader +5,5 Mkr
Avsatta resurser för fler barn och elever, antal hemtjänsttimmar, LSS-platser väntas bli lägre
än budgeterat samtidigt som driftskostnadskonsekvenserna blivit högre än budgeterat med
anledning av förändrade redovisningsregler som innebär att kapitalkostnaderna är högre än
beräknat. Kommunens pensionskostnader ökar med anledning av ett nytt livslängdsantagande.
Framförallt är det männen som lever längre.
Kommungemensamma Intäkter och kostnader med anledning av Covid-19 + 11,4 Mkr
Pandemin påverkar fortsatt vår verksamhet - både ekonomiskt och verksamhetsmässigt. I
rapporten bygger de ekonomiska antagandena på att sektorerna under hösten succesivt återgår
till en mer normal verksamhet. Sektorerna har i sina prognoser tagit upp
verksamhetsrelaterade kostnader och intäkter med anledning av covid-19. På övergripande
nivå redovisas kommungemensamma kostnader och intäkter som berör mer än en sektor.
Kommunen får 16,2 mkr i ersättning för höga sjuklönekostnader januari till juni och har
kostnader (4,8 mkr) för inköp av skyddsutrustning, samt personella resurser för provtagning,
vaccinering och smittspårning.
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Förvaltningen ser ännu inga ökade kostnader för försörjningsstöd. Det finna avsatt 10 mkr för
att möta en konjunkturförsämring som inte är medräknad i prognosen. Förvaltningen följer
utvecklingen noggrant och återrapporterar löpande till kommunstyrelsen.
Exploateringsintäkter + 50 Mkr
Vinsten från exploateringsverksamheten beräknas till 100 mkr vilket är 50 mkr mer än
budgeterat. Dels handlar det om ersättning för gatukostnader i exploateringsområdet
Kongahälla som enligt nya redovisningsregler ska bokföras som en intäkt i resultatet samt
delavräkning av exploateringsområdet i Nordtag.
Skatter och statsbidrag +67 mkr
Prognosen för skatter och statsbidrag grundar sig på det av SKR:s (Sveriges kommuner och
regioner) senaste scenario - presenterat i slutet av april. Avvikelsen jämfört med budget 2021
för skatter och statsbidrag är + 67 mkr. Prognoserna för skatteunderlaget har utvecklats
positivt sedan hösten 2020. Den senaste prognosen indikerar att tillväxttakten fortsätter öka,
vilket påverkar skatteintäkterna positivt även de kommande åren.
Finansiella nettokostnader + 10 mkr
Kassaflödet i rambudgeten indikerade ett lånebehov i koncernen. Det goda resultat som
prognosticeras tillsammans med en lägre investeringsnivå än budget och ett positivt
exploateringsflöde medger amortering av låneskulden Detta tillsammans med en låg räntenivå
ger minskade finansiella kostnader.

5.3 Driftredovisning Stab
5.3.1 Stab
Utfall
tertial 1
2021

Budget

Prognos
helår

Budget
helår

Avvikelse
helår

%

Kommungemensamma kostnader

-23 231

-69 328

-188 588

-207 988

19 400

-9,3%

HR

-13 759

-11 015

-33 508

-33 008

-500

1,5%

Kansli Juridik Överförmyndare

-13 964

-19 051

-55 019

-56 519

1 500

-2,7%

-6 539

-7 718

-23 155

-23 155

0

0%

-57 493

-107 112

-300 270

-320 670

20 400

Tkr

Ekonomi och kvalitet
Summa

Kommungemensamma kostnader inklusive stab prognostiserar en positiv budgetavvikelse,
20,4 Mkr.
Kommunstyrelsen har beslutat om ett antal åtgärder för att nå en budget i balans. Staben ska
under 2021 göra åtgärder motsvarande 1 Mkr. Ramanpassningen är fördelad till samtliga
enheter inom staben.
Under staben budgeteras förvaltningsgemensamma kostnadsökningar för lönerörelsen, ökad
volym dvs fler barn/elever/brukare samt driftkostnadskonsekvenser av investeringar. I nuläget
prognostiseras +8 Mkr vilket främst kan härledas till minskade volymer inom hemtjänsten och
skola samt ökade driftkostnadskonsekvenser för gator och väger.
På grund av coronaviruset har riksdag och regering infört tillfälliga regler för
sjuklönekostnader. Kommunen kommer under våren få kompensation för höga
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sjuklönekostnader. För perioden januari - juni beräknas beloppet uppgå till 16,2 Mkr.
Förvaltningen har haft stora inköp avseende skyddsmaterial samt avsatta personalresurser för
vaccination, provtagning och smittspårning mm. Dessa kommungemensamma kostnader
prognostiseras i nuläget till -4,8 Mkr. Sammanlagt innebär dessa avvikelser på grund av
Corona att resultatet förbättras med 11,4 Mkr inom stab/kommungemensamma kostnader.
HR enheten prognostiserar ett underskott på -0,5 Mkr. Kostnaderna för köpta tjänster från
Soltak beräknas bli högre i jämförelse med år 2020. Förklaringen är att tjänsten
Anställningsärenden, som tidigare har varit volymbaserad, har från och med 2021 övergått till
en fast kostnad per månad. Personalkostnaderna beräknas däremot vara lägre än budget.
Strandverket ger ett underskott på 350 tkr vilket är kostnader för juridisk konsultation,
ersättning till konstnärer samt rättegångskostnader.
Ekonomi- och kvalitetsenheten har en budget i balans. Personalkostnaderna är lägre än budget
samtidigt som köpta ekonomitjänster till Soltak beräknas vara högre än budget.
Kansli, juridik överförmyndarverksamhet och IT prognostiserar en budgetavvikelse på
1,5 Mkr. Intäkterna för administrativ avgift upphandling uppgår till 3,2 Mkr vilket ger en
positiv avvikelse med 1 Mkr. På personalsidan finns en vakant tjänst vilket ger en avvikelse
på 0,5 Mkr.
Konsulttjänster uppgår till och med april uppgår till 744 tkr vilket i huvudsak avser juridiskt
konsultation, konsult för projekt MOVE (tillitsbaserad styrning och ledning), konsult för
trafikutredning i Kode samt inom IT.

5.4 Driftredovisning Trygghet och stöd
5.4.1 Trygghet och stöd
Utfall
tertial 1
2021

Budget

Prognos
helår

Budget
helår

Avvikelse
helår

%

12 450

-10 769

-20 702

-28 202

7 500

26,6%

-62 302

-68 854

-221 561

-206 561

-15 000

7,3%

Försörjningsstöd

-7 613

-7 000

-21 000

-21 000

0

0%

Sociala resurser

-20 765

-23 722

-68 665

-71 165

2 500

-3,5%

Vård och omsorgsboende

-67 550

-65 966

-206 650

-204 650

-2 000

1%

Stöd i ordinärt boende

-62 969

-63 987

-193 962

-191 962

-2 000

1%

Hälso- och sjukvård

-30 131

-31 242

-94 741

-94 741

0

0%

LSS-boende & daglig verksamhet

-73 067

-79 212

-236 830

-241 830

5 000

-2,1%

Nyanlända

-10 092

-2 056

-6 169

-6 169

0

0%

-322 039

-352 808

-1
070 280

-1
066 280

-4 000

Tkr
Sektorchef
Myndighet

Summa

Sektor Trygghet och Stöd prognostiserar ett underskott på -4,0 Mkr som kan härledas till
fortsatta merkostnader inom sektorn till följd av covid-19.
Sektorgemensamt prognostiserar ett överskott på 7,5 Mkr exklusive covid-19, vilket bland
annat avser ökade intäkter för statsbidrag och reserver för oförutsedda kostnader.
Verksamhetsområdet Myndighet prognostiserar ett underskott på -15,0 Mkr. Stora
utmaningarna finns inom Vuxna, Barn- och unga där bland annat några ärenden som tillkom
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under hösten 2020 har mycket höga dygnspriser och beräknas kvarstå hela 2021. Även inom
Socialt boende och ökar ärendena och därmed kostnaderna. Verksamhetsområdet har
identifierat ett flertal åtgärder som syftar till att effektivisera verksamheten. En gemensam
genomlysning av samtliga insatser behöver göras för att säkerställa rätt insats till rätt brukare.
Översyn av organisationen kring köpta platser pågår i syfte att skapa en samlad
verkställighets- och inköpsorganisation.
Inför budget 2021 har sektorn fått ett budgettillskott på 3,0 Mkr för försörjningsstödet. I
nuläget redovisar sektorn en nollprognos för försörjningsstödet.
Verksamhetsområdet Sociala resurser redovisar en prognos på +2,5 Mkr. Det största
överskottet finns hos AME och beror i huvudsak på ökade intäkter samt vakanta tjänster.
Vård- och omsorgsboende samt Hälso- och sjukvård prognostiserar en budget i balans
exklusive covid-19. Inom boendena pågår det ett arbete med att implementera heltid som
norm, vilket innebär att schemarutiner och planering för bemanning ligger till grund för ett
förändrat arbetssätt i verksamheten.
Stöd i ordinärt boende redovisar i nuläget en nollprognos exklusive covid-19.
Hemtjänsttimmarna avseende januari-april har minskat med -1,3 procent jämfört med samma
period 2020. Antalet så kallade ytterfall (brukare med insatser över 180 timmar per månad)
har ökat från 19 till 24 jämfört med samma period 2020, medan antal timmar per brukare och
månad för dessa har minskat från 274 till 253. Under pandemin har det funnits brukare som på
grund av rädsla för covid-smitta begärt att få sina insatser vilande. Även antalet nya
ansökningar om hemtjänstinsatser har minskat. Hemtjänst kundval egen regi har påbörjat en
process i syfte att slå samman hemtjänstområden för att kunna optimera planeringen av
resurser och säkra kompetensförsörjningen. Personlig assistans prognostiserar i nuläget en
nollprognos.
Verksamhetsområdet LSS-boende och Daglig verksamhet prognostiserar ett överskott på
5,0 Mkr till följd av covid och stängning av Daglig verksamhet samt omorganisation inom
området.
Sektorn räknar med att hantera sina åtgärder för budget i balans inom ram och få
kompensation för volymökningar inom verksamheterna LSS och myndighet.
Under 2021 har äldreomsorgen fått ett statligt permanent budgettillskott på 18,6 Mkr vilket
ska bidra till att öka bemanningen samt öka kvalitet och säkerhet inom vård och omsorg.
Medlen kommer i huvudsak användas till höjd timersättning hemtjänst kundval, utökning av
undersköterskor/omsorgshandledare på vård- och omsorgsboende samt utökade tjänster
avseende sjuksköterskor samt arbets- och fysioterapeuter.
Sektorn har i början på året gjort stora inköp avseende skyddsmaterial, i vissa fall till hela
kommunen, och har fortsatt avsatta personalresurser för vaccination, provtagning och
smittspårning. Dessa kommungemensamma kostnader prognostiseras i nuläget till -4,0 Mkr
och redovisas på en övergripande nivå i kommunen.
Inom samtliga boenden, hälso- och sjukvård samt hemtjänst görs fortsatta inköp av
skyddsutrustning för att förhindra smittspridning. Hanteringen av skyddsutrustning tar extra
tid och extra personalresurser har också krävts vid befarad eller konstaterad smitta och för att
säkerställa att besök av anhöriga kan ske på ett säkert sätt. Då krav på att använda
skyddsutrustning och anpassa verksamheten utifrån covid-19 kvarstår bedömer sektorn i
nuläget att merkostnaderna inom sektorn till följd av covid-19 kommer medföra ett underskott
på -4,0 Mkr, varav Vård- och Omsorgsboende -2,0 Mkr samt Stöd i ordinärt boende -2,0 Mkr.
Sektorn har under 2021 mottagit och sökt medel från Socialstyrelsen avseende merkostnader
2020 vilket reducerat prognosen för merkostnaderna.
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Prognosen avseende merkostnaderna till följd av covid-19 är osäker beroende på hur läget för
smittspridningen utvecklas, hur genomförandet av vaccinationerna kan genomföras och vad
effekterna av dessa blir. Osäkerhet finns också kring sökta, ej ännu beviljade medel. I nuläget
finns inga besked om statliga medel för merkostnader 2021, såsom funnits under 2020.
Sektorn har under perioden januari–april konsultkostnader på 1,9 Mkr, vilket till största delen
består av kostnader för handledning och inhyrda socionomer. Kostnaden under motsvarande
period föregående år var 0,7 Mkr. Ökningen finns främst inom verksamhetsområde
Myndighet och består av ökade kostnader för inhyrda socionomer samt enhetschef. Inga
kostnader för inhyrda sjuksköterskor finns för perioden.

5.5 Driftredovisning Samhälle och utveckling
5.5.1 Samhälle och utveckling
Utfall
tertial 1
2021

Budget

Prognos
helår

Budget
helår

Avvikelse
helår

%

-17 023

-15 219

-43 109

-45 109

2 000

-4,4%

-832

-1 682

-4 546

-5 046

500

-9,9%

699

-119

0

0

0

0%

Lokaler och anläggningar

-27 477

-28 719

-76 134

-69 434

-6 700

9,6%

Teknik

-20 258

-24 787

-71 532

-73 532

2 000

-2,7%

-4 161

-10 287

-28 674

-30 874

2 200

-7,1%

-69 052

-80 813

-223 995

-223 995

0

Tkr
Sektorchef
Projektenheten
Service

Planering och myndighet
Summa

Sektorchef
Den stora utmaningen för sektorn är det stora behovet av akut felavhjälpande underhåll inom
Lokaler & Anläggningar som kommer att överskrida budget kraftigt. Sektorn har både positiv
och negativ ekonomisk påverkan av Covid-19. Intäktsbortfall inom fritidsanläggningarna
samt minskade kostnader för färdtjänstresor ger ett sammanlagt underskott på 1,1 Mkr inom 0
resultatet.
Projektenheten
Projektledarna har en hög sysselsättningsgrad under första delen av 2021 och trenden ser ut
att fortsätta under resterande del av året.
Teknik
Färdtjänsten har ett överskott på ca 2 Mkr den första tertialen på grund av minskat resande
under pandemin. Prognosen är baserad på en normalisering av resandet efter sommaren.
Hamnverksamheten förväntas följa sin budget för helåret enligt den senaste prognosen.
Sommarmånaderna har stor påverkan på helårsprognosen för intäkterna från färjan och
gästhamnen.
För övriga verksamheter finns en eftersläpning av kostnader på grund av att verksamheten är
säsongsbetonad och bedömningen för helåret är att budget kan hållas.
Service
Sektor Service lämnar ett överskott på 350 Tkr för helåret på grund av distansundervisning för
främst gymnasiet men även delvis för högstadiet, vilket har givit lägre kostnader för inköp av
livsmedel. Enligt den kostnadsmodell som finns redovisas detta överskott på Sektor Bildning
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& Lärande. Prognosen baseras på att undervisningen bedrivs på plats efter sommarlovet.
Planering & Myndighet
Verksamhetsområdet lämnar ett överskott på 2,2 Mkr. Det hänförs främst till den stora
ökningen av bygglov.
Planenheten har under senaste året rekryterat flera nya medarbetare, planarkitekter och
kommunekolog, och enheten befinner sig i en uppbyggnadsfas då man har fasat ut konsulter
och är inom kort fullt bemannad med ordinarie medarbetare
Miljöenhetens del av överskottet beror på intäkter från uppföljning och inspektion enligt
miljöbalken. En tillsvidareanställd livsmedelsinspektör har sagt upp sig och tjänsten tillsätts
inte i nuläget på grund av osäkerhet i vad ändrad debiteringsmodell för livsmedelskontroll,
ändrad taxa samt ny riskklassningsmodell kommer att innebära.
Kart & Mark gör en prognos på ett överskott om 500 Tkr. Överskottet grundar sig i större
intäkter inom kart- och mätverksamheten samt ett ökat antal uppdrag gällande
nybyggnadskartor, förenklade nybyggnadskartor och förrättningar.
Lokaler & Anläggningar
Verksamhetsområdet Lokaler & Anläggningar har fortsatta ekonomiska utmaningar enligt
budgeten för enheterna Fritid och Fastighet.
Fritidsanläggningar har ett stort intäktsbortfall på grund av stängda anläggningar till följd av
Covid-19. För första halvåret uppskattas inkomstbortfallet till cirka 3,5 Mkr. Verksamheten
har även haft ökade kostnader till följd av bland annat vildsvins-skador på Lunnevis gräsplan
samt dräneringsåtgärder på Ytterns konstgräs. Beräknad ökning av kostnader på cirka 1 Mkr.
För Fastighet ligger den stora utmaningen i det akuta felavhjälpandet som fortsätter att ligga
på samma höga nivå som tidigare. Ett exempel är att delar av taket på Oasen blåste av i de
hårda vindarna den 9:e april. Enheten har också en negativ påverkan på budget för
inomhusmiljöärendena samt akuta åtgärder i samband med dessa. Prognosen är uppskattad till
ett underskott på 6,7 Mkr för helåret.
Konsultkostnader
Konsultkostnaderna uppgår till 1,7 Mkr för perioden motsvarande period föregående år
0,5 Mkr vilket till största delen är en ökning inom planering och myndighet avseende
utredningar i planprojekten. Även utredningsprojekten i portföljen har en ökad aktivitet i år. I
konsultkostnaderna ingår även kostnader för Hallarena Yttern då det varit brist på
personalresurser inom plan.

5.5.2 Renhållning och VA
Utfall
tertial 1
2021

Budget

Prognos
helår

Budget
helår

Avvikelse
helår

%

-1 603

-511

-1 637

-1 637

0

0%

VA-teknik

6 266

1 375

4 100

4 100

0

0%

Summa

4 663

864

2 463

2 463

0

Tkr
Renhållning

VA enheten bedöms klara sin budget i nuläget. 2021 budgeteras ett överskott på 4,1 Mkr för
VA-verksamheten.
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5.6 Driftredovisning Bildning och lärande
5.6.1 Bildning och lärande
Utfall
tertial 1
2021

Budget

Prognos
helår

Budget
helår

Avvikelse
helår

%

-33 202

-34 280

-106 342

-106 342

0

0%

Förskola och pedagogisk omsorg

-104 819

-111 483

-334 698

-334 698

0

0%

Grundskola och fritidshem åk F-6

-139 441

-140 934

-422 556

-422 556

0

0%

Grundskola åk 7-9

-38 541

-39 966

-119 900

-119 900

0

0%

Gymnasium och vuxenutbildning

-60 915

-63 829

-191 481

-191 481

0

0%

Kultur

-12 071

-13 688

-41 032

-41 032

0

0%

-388 989

-404 180

-1 216 009

-1 216 009

0

Tkr
Sektorgemensamt

Summa

Bildning och lärandes samtliga verksamhetsområden räknar med att genomföra de åtgärder
som krävs för att ha en budget i balans vid årets slut. Sektorn har effektiviseringar på
14,5 Mkr enligt förvaltningens verksamhetsplan.
De effektiviseringar som behöver göras innebär att några enheter inom grundskola och
gymnasiet går in i omställningsarbete. Denna process tar tid och gör att den ekonomiska
effekten i vissa fall kommer senare än önskvärt.
Förskolan har under våren tillfälligt utökat antal barn per avdelning för att kunna tillgodose
lagkravet gällande erbjudande om plats. Det finns ett stort behov av förskoleplatser och i vissa
geografiska områden, till exempel Ytterby och Kärna, är antalet platser färre än efterfrågan.
Grundskolans elevantal ökar till hösten främst på mellan- och högstadiet. Andelen elever som
är inskrivna på fritidshem har minskat under senaste året vilket är en av orsakerna till
omställningsarbetet inom grundskolan. Det är svårt att veta om elevminskningen på
fritidshemmen är en trend eller en tillfällig effekt av pandemin.
Gymnasiet Mimers hus kommer inte att starta någon första årskurs för varken Restaurangoch livsmedel, Estetiska eller Vård- och omsorgsprogrammet. Bedömningen är att det blir ett
underskott på året utan åtgärder och en handlingsplan på 2 Mkr finns för en budget i balans.
Gymnasiesärskolan Trekunga får färre elever i höst och har startat ett omställningsarbete som
inte går tillräckligt snabbt och prognostiserar därför ett underskott. Vuxenutbildningen
kommer att ha en lägre kostnad än budgeterat för samverkansavtalet kring vuxnas lärande i
Göteborgsregionen (återbäring 33-kronan) och ett ökat antal interkommunala elever, vilket
innebär ett prognostiserat överskott.
På grund av gällande restriktioner för kulturområdet har hyresintäkter uteblivit, främst på
Mimers Teater. Kulturskolan har anpassat antalet elever till lokalerna för att kunna hålla
fysisk distans till varandra, vilket gjort att grupperna inte kunnat fyllas. Antal elever har
därmed minskat vilket innebär lägre intäkter för kursavgifter.
Fristående verksamheter har begärt retroaktiv ersättning avseende tidigare år då kommunens
verksamheter haft ett underskott i bokslutet. En utredning kring deras begäran pågår och en
extra utbetalning kan bli aktuell 2021. Denna kostnad finns inte med i prognosen.
I nuläget är bedömningen att sektorns ekonomiska effekter på grund av Covid-19 ryms inom
tilldelad budget. Sektorn har fått ett statsbidrag på 4,8 Mkr från Skolverket, "Skolmiljarden",
som syftar till att öka förutsättningen för alla barn och elever att få den utbildning de har rätt
till, trots pandemin. Bidraget kommer främst att användas till stöd för elever och studiestuga
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på gymnasiet3 eftermiddagari veckanför att hjälpa elever att kommaikapp samterbjudafler
ungdomarstudierpå vuxenutbildningen.Den bedömdamerkostnadenför Covid-19 är cirka
1,6 Mkr.
Sektornhar underperiodenjanuari-april konsultkostnaderpå 53 tkr. Det är kostnaderi
sambandmedföreställningaroch evenemanginom kulturen.Motsvarandeperiod 2020var
kostnaderna166 tkr. Skillnadenberor på färre evenemangunderperiodenpå grundav Covid19. Skillnadeni konsultkostnadermellanmarsoch april 2021 är 35 tkr.

5.7 Åtgärder för budget i balans (Tkr)
5.7.1 Åtgärder för budget i balans
Kostnads

Aktivitet

Statu
s

Enhet

Kommentar

Mål
2021

minsknin
g Års prognos

Diff
Mål Progno
s 2021

1 000

1 000

0

Effektiviseringar
inom stab organisationen

(Stab)

Effektiviseringar
inom
sektorgemensamt
administration

(Bildning
och lärande)

550

550

0

Effektivisering
inom förskola
anpassad till
ökningstakt

(Bildning
och lärande)

4 100

4 100

0

Effektivisering
inom grundskola
anpassad till
ökningstakt

(Bildning
och lärande)

6 800

6 800

0

Effektivisering
inom gymnasiet
och vux
anpassad till
ökningstakt

(Bildning
och lärande)

2 600

2 600

0

Effektivisering
inom kultur
verksamhet
anpassad till
ökningstakt

(Bildning
och lärande)

450

450

0

Effektiviseringar
inom
verksamhetsområ
de Teknik

(Samhälle
och
utveckling )

1 400

1 400

0

Effektiviseringar
inom
verksamhetsområ
de Planering
Myndighet

(Samhälle
och
utveckling )

600

600

0

Effektiviseringar
inom gemensam
verksamhet

(Trygghet
och stöd)

8 900

8 900

0

26 400

26 400

0

Summa
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6 Månadsuppföljning
6.1 Befolkning

Sysselsättning
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6.2 Ekonomimått
Utfall Jan
2021

Utfall Feb
2021

Utfall Mar
2021

Utfall Apr
2021

Nettoinvestering

-5 764

-13 201

-27 416

-19 562

Låneskuld (Mkr)

-2 476

-2 476

-2 476

-2 476

Konsultkostnader drift

-882,2

-1 979,2

-3 341,8

5 012,4

-860

-2 395

-4 006

-4 600

0

-3,8

-3,8

-3,8

Utfall Jan
2021

Utfall Feb
2021

Utfall Mar
2021

Utfall Apr
2021

10,1

11,1

11

Utfall Jan
2021

Utfall Feb
2021

Utfall Mar
2021

Utfall Apr
2021

13

0

3

4

-129

-156

-200

-169

-1 770

-1 861

-2 223

-1 806

Försörjningsstöd, antal ärenden

383

368

378

378

Antalet familjer i tillfälligt boende

201

201

201

201

Antal personer i etablering (2 år)

188

185

191

199

Utfall Jan
2021

Utfall Feb
2021

Utfall Mar
2021

Utfall Apr
2021

31 225

27 414

30 072

29 082

Tkr

Konsultkostnader investering
Konsultkostnader exploatering

6.3 Personalmått
Procent (%)
Antal arbetade timmar i förhållande till antal
invånare 2021-01-01 (47 050)

6.4 Försörjningsstöd och nyanlända

Antal mottagna nyanlända
Utbetalt försörjningsstöd, Nyanlända (Tkr)
Nettokostnad försörjningsstöd, övriga (Tkr)

6.5 Antal hemtjänsttimmar

Totalt antal timmar i hemtjänsten
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1 Inledning
Föreliggande rapport är en lägesrapport över arbetet med de politiska uppdrag som
förvaltningen åtagit sig under perioden 2020-2022.
Rapporten är indelad i uppdrag från kommunfullmäktige och kommunstyrelsen samt per
sektor.
Status beskrivs med hjälp av symboler:
Streck

= Ej påbörjad (startdatum ligger längre fram i mandatperioden)

Pågående, grön
Pågående, gul

= Arbete med genomförandet pågår
= Arbete med genomförandet pågår, men med avvikelse

Avslutad, grön bock
Avslutat, röd bock

= Genomförandet klart enligt plan
= Genomförandet avslutat med avvikelse

Rapporten ger en ögonblicksbild av läget 2021-04-30.
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2 Trygghet och stöd - Uppföljning av uppdrag från
kommunfullmäktige
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3 Trygghet och stöd - Uppföljning av uppdrag från
kommunstyrelsen
3.1 Stärk skolans roll och uppdrag i det sociala
hållbarhetsarbetet, samhällskontraktet.
Beskrivning
Innan2020minskautanförskapetmed 20 procent.innan2020 skautanförskapethalverasi de
mestutsattaområdenai Kungälvskommun.alla nyanländavuxna ska,efter avslutad
etableringsperiod(2 år), finnasi arbetealternativtutbildning.

3.1.1 Genomförande: Arbete pågår, Uppdrag 10
Ett fortsatt och utvecklat samarbete med ToS inom förebyggande och främjande arbete,
exempelvis drogförebyggande, våldsförebyggande och jämställdhetsfr ågor, HBTQ, psykisk
ohälsa och tidiga insatser.
Kommentar
Tertial 1 2021
Arbete fortlöper enligt plan utifrån samarbete med Trygghet och stöd, inom folkhälsa och social
hållbarhet. Via program social hållbarhet har fyra underliggande planer antagits, som tydliggör
samverkan och prioriterade insatser utifrån sektorns arbete med social hållbarhet. Planerna
som helhet följs upp årsvis.
Familjehuset är avslutat som projekt och implementerat i verksamheten. Utifrån denna plattform
bedrivs integrerade tidiga insatser kring barn- och ungdomars psykiska hälsa i Kungälvs
kommun. I samverkan med folkhälsan har sektorn och biblioteket utvecklat insatser utifrån
uppsökandeverksamhet läs- och språkutveckling. Bildning och lärande är delaktig i de insatser
som sker utifrån nationella stimulansmedel psykisk hälsa. Medel har bland annat avsatts för
utveckling närvaroteam som fortlöper hela 2021. Hösten 2020 har ungdomsenkäten Lokal
Uppföljning av Ungdomspolitiken (LUPP) genomförts. Enkäten innebär en kartläggning kring
ungdomars livsvillkor i Kungälvs kommun, som kommer ligga till grund för fortsatta
sektorsövergripande analyser. Resultatet av LUPP enkäten har under första kvartalet 2021
redovisats i folkhälsorådet, utskottet för Bildning och lärande samt utskottet för Trygghet och
stöd.
Utifrån det områdesbaserade arbetet medverkar sektorns olika verksamhetsområden utifrån
den samverkan som sker i Björkås och Komarken. Som exempel har kulturenheten tillsammans
med Hälsofrämjande- och förebyggande enheten genomfört olika utå triktade insatser i dessa
områden. Trygga ungdomsmiljöer kommer ansöka om statliga anslag för sommarlovsaktiviteter
och i samarbete med Sandbackaskolan planera för aktiviteter i bland annat Komarken under
sommarlovet.
När det gäller studier, arbete och sysselsättning sker samverkan mellan sektorerna Trygghet
och Stöd samt Bildning och Lärande. Utifrån målgruppen unga-vuxna fortlöper antaget
samverkansavtal kring Framsteget. Utifrån befintliga politiska uppdrag kring
integrationsprocessen har Mottagning Introduktion, Arbetsmarknadsenheten samt SFI
genomlyst pågående insatser och inlett ett ökat gemensamt arbete. Gemensamma insatser
intensifieras under 2021 med stöd av folkhälsomedel. Parallellt med detta pågår en
organisationsöversyn där arbetsmarknadsenhe ten, enheten för mottagning och introduktion
samt vuxenutbildningen tillsammans ska bilda ett nytt verksamhetsområde.
Verksamhetsområdet kommer ligga inom Bildning och lärande. Uppstart av det nya
verksamhetsområdet kommer ske hösten 2021.
Fortsatt förankring sker kring Samhällskontrakt i sektorn, där utgångspunkten är att de aktörer
som tecknat kontraktet ska vara ett värdefullt stöd för sektorns arbete med exempelvis
praktikplatser, prao, men även olika förebyggande och främjande insatser. En kartläggning
inom området har genomförts inom Bildning och lärande samt Trygghet och stöds
verksamheter som har behov av praktikplatser, prao, feriejobb med mera. Kartläggningen har
genomförts i med hjälp av GR och resultatet kommer redovisas i september 2021.
Kartläggningen kommer visa på bland annat förbättringsområden i kommunens kontakter med
näringslivet vid behov av praktikplatser, prao, feriejobb med mera.
Utifrån det kommunövergripande arbetet kring våld i nära relationer har sektorn medverkat i de

Ansvarig
Lena Arnfelt,
Dennis
Reinhold
Startdatum
2019-05-01
Slutdatum
2022-06-30
Pågående
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basutbildningar som genomförts kring hedersrelaterat våld samt slutförd kartläggning kring våld
i nära relationer. Tillsammans med sektor Trygghet och Stöd är revidering inledd kring handbok
hedersrelaterat våld och förtryck och implementering pågår under 2021. Kring HBTQ-frågor har
sektorn drivit på kommunövergripande samverkan. Med stöd av folkhälsomedel har elevhälsan
vid Mimers Hus inlett HBTQ-certifiering.
Anvisning ” En drogfri skola” har reviderats och resultatet är under första kvartalet 2021
presenterat i Folkhälsorådet och i utskottet för Bildning och lärande. Arbetet har initierats utifrån
styrgruppen i SSPF (socialtjänst, skola, polis och fritid). Slutsats är Kungälvs kommun är i
behov av att utveckla integrerade samverkansformer kring ungdomar med risk - och
missbruksproblem. Sektorn driver på detta utvecklingsarbete. Inom Trygghet och stöd pågår ett
arbete med att starta upp en Mini Maria mottagning för ungdomar med risk och
missbruksproblem, detta sker i samverkan med skola.

3.2 Involvera fler äldre i det förebyggande folkhälsoarbetet
3.2.1 Genomförande: Samarbete med civilsamhälle och
föreningsliv
Utöka samarbete med föreningar och civilsamhälle i syfte att äldre medborgare ska kunna leva ett
självständigt liv med god hälsa
Kommentar
Tertial 1 2021
Utifrån budgetdirektiv 2021 - 2022 är uppdrag till förvaltningen, att involvera fler äldre i det
förebyggande folkhälsoarbetet.
Uppdraget har preciserats i förvaltningens verksamhetsplan via aktiviteten:

Ansvarig
Lena Arnfelt
Startdatum
2021-01-01
Slutdatum
2022-12-31

Pågående

Utöka samarbetet med civilsamhället och föreningslivet i syfte att äldre medborgare ska
kunna leva ett självständigt liv med god hälsa
Omvärldsanalys är inledd. När det gäller frivilligt arbete har inspiration hämtats f rån upparbetade
digitala plattformar i Norge. Utifrån det främjande arbetet har erfarenhet och kunskap hämtats från
Östersunds kommun. Enheten har genomfört pilotverksamhet kring att webbsända föreläsningar
och olika utåtriktat arbete bland annat genomfördes en digital Seniordag under våren 2021. I
samverkan med bland annat bostadsbolag och hyresgästföreningar är arbete inlett kring olika
former av uppsökande arbete. Ett exempel på detta är "Kompis i kvarteret" där syftet är att skapa
sociala kontakter i kvarteret där de äldre bor.
Under 2020 förbereddes uppstart av en seniorlinje som nu under första kvartalet 2021 har startat,
syftet är att motverka isolering och ge vägledning.
Utifrån politiska uppdraget kommer hälsofrämjande och förebyggande enheten att fortsätta denna
inledda omvärldsanalys och vidareutveckling av verksamheten. Avsatta stimulansmedel finns via
folkhälsobudgeten.

3.3 Utveckla uppföljningen av integrationsprocessen;
utbildning, fritid och arbete

boende,

3.3.1 Genomförande: Utveckling av nya arbetssätt för integrationsprocessen
Implementera nya arbetssätt efter rekommendationer som framkommit i Delmos
kartläggningen: Uppdrag organisering av arbete med nyanlända i samverkan mellan ToS och
BoL
Kommentar
Tertial 1 2021
Samarbete mellan Bildning och lärande och Trygghet och stöd pågår inom ramen för nyanlända
samt antagen social översiktsplan.
Under2021fortlöper satsning kring Sysselsättning, Introduktion och Arbete (SIA). Mål grupp är
nyanlända underetablering/förlängd introduktion och som berörs av insatser från EMI, AME

Ansvarig
Lena Arnfelt,
Dennis
Reinhold
Startdatum
2020-01-01
Slutdatum
2021-12-31
Pågående
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samt SFI. Mål med insatsen är
Samordna insatser mot näringslivet och civilsamhället kring olika stödanställningar.
Samordna pågående olika insatser från enheterna.
Följa och mäta effekten av gemensamma insatser
Under 2021 avsätts medel via folkhälsobudgeten till detta utvecklingsarbete. Under våren 2021
har även ett förslag på omorganisation presenterats där arbetsmarknadsenheten, enheten för
mottagning och int roduktion samt vuxenutbildningen/SFI ska samorganiseras under samma
verksamhetsområde och tillhöra Bildning och lärande. Ett av syftena är att få en sammanhållen
och tydlig styrning för ökat resultat inom sysselsättning, introduktion och arbete.
I projektet systematisk mätning analys social hållbarhet (SMASH) kommer Kungälvs kommun,
Mölndals Stadtillsammans med RISE utveckla mätmetoder och uppföljning kring
integrationsprocessen. Arbetet pågår enligt plan.

3.4 Utred vad en halvering av avgiften för trygghetslarmet
innebär.
3.4.1 Genomförande: Utredning genomförd 2020.
Den ombalanserade hemtjänsttaxan medför att maxtaxan påverkar övriga kostnader inom
maxtaxesystemet annorlunda än tidigare. Trygghetslarm, hemsjukvård, ledsagning, avlösning är
exempel på kostnader som mycket få personer betalar för pga den statliga maxtaxans styrning.
Ko mmentar
Tertial 1 2021
Utredning avslutad

Startdatum
2021-01-01
Slutdatum
2021-01-01

Avslutad

3.5 Tillhandahåll utbildningar arbetsmarknaden efterfrågar
inom vuxenutbildningen
3.5.1 Genomförande: Samarbeta med vuxenutbildningen
Samarbeta med vuxenutbildningen för att möjliggöra konkretisering av nödvändiga jobbspår
som skall matcha behov på arbetsmarknader som inkluderar nyanlända och övriga som står
lång ifrån arbetsmarknaden
Kommentar
Tertial 1 2021
Inom Göteborgsregionen (GR) finns ett samverkansavtal kring vuxnas lärande. Avtalet innebär
bland annat att tillvarata den samlande kapaciteten och utbildningsresurser inom GR. Genom
att utveckla samverkan och samordning av yrkesutbildningar för vuxna förv äntas medborgarnas
möjligheter att utbilda sig inom yrkesområden som är efterfrågade på arbetsmarknaden öka.
Likaså ska möjligheterna att tillhandahålla utbildningar som en enskild kommun har svårt att
bedriva utan samverkan förbättras. Samverkansavtalet omfattar regionalt anordnad
yrkesinriktad utbildning för vuxna (regionalt yrkesvux).
Inom kommunen pågår ett samarbete mellan vuxenutbildningen, Arbetsmarknadsenheten
(AME), enhet för mottagning och introduktion (EMI) och Arbetsförmedlingen (AF) som förvänt as
leda till korta och effektiva vägar till respektive insats för enskilde.
Under året har satsningen på utbildningspliktselever breddats till hela elevgruppen och inte
endast till de elever som har utbildningsplikt. Resultat är mycket bra, vilket även vis ar sig i de
mätningar som Arbetsförmedlingen genomfört. Jämfört med landet som helhet innehar Kungälv
en topplacering gällande sysselsättningsgrad efter avslutad etablering.

Ansvarig
Lena Arnfelt,
Dennis
Reinhold
Startdatum
2019-11-01
Slutdatum
2021-12-31
Pågående
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3.6 NY 2021 Att utifrån den arbetsmarknadskris
medför motverka ökad arbetslöshet

Pandemin

Beskrivning
Att utifrån denarbetsmarknadskris
Pandeminmedförmotverkaökad arbetslöshet- vilka
åtgärderoch utbildningsinsatseroch samarbetensom behövsför att upprätthållaen hög grad
av självförsörjning/sysselsättningsgrad
skautarbetasmedexternaaktörer

3.6.1 Genomförande: ¨Hur kan enheten för mottagning och
introduktion (EMI), utifrån samverkan förändrade
förutsättningar för nyanlända att etableras på
arbetsmarknaden
Ansvarig
Lena Arnfelt
Startdatum
2021-01-01
Slutdatum
2021-12-31

Pågående sedan våren 2020. Samverkan mellan EMI och AME i och med gemensamma
aktiviteter för sökanden för att korta processer ut i arbete /studier. Samverkan i den här frågan är
högst levande sker även genom lokal överenskommelse där parter som socialtjänst och
arbetsförmedling medverkar.
exempel på samverkan är:
- Boskola, väg till bostad, arbete och studier
- Workshop, där information till nyanlända om samhällsinformation, socialtjänstens uppdrag och
arbetsmarknaden.
- individforum, samverkan mellan SFI, AF, AME, stöd och försörjning och EMI för att underlätta
vägar för sökande inom etablering.

Pågående

Kommentar
Tertial 1 2021
Under våren 2021 har ett förslag på ny organisation presenterats. Förslaget innebär att
arbetsmarknadsenheten (AME), enheten för mottagning och introduktion
(EMI)vuxenutbildningen/SFI kommer bilda ett nytt verksamhetsområde inom Bildning och lärande.
Syftet är att minska gränssnitten mellan sektorerna och få en samlad och tydlig styrning med syfte
att öka resultaten och förbättra kvaliteten. Även enheten för stöd och försörjning är en del i
organisationsförändringen och nya arbetssätt kommer utvecklas tillsammans med övriga enheter.
Den nya organisationen beräknas träda i kraft hösten 2021.
Parallellt med detta pågår ett intensifierat samarbete mellan AME, EMI och vuxenutbildningen/SFI
där kartläggning gjorts av individer som behöver extra stöd för att klara arbete eller sysselsättning.
Kungälv ingår i ett DUA projekt i det Norra klustret tillsammans med Stenungsund, Tjörn, Orust,
Lilla Edet och Öckerö och har tecknat en delregional överenskommelse med Arbetsförmedlingen.
Kungälv och Ale anslöt sig till det Norra klustret under våren-21. Klustret har bildat en styrgrupp
och arbetar just nu med att utveckla jobbspårsmetoder so m bland annat innebär att skapa ett
material som tydliggör jobbspårsprocessen för arbetsgivaren. Samarbete finns med validering
Väst.

3.7 NY 2021 Översyn och samordning inom det förebyggande
arbetet
3.7.1 Genomförande: Stärka och utveckla samordningen inom det
förbyggande arbetet
Kartlägga allt förebyggande arbete främst för barn och ungdomar. Målet är att effektivisera
samt höja kvalitén i förebyggande arbetet.
Kommentar
Tertial 1 2021

Ansvarig
Lena Arnfelt,
Dennis
Reinhold
Startdatum
2021-01-01
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Utifrån budgetdirektiv 2021 - 2022 ges förvaltningen i uppdrag att genomföra översyn och
samordning inom det förebyggande arbetet. Enligt förvaltningens verksamhetsplan 2021 –
2022 innefattar uppdraget att stärka och utveckla samordningen inom det förbyggande arbetet.
Allt förebyggande arbete främst för barn och ungdomar ska kartläggas. Målet är att höja
kvalitén i det förebyggande arbetet.
Kartläggningen och översynen följer tidsplan utifrån antaget uppdragsdirektiv. Omvärldsanalys
är inledd via insamling av goda exempel från andra svenska kommuner samt sammanställning
av aktuell lagstiftning, utredningar och inriktningsdokument. Under våren påbörjas kartläggning
av pågående främjande, förebyggande och riktade insatser 0 -19 år i Kungälvs kommun.
Professionella, vårdnadshavare, föreningar och ungdomar tillfrågas.

Slutdatum
2021-12-31
Pågående
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4 Bildning och lärande - Uppföljning av uppdrag från
kommunfullmäktige
4.1 KoFB 3. Folkbildning - natur och kulturarv, ideella sektorn
och partnerskap kommun/föreningar.
Beskrivning
Uppdragetkräver breddialog

4.1.1 Genomförande: Utvecklingsarbete
Påbörjat arbetet med Kungälvs musei vänner, hembygdsföreningar, Strandverket, Bohus
fästning, Mimers teatern samt utvecklingsplan med SFV.
Kommentar
Tertial 1 2021
Bildning och lärande
En kartläggning kring uppdraget har påbörjats i samarbete med sektor samhälle och
utveckling. I detta ligger att sammanställa en översikt inom både kultur- och naturområdet
och vad som åligger kommunen att göra gällande kulturarv, fornvård och q -märkta
fastigheter. Behov av att kartlägga alla detaljplaner med bevarandevärde och titta på
möjligheter att inventera och skapa kartmaterial för detta har identifierats. Frågan om
"kulturreservat" och om någon sådan skulle kunna införas i kommunens behandlas inom
uppdraget.
(Kungälvs kommun)

Ansvarig
Anders Holm,
Åsa Berglie,
Dennis Reinhold
Startdatum
2020-01-01
Slutdatum
2022-01-31
Pågående

En kartläggning kring uppdraget har påbörjats i samarbete med sektor samhälle och
utveckling. I detta ligger att sammanställa en öv ersikt inom både kultur- och naturområdet
och vad som åligger kommunen att göra gällande kulturarv, fornvård och q -märkta
fastigheter. Behov av att kartlägga alla detaljplaner med bevarandevärde och titta på
möjligheter att inventera och skapa kartmaterial för detta har identifierats. I kartläggningen
inbegrips också den ideella sektorn i form av exempelvis kommunens föreningsliv.
(Bildning och lärande)

4.2 BBL 1. Förslag på politisk inriktning om hur vi skapar bästa
möjliga förutsättningar för en kunskapsskola med hög
måluppfyllelse.
Beskrivning
1. Lärandeberedningen
får i uppdragatt återkommatill kommunfullmäktigemeden politisk
inriktning om hur vi skaparbästamöjliga förutsättningarför en kunskapsskolamed hög
måluppfyllelse.Utgångspunkten
är vår roll och vårt ansvarutifrån huvudmannaskap
et att
förbättraförutsättningarnaför studieri alla åldrar.Ett färdigt förslagskabehandlasi
kommunfullmäktigei februari2020och kunnafinansierasi årsplan2021 (kommerbehöva
ganskamkt utredningsstöd)

4.2.1 Genomförande: Fortsatt dialog sektorchef - presidium
Detta är ett politiskt uppdrag. Förvaltningen jobbar enligt skollag och övrig lagstiftning inom
området.

Ansvarig
Dennis
Reinhold
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Kommentar
Tertial 1 2021
Dialog pågår, Under juni 2021 kommer frågan tas upp på beredningen.
(Kungälvs kommun)

Startdatum
2020-01-01
Slutdatum
2022-01-31
Pågående

Dialog pågår, Under juni 202 1 kommer frågan tas upp på beredningen.
(Bildning och lärande)

4.3 KoFB 2. Förslag till hur fler barn och unga kan delta i ett rikt
och varierat kultur - och fritidsliv och hur Kulturskolans
utbud kan breddas för att nå en större mångfald och
delaktighet. I uppdraget ingår att belysa på vilket sätt
näringslivet skulle kunna bi dra till att fler barn och unga
deltar i ett rikt och aktivt kulturliv. Inkluderar reviderad
kulturstrategi.
Beskrivning
2. Beredningenskall återkommamedförslagtill hur fler barn och ungakan deltai ett rikt och
varieratkultur- och fritidsliv och hur Kulturskolansutbudkan breddasför att nå en större
mångfaldoch delaktighet.I uppdragetingår att belysapå vilket sättnäringslivetskulle kunna
bidra till att fler barnoch ungadeltari ett rikt och aktivt kulturliv. Beredningenskall
återkommai december2019. Inkluderarrevideradkulturstrategi.

4.3.1 Genomförande: Kulturstrategi och utredning framtidens
kulturskola
Arbete pågår enligt gällande plan
Kommentar
Tertial 1 2021
Bildning och lärande
I september 2020 beslutade KF att anta ett kulturprogram som ersatte tidigare kulturpolicy.
Kulturchef har fått i uppdrag att arbeta fram en reviderad kulturplan för tre år. Ett utkast till
kulturplanen är framtagen och det pågår en dialog med utskottet för bildning och lärande.
(Kungälvs kommun)

Ansvarig
Dennis
Reinhold
Startdatum
2019-05-01
Slutdatum
2022-01-31

Pågående

I september 2020 beslutade KF att anta ett kulturprogram som ersatte tidigare kulturpolicy.
Kulturchef har fått i uppdrag att arbeta fram en reviderad kulturplan för tre år. Ett utkast till
kulturplanen är framtagen och det pågår en dialog med utskottet för bildning oc h lärande.
(Bildning och lärande)
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5 Bildning och lärande - Uppföljning av uppdrag från
kommunstyrelsen
5.1 Intensifiera arbetet med den psykiska ohälsan och
otryggheten bland eleve r
Beskrivning
Pågåroch följs upp i det systematiskakvalitetsarbetet- rapport1.

5.1.1 Genomförande: Arbete pågår, Uppdrag 5
Arbete pågår och följs upp i det systematiska kvalitetsarbetet - rapport 1.
Kommentar
Tertial 1 2021
Inom skolans systematiska kvalitetsarbete berör den första "uppföljningsvågen" skolornas arbete
med normer, värden och trygghet. Denna rapport redovisas årligen i februari för UBL och
kommunstyrelsen.
Sektorn deltar i ett antal nätverk som syftar till att förbättra samverkan och samordna insatser
mellan myndigheter och organisationer som arbetar med barn och unga. SIMBA - teamen består
av en barnpsykolog från primärvården samt representanter från elevhälsan och socialtjänsten.
Målet med projektet är att barn och unga med psykisk ohälsa oc h deras vårdnadshavare ska
erbjudas tidiga och samordnade insatser genom samverkan och optimal hantering på rätt nivå.
Syftet är att utveckla och etablera en modell som bygger på samverkan mellan elevhälsan,
socialtjänsten och hälso- och sjukvården inom första linjen samt en konsultationsmodell för
samverkan med specialistnivån.
Familjehuset Klippan är ett samarbete mellan vårdcentralen Kusten, Västra Götalandsregionen
och Kungälvs kommun som är en mottagning för barn och unga, 6 -18 år, och deras familjer. Hit
kan målgruppen vända sig för stöd och behandling.Klippan är numer inte längre ett projekt utan
del av ordinarie verksamhet.
Under vår 2021 håller TMR (Träning för medveten närvaro och resiliens) på att utvärderas.
Satsningen på TMR har varit en del av grundskolans trygghetsskapande arbete.

Ansvarig
Dennis
Reinhold
Startdatum
2019-05-01
Slutdatum
2023-12-31

Pågående

5.2 Stärk Mimers Hus attraktionskraft
Beskrivning
Setill att kommunenshemsidaoch socialamedierbidrar i marknadsföringsarbetet.
Hemsidan
skavarauppdateradoch med aktuell information. Säkraatt datorutdelningoch
datorreparationer
fungera.Samarbetemedinternafunktionersom fastighetskastärkas.
Branschrådenskafortsattutvecklasför att stärkasamarbetetmednäringslivet.

5.2.1 Genomförande: Marknadsföring och information om Mimers
hus
Det pågår ett arbete på skolnivå i stor omfattning. Skolans arrangerar årligen öppet hus, deltar på
gymnasiemässan samt bjuder in alla elever i åk 8 från Kungälv och närliggande kommuner till en
heldag. Skuggning sker löpande för elever i åk 9. En marknadsföringsgrupp finns på skolan som
löpande utvärderar och anpassa insatser efter de utvärderingar som sker. Exempelvis sprid
information om skolan via sociala medier, via några olika hemsidor samt via sociala medier.
Därutöver gör respektive programansvarig rektor/biträdande rektor särskilda insatser utifrån
programmens olika karaktär och behov. Kring yrkesprogrammen sker detta arbete många gånger
i samarbete med branscherna. Exempel på sådana insa tser är särskilda besök från olika program
på våra högstadieskolor (exempelvis av RL ,VO, NA, ES) , deltagande vid Kungälvsmässan samt

Ansvarig
Dennis
Reinhold
Startdatum
2019-05-01
Slutdatum
2021-12-31
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inbjudningar till olika aktiviteter på skolan såsom matematikstuga inför gymnasiestudierna.
Pågående
Kommentar
Tertial 1 2021
Skolan har tagit fram en marknadsföringsplan och förankringsprocessen påbörjad. Syftet med
strategin att öka Mimers Hus attraktivitet bland studenter och strategin utgår från följande mål:
Öka kännedom om vad Mimers Hus Gymnasium står för och har att erbju da våra elever
Öka andel elever i Kungälvs kommun
Öka andel elever i närliggande geografiska områden
Öka attraktivitet för alla våra program och i synnerhet på yrkesprogramsidan.
Minska traditionella programval utifrån könsroller och normer som finns i samhället
Förutom att färdigställa marknadsföringsstrategin har skolan uppdaterat hemsidan och
programblad så att informationen är mer lättillgänglig och överskådlig. Mimers Hus gymnasium
har tagit fram sina ledord utifrån visionen "Alla ska lyckas" och k ommer att fortsätta jobba vidare
med förankringsprocessen hos både personal och elever.
Skolan har startat ett arbete med att ta fram en ny logga för gymnasiet vilket genomförs
tillsammans med kommunens övergripande översyn kring grafisk profil. Kommunens
kommunikationsstrateg stöttar skolan i arbetet med ny logga.
Gymnasiet fortsätter jobba med det systematiska kvalitetsarbetet utifrån kommunens nya modell
för ledning och styrning, som kommer bidra till en ökad kvalitet och därmed även ökad attraktivitet.

5.3 Stärk skolans roll och uppdrag i det sociala
hållbarhetsarbetet, samhällskontraktet.
Beskrivning
Innan2020minskautanförskapetmed 20 procent.innan2020 skautanförskapethalverasi de
mestutsattaområdenai Kungälvskommun.alla nyanländavuxna ska,efter avslutad
etableringsperiod(2 år), finnasi arbetealternativtutbildning.

5.3.1 Genomförande: Arbete pågår, Uppdrag 10
Ett fortsatt och utvecklat samarbete med ToS inom förebyggande och främjande arbete,
exempelvis drogförebyggande, våldsförebyggande och jämställdhetsfrågor, HBTQ, psykisk
ohälsa och tidiga insatser.
Kommentar
Tertial 1 2021
Arbete fortlöper enligt plan utifrån samarbete med ToS, inom folkhälsa och social hållbarhet.
Via program social hållbarhet har fyra underliggande planer antagits, som tydliggör samverkan
och prioriterade insatser utifrån sektorns arbete med social hållbarhet.
Utifrån budgetdirektiv 2021 - 2022 har förvaltningen getts i uppdrag att genomföra översyn och
samordning inom det förebyggande arbetet. Sektorn medverkar i denna kartläggning. Våren
20201 har resultat från ungdomsenkäten Lokal Uppföljning av Ungdomspolitiken (LUPP)
presenterats. Enkäten innebär en kartläggning kring ungdomars livsvil lkor i Kungälvs kommun,
som kommer ligga till grund för analyser och prioriteringar.
Sett till tidiga insatser är Familjehuset Klippan den plattform, där det bedrivs integrerade tidiga
insatser kring barn - och ungdomars psykiska hälsa. Sektorerna samverkar även kring nationella
stimulansmedel psykisk hälsa. Medel har avsatts för implementering av närvaroteam och
särskild undervisningsgrupp.
När det gäller studier, arbete och sysselsättning fortlöper antaget samverkansavtal kring
Framsteget. Utifrån befintliga politiska uppdrag kring integrationsprocessen sker ett
sektorsövergripande arbete kring insatsen Studier, Introduktion och Arbete (SIA). Fokus är
målgruppen som är i etablering/förlängd introduktion och berörs av insatser från EMI, AME
samt SFI.
Regionutvecklingsnämnden har avsatt medel till Kungälvs kommun och Mölndals Stad för
medfinansiering av projektet Systematisk Mätning Analys Social Hållbarhet (SMASH). Kungälvs

Ansvarig
Lena Arnfelt,
Dennis
Reinhold
Startdatum
2019-05-01
Slutdatum
2022-06-30
Pågående
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kommuns utgångspunkt är uppföljning utifrån politiska mål/uppdrag med särskilt fokus på
arbete och sysselsättning. Utvecklingsarbetet sker i samverkan mellan sektorerna.
Fortsatt förankring sker kring Samhällskontrakt i sektorn, där utgångspunkten är att de aktörer
som tecknat kontraktet ska vara ett värdefullt stöd för sektorns arbete med exempelvis
praktikplatser, prao, men även olika förebyggande och främjande insatser.
Utifrån plan Trygg i Kungälv är våld i nära relationer ett prioriterat område. Förvaltningen har
genomlyst och kommer våren 2021 slutföra revidering av anvisning v åld i nära relationer.
kommun. Även handbok hedersrelaterat våld och förtryck, som synliggör rutiner kring
samverkan mellan skola och socialtjänst, ska slutföras.
”En drogfri skola” har tagits fram utifrån upparbetad samverkan mellan skola, socialtjänst, p olis
och fritid (SSPF). Dokumentet innefattar tydliggörande av det förebyggande arbetet samt rutin
för skolans agerande vid misstanke om att elev är alkohol - och drogpåverkad. Framtaget är
även ett drogförebyggande årshjul.

5.4 Utred framtida utbudet inom kulturskolan
Beskrivning
Med utgångspunktav befintliga utredningarfortsättervi att utredadet framtidautbudetinom
kulturskolan. 2013 gav Kungälvskommunett uppdragtill Kultur i Väst att utredaframtidens
kulturskolai Kungälv. FörfattareKerstin Wockatztog fram Uppdrag:kulturskolaför alla, en
förslagskatalogmed åtta scenarierför fortsattutveckling av Kulturskolan.Sedandesshar flera
av de spårengenomförts såsomexempelvisdet spårsom lyfte fram lågtröskelkulturför barn
och unga.Med utgångspunkti dennaskrift samtden statligautredningenom Kulturskolanser
vi över dagensbehovoch tar fram en uppdateradutredning.

5.4.1 Genomförande: Utredning, uppdrag 26
BoL har ansvaret att hålla i uppdraget.
Kommentar
Tertial 1 2021
Utredning av Framtida utbud i Kulturskolan pågår enligt plan och de olika statliga utredningar
som gjorts på kulturskoleområdet beaktas. Workshops har genomförts för att fånga upp idéer
kring framtida utbud i Kungälv. Utredningens kommer färdigställas under 2021.

Ansvarig
Dennis
Reinhold
Startdatum
2019-01-01
Slutdatum
2021-12-31

Pågående

5.5 Utred införandet av en kulturgaranti under mandatperioden
Beskrivning
Genomatt ta del av hur andrakommunerjobbarmed kulturgarantitar Kungälvskommun
fram ett förslagpå arbetsgång.Kulturgarantinkan ha sin grundi det statligabidraget
Skapandeskolaoch bör ha fokus på barn och ungaoch derasrätt till kultur.

5.5.1 Genomförande: Utredning, uppdrag 27
Utredning och samverkan/delaktighet med målgruppen.
Kommentar
Tertial 1 2021
Arbetet är uppstartat med utredningen. Intervjuer har skett med olika intressenter så som
barnbibliotekarierna, verksamhetschef högstadiet, kultursamordnare barn och unga samt
kulturarv och kulturskolans personal. Arbete pågår med att involvera F-6 skolorna.
Arbetet med omvärldsbevakning är snart klar och arbetet med den ekonomisk analysen är igång.

Ansvarig
Dennis
Reinhold
Startdatum
2020-01-01
Slutdatum
2021-12-31
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Utredningen, vilken kommer mynna ut i olika förslag, planeras vara klar innan sommaren 2021.

Pågående
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6 Samhälle och utveckling - Uppföljning av uppdrag från
kommunfullmäktige
6.1 BSoU 5. Får i uppdrag att kartlägga framtidens
infrastrukturbehov i ett finansierat förslag till kommunal
infrastrukturplan
Beskrivning
BSoU får i uppdragatt kartläggaframtidensinfrastrukturbehovi ett förslagtill kommunal
infrastrukturplanoch återkommatill kommunfullmäktigemed ett finansieratförslagi
december2020.

6.1.1 Genomförande: Kartläggning, BSoU uppdrag 5
Förvaltningen utreder vilket infrastrukturbehov kommunen har i långsiktigt perspektiv, 10 -50 år.
Grov kalkyl tas fram. Trafikstrateg arbetar med frågan.
Kommentar
Tertial 1 2021

Ansvarig
Anders Holm
Startdatum
2019-05-01
Slutdatum
2021-12-31

Presentationer och samtal har förts med beredningen under året. Ett underlag kommer att
presenteras till beredningen under T1 2021.
Pågående
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7 Samhälle och utveckling - Uppföljning av uppdrag från
kommunstyrelsen
7.1 Tillse att Kungälvs taxor och hyror ligger i paritet med våra
grannkommuners
Beskrivning
Redovisningmedjämförelsergörs årligenvid budgetoch taxebeslut

7.1.1 Genomförande: Redovisning med jämförelser görs årligen
vid budget och taxebeslut
Fokusera på taxor och hyror angående fritidsanläggningar.
Årsredovisning i samband med budget (T1 2021)
Kolada-analys av fritidsfastigheter.
Kommentar
Tertial 1 2021

Ansvarig
Pia Jakobsson,
Anders Holm
Startdatum
2019-05-01
Slutdatum
2021-12-31

Jämförelse kommer att ske när nytt bokningssystem är implementerat och vi kan ta fram
relevanta siffror. Utredning sker under hösten och rapporteras till årsbokslut 2021.

Pågående

7.2 Vidta åtgärder för att bromsa utvecklingen av VA -taxorna
Beskrivning
Pågrundav snabbtillväxt och därpåföljandebehovav att byggaut kapacitetatt tillhandahålla
VA -tjänsterhar VA -taxornade senasteårenhaft en snabbutveckling.Framöverstår
omfattande krav på utbyggnadav VA till Arödområdetoch Stenungssund/Tjörn,
behovav att
lösakapacitetsbristeroch utbyggnadav VA till Marstrandoch Tjuvkilsområdetsamtdärefter
till Harestadoch Nereby.Dessautbyggnaderär kostsammaoch kommeratt pressataxan
uppåt.
Politiskt vill man bromsataxornasutvecklingoch har givit ett uppdragåt förvaltningenatt
återkommamedförslag på åtgärder.Man vill ta fram hållbaraekonomiskakriterier för den
fortsattautbyggnaden.
Går stick i stävmed uppdrag45

7.2.1 Genomförande: Taxearbete pågår med mål att ny
taxekonstruktion ska användas from 2022

Kommentar
Tertial 1 2021
Principer för VA-taxa presenteras i Kommunstyrelsen innan sommaren 2021. Beslut om VA-taxa
2022 tas under hösten 2021.

Ansvarig
Anders Holm
Startda tum
2020-08-01
Slutdatum
2021-08-31

Pågående
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7.3 Utred tillsammans med berörda fastighetsägare hur vi lyfter
hela Komarken -området och sänker vägen
Beskrivning
En utredningmed syfte att lyfta hela Komarkenkräversamverkanmed externaaktörer.Det
gäller partersom KungälvsBostäder.Sänkavägenkräveren separatutredningsom ger ett
förstaintryck kring investeringsbehovet
och effekternapå Komarken.

7.3.1 Genomförande: Extern utredning, uppdrag 44
En ombyggnation av Kongahällagatan kräver en utredning där externa aktörer är
processägare. Förvaltningen kan bistå processen.
Kommentar
Tertial 1 2021
Nätverk finns. Förvaltningen har inplanerad dialog med Kungälvsbostäder och Förbo.
Erfarenhetsutbyte ihop med FÖRBO och Kungälvsbostäder har gjorts vid ett studiebe sök i ett
äldre bostadsområde i Härryda som är under ombyggnation. Ombyggnationerna innefattar
både byggnaderna och den yttre miljön. Studiebesök inplanerat med Förbo i Björkås.
Framöver är ytterligare bostadsbolag tänkta att ingå i nätverket för Komarken.
Åtgärder har gjorts i området för att förbättra tryggheten.

Ansvarig
Anders Holm,
Haleh Lindqvist
Startdatum
2021-01-31
Slutdatum
2022-12-31
Pågående

7.4 Kommunens VA -utbyggnad/ekonomi med fler
kostnadsbärare ger fler möjlighet till bygglov utomplans.
Beskrivning
Önskemåletär att anslutafler fastigheterlängsmed överföringsledningaroch möjliggöraatt
fler bygglov kan medgesgenomutökning av verksamhetsområdena
för VA. Tankenär vidare
att fler anslutnafastigheterskamedverkatill att man på sikt kan sänkataxan,då fler
kostnadsbärare
är medoch stordriftsfördelarkan uppnås.
Går stick i stävmed uppdrag43

7.4.1 Genomförande: VA-utbyggnad sker enligt beslutad plan samt
investerings- och driftplan

Kommentar
Tertial 1 2021
VA-utbyggnad pågår enligt plan.

Ansvarig
Anders Holm
Startdatum
2020-08-01
Slutdatum
2021-12-31
Pågående

7.5 Se över resvanor för att optimera kollektivt resande
Beskrivning
Uppdragethängerihop med planenKonkurrenskraftigkollektivtrafik 2019-2022som antogsi
KS 2019-09-11. Ta redapå hur folk reserför att kunnaoptimerakollektivt resande.
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7.5.1 Genomförande: Genomföra "Plan för konkurrenskraftig
kollektivtrafik 2019-2022”
Trafikplan 2017 innehåller olika spår, bl.a. en plan för ”Konkurrenskraftig kollektivtrafik 2019 -2022”.
Prioritering i uppdraget är att främja arbetspendling till och från våra serviceorter.
Kommentar
Tertial 1 2021
Pandemin innebär att resande med kollektivtrafik minskar. Västtrafik rapporterar en
resandeminskning med ca 30% totalt för regionen. Det stämmer väl med Kungälv som minskade
resandet med 33%.
Arbetet enligt planen "Konkurrenskraftig kollektivtrafik 2019 -2022 fortsätter även om
kollektivtrafikresandet minskar kortsiktigt på grund av pandemin. Risken är att de ekonomiska
effekterna av minskade intäkter kan innebära besparingskrav som påverkar turtäthet, utbyggnad
och andra planerade förbättringar.
Rapportering av uppdrag 50 förlängs till 2022.

Ansvarig
Anders
Holm
Startdatum
2019-05-01
Slutdatum
2022-12-31

Pågående

7.6 Optimera användningen av pendelparkeringar
Beskrivning
Trafikplan 2017innehållerolika spår,bl.a. ett uppdragför ´Planför smartoch effektiv
parkering´.

7.6.1 Genomförande: Genomföra "Plan för smart och effektiv
parkering"
Trafikplan 2017 innehåller olika spår, bl.a. "Plan för smart och effektiv parkering". Förvaltningen
ska genomföra den för att uppnå trafikplanens resultatmål till målår 2030
Kommentar
Tertial 1 2021
Förvaltningen arbetar efter plan för attraktiv parkering.
Strategier: (Utdrag ur plan för attraktiv parkering)
Stra tegier för parkering i tätortsmiljöer.

Ansvarig
Anders
Holm
Startdatum
2019-05-01
Slutdatum
2021-12-31

Pågående

Verka för att öka andelen samnyttjande bilplatser och därigenom minska antalet
markparkeringar.
Verka för att utöka och förbättra möjligheterna för cykelparkering vid hållplats.
Verka för att utöka och förbättra möjligheterna till laddning av elektriska fordon.
Verka för lättförståeliga parkeringsregleringar för att förebygga felparkering och söktrafik
Strategier för parkering i serviceorterna
Verka för att utöka med pendelparkeringar vid huvud - och sekundärstråket.
Verka för att utöka och förbättra möjligheterna till laddning av elektriska fordon

7.7 NY 2021 Stadsutvecklingsarbete
– Ytterby

för att bygga ihop Kungälv

7.7.1 Genomförande: Översiktsplan för Kungälv
På lång sikt. För att läka ihop staden behöver förvaltningen starta ett arbete med en ny
översiktsplan för hela kommunen, med en högre detaljering av tätorten Kungälv än resterande
kommundelar.

Ansvarig
Anders
Holm
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Kopplas till plan för utvecklingen av Yttern- och Oasenområdena.

Start datum
2021-01-01
Slutdatum
2024-12-31

Kommentar
Tertial 1 2021

Pågående

Åtgärder på kortare sikt kan lösas med strategiska dokument och policys.

Arbete med Åseberget, Enekullen, Ytternområdet och Oasenområdet ligger i linje med detta
uppdrag.

7.8 NY 2021 Stadsutvecklingsarbete
kort - och lång sikt

Kungälvs stadskärna på

7.8.1 Genomförande: Översiktsplan för Kungälv

Kopplas till plan för utvecklingen av Yttern- och Oasenområdena.

Ansvarig
Anders
Holm
Startdatum
2021-01-01
Slutdatum
2024-12-31

Kommentar
Tertial 1 2021

Pågående

På lång sikt. För att läka ihop staden behöver förvaltningen starta ett arbete med en ny
översiktsplan för hela kommunen, med en högre detaljering av tätorten Kungälv än resterande
kommundelar.
Åtgärder på kortare sikt kan lösas med strategiska dokument och policys.

Arbete med Åseberget, Enekullen, Ytternområdet och Oasenområdet ligger i linje med detta
uppdrag.

7.9 NY 2021 Genomför fördjupad översiktsplan för Kode
7.9.1 Genomförande: Fördjupad översiktsplan för Kode tätort
Ansvarig
Anders Holm
Startdatum
2021-04-30
Slutdatum
2022-12-31

FÖP för Kode tätort startar under 2021 i samband med att FÖP Ytterby når antagande.
Antagande beräknas ske efter årsskiftet 2020/21.
Kommentar
Tertial 1 2021
Tidsplan
Medborgardialog - våren 2021 (pågår)

Pågående

Samråd - hösten 2022
Granskning - våren 2023
Antagande och laga kraft - 2023

7.10 NY 2021 Digitalisera hela bygglovsprocessen
komma ner i handläggningstid

för att

Beskrivning
VI skainföra en helhetslösningmed ärendehantering,
processer,administration.

7.10.1 Genomförande: Digitalisering bygglovsprocessen
VI ska införa en helhetslösning med ärendehantering, processer, administration. Projektet drivs av
IT-strateg tillsammans med bygglovsenheten. Upphandling är planerad för 2020. Införa och

Ansvarig
Anders
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implementera i 2021.
Kommentar
Tertial 1 2021
Nytt digitalt ärendehanteringssystem är upphandlat, NOVA från Sokigo. Avtalet är tecknat.
Projektledare och projektgrupp för införandet är utsedd. Soltak håller på att installera servrar för att
kunna hantera den nya digitala miljön. Driftstart beräknas till årsskiftet.

Holm
Startdatum
2021-01-01
Slutdatum
2021-12-31

Pågående

7.11 NY 2021 Inrätta ett fast forum för medborgardialog – öppna
rum för prioriterade stadsplaneringsprojekt
7.11.1 Genomförande: Upprätta ett fast forum för medborgardialog
Utgångspunkten är att använda utrymmet i lobbyn i entréplanet för att på ett tydligare sätt
involvera medborgare i stadsutvecklingsprocessen i kommunen. Andra platser kan också bli
aktuella.
Kommentar
Tertial 1 2021

Ansvarig
Anders
Holm
Startdatum
2021-01-01
Slutdatum
2021-12-31

Planering pågår kring upprättande av en utställningsyta i lobbyn i stadshuset.
Pågående

7.12 NY 2021 LOK -stödet höjs under 2021 och 2022
7.12.1 Genomförande: Implementera förändringar i
bidragssystemet
En översyn av LOK-stödet / bidragssystemet genomfördes 2020. Genomförande av förändringar
är planerade 2021.
En höjning kan innebära en ökad aktivitet i föreningarna och därmed en ökad kostnad för
utbetalning av bidrag.
Kommentar
Tertial 1 2021
Kommer att hanteras i samband med budget 2022.

Ansvarig
Anders Holm
Startdatum
2021-01-01
Slutdatum
2021-12-31

Pågående

7.13 NY 2021 Implementera avfallsplan 2021-2030 (ersätter
tidigare utredningsuppdrag)
Beskrivning
Avfallsplanenberäknasatt börja gälla från 2021

7.13.1 Genomförande: Implementera avfallsplan 2021-2030
Avfallsplanen beräknas att börja gälla från 2021. Politisk beslutstagning och förberedelse med
underlag för implementering i 2020. Implementering från 2021
Kommentar
Tertial 1 2021

Ansvarig
Anders Holm
Startdatum
2021-01-01
Slutdatum
2021-12-31

Arbete med implementering pågår enligt plan.
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Pågående
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8 Stab - Uppföljning av uppdrag från kommunfullmäktige
8.1 DB Demokratins förutsättningar - hur att få medborgare att
aktivt delta i politiskt arbete på sina egna villkor?
8.1.1 Genomförande: Kopplas till digitaliseringsstrategi.
Tas fram under mandatperioden. Fånga såväl medborgare som näringsliv och föreningar
Kommentar
Tertial 1 2021
Ett nytt system för synliggörande av kommunens politiker och politiska instanser på kommunens
hemsida har upphandlats och är i drift.
Vidare fortsätter arbete med ett arbete med att på ett bättre vis synliggöra kommunfullmäktiges
digitala sammanträdessändningar. Ett nytt system kommer att upphandlas efter att en ytterligare
omvärldsbevakning är genomförd.

Ansvarig
Erik
Lindskog
Startdatum
2019-05-01
Slutdatum
2023-12-31

Pågående

8.2 DB Digitalisering och AI (artificiell intelligens) inom omsorg,
utbildning och samhällsbyggnad til lsammans med KF
Beredningar.
8.2.1 Genomförande: Utredning digitalisering, steg 1. AI steg 2.
Utredningen pågår, projekt-ledare är tillsatt från
kommunkansliet och olika förslag har undersökts.
Svårigheter kopplade till sekretess-lagstiftningen har
identifierats.
Utredning avseende digitalisering påbörjad. Prioriterat område är Myndighet. AI kommer i nästa
steg.
Ett program är under framtagande
Kommentar
Tertial 1 2021
Arbetet med digitaliseringsfrågan pågår kontinuerligt i förvaltningen.
Bland annat sker arbete med kommunen hemsida för att förtydliga information och utveckla den
grafiska profilen.
Ett system för bygglovshantering har upphandlats och implementeringsarbetet är påbörjat. Vidare
har även ett system för bokning och bidragsansökningar fö r föreningar köpts in.
Arbete med en e-tjänsteplatsform ligger i pipeline. Målet med en e -tjänsteplatform är att skapa en
gemensam grund för kommunens system.
Ett system för säkra digitala möten där sekretessärenden har köpts in och satts i drift.

Ansvarig
Haleh
Lindqvist
Startdatum
2019-08-01
Slutdatum
2023-01-01

Pågående
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8.3 EB5 Utvärdera samhällsbyggnadsprocessen, med fokus på
bygglovsverksamheten, utifrån produktions - och
kostnadsparametrar
Beskrivning
Utvärderasamhällsbyggnadsprocessen,
med fokus på bygglovsverksamheten,
utifrån
produktions- och kostnadsparametrar.
Utvärderingenskall särskiltbelysai vilken utsträckning
avgifter respektiveskatterfinansierarverksamheten.Vid behov,och i den mån såär möjligt,
skaberedningenlämnaförslagtill kommunfullmäktigepå avgiftsnivåersom innebär100%
avgiftstäckningsgrad.
Bakgrund
KOMMUNFULLMÄKTIGE 2020-11-05 § 139/2020
Beredningsskrivelse
–Ekonomiberedningens
fullmäktigeuppdrag(Dnr KS2020/1495)
Ekonomiberedningen
har genombudgetdirektivfått fyra uppdragav fullmäktige sompå olika
sättberörsamhällsbyggnadsprocessen.
Ett av dessaär klart och ett hanterasdelvis genomden
ordinarierambudgetprocessen.
Ekonomiberedningen
vill förtydliga sitt uppdragfrån
fullmäktige och föreslårdärför att uppdrage
n med likartad innebördslåsihop till en ny
formuleringoch att det avslutadeuppdragetavslutas.
Beslut
EB1 avslutas.EB 2, EB3 samtEB4 slåsihop och får ny lydelse.

8.3.1 Genomförande: Utvärdera samhällsbyggnadsprocessen,
med fokus på bygglovsverksamheten, utifrån produktionsoch kostnadsparametrar
KOMMUNFULLMÄKTIGE 2020-11-05 § 139/2020

Beredningsskrivelse –Ekonomiberedningens fullmäktigeuppdrag (Dnr KS2020/1495)
Ekonomiberedningen har genom budgetdirektiv fått fyra uppdrag av fullmäktige som på olika sätt
berör samhällsbyggnadsprocessen. Ett av dessa är klart och ett hanteras delvis genom den
ordinarie rambudgetprocessen. Ekonomiberedningen vill förtydliga sitt uppdrag från fullmäktige
och föreslår därför att uppdragen med likartad innebörd slås ihop till en ny formulering och att det
avslutade uppdraget avslutas.

Ansvarig
Pia
Jakobsson
Startdatum
2020-11-09
Slutdatum
2021-12-31

Pågående

Beslut
EB1 avslutas. EB 2, EB3 samt EB4 slås ihop och får ny lydelse.
EB5 Utvärdera samhällsbyggnadsprocessen, med fokus på bygglovsverksamheten, utifrån
produktions- och kostnadsparametrar. Utvärderingen skall särskilt belysa i vilken utsträckning
avgifter respektive skatter finansierar verksamheten. Vid behov, och i den mån så är möjligt, ska
beredningen lämna förslag till kommunfullmäktige på avgiftsnivåer som innebär 100%
avgiftstäckningsgrad.
Kommentar
Tertial 1 2021
Frågan kommer att tas upp av ekonomiberedningen under hösten.
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9 Stab - Uppföljning av uppdrag från kommunstyrelsen
9.1 Föreslå en plan för utvecklingen av Yttern - och
Oasenområdena enligt beskriven intention
9.1.1 Genomförande: Ta fram förslag för utveckling av Yttern- och
Oasenområdena
Utvecklingsarbete med hallarena
Kommentar
Tertial 1 2021
Arbete med detaljplanen har återupptagits, diverse utredningar för dagvatten, geoteknik
mm görs, dialog med Idrottsrådet, intresserade exploatörer mm pågår.

Ansvarig
Åsa Berglie, Haleh
Lindqvist
Startdatum
2020-06-01
Slutdatum
2021-12-31
Pågående

9.2 Fortsätt utvecklingsarbetet kring Bohus Fästning i
samarbete med stat och region
Beskrivning
Utvecklingsplanmed SFV

9.2.1 Genomförande: Dialog med SFV och VGR
Pågående, dialog förs med SFV och dagens aktör på Fästningsholmen. Avtalet med extern
aktör gäller till och med 2022
Kommentar
Tertial 1 2021
Omvärldsanalys, Planering/samverkan med SFV och lokala näringslivet pågår. Arbetet
kommer att fortgå under 2021. Ett utkast/förslag har lämnats till SFV, återkoppling har ej skett
än. En hemställan om att långsiktig säkra marken i form av arrende e ller liknande har
beslutats i KS och skickats till SFV för handläggning.

Ansvarig
Åsa Berglie,
Annika
Renström
Startdatum
2019-05-01
Slutdatum
2021-12-31
Pågående

9.3 Involvera chefer och medarbetare i internkontrollarbetet
9.3.1 Genomförande: Systematisk intern kontrollarbete - Årligen
återkommande
Arbetet med intern kontroll som inletts 2018/2019 fortsätter och fördjupas.
Ekonomichefen och enheten för ekonomi och kvalitet driver processen.
Kommentar
Tertial 1 2021

Ansvarig
Håkan Hambeson
Startdatum
2019-01-01
Slutdatum
2023-12-31

Granskningsarbetet har påbörjats för 2021.
Pågående

28(33)

5 Delårsrapport 1 2021 med finansiell rapport - KS2021/0887-1 Delårsrapport 1 2021 med finansiell rapport : Uppfoljning av politiska uppdrag tertial 1 2021 slutlig

9.4 Lyft fram föreningshjältar och eldsjälar, vid nationaldagen!
Beskrivning
Politisk frågan.Administrativt stöd vid behov

9.4.1 Genomförande: Politisk frågan. Administrativt stöd vid behov

Kommentar
Tertial 1 2021
Administrativa enheten ger administrativt stöd i arbete när behov uppkommer.
Planering är påbörjad och sker i samråd med kommunfullmäktiges ordförande.

Ansvarig
Erik Lindskog
Startdatum
2021-01-01
Slutdatum
2021-12-31
Pågående

9.5 Genomför och implementera utvecklingsarbetet i Strategi
2035 tillsammans med Västsvenska Handelskammaren
9.5.1 Genomförande: Workshop som leder fram till en strategi.
Efter genomförda workshoppar med näringslivet har en
strategi framtagits. Denna har genomgåtts av förvaltningen i
samråd med politiken. Bl.a. med anledning av situationen
med Corona och dess effekter på näringslivet ska strategin
också kommuniceras med näringslivet inför antaganade.
Detta beräknas kunna ske under juni 2020.

Kommentar
Tertial 1 2021
Efter workshopar, ledda av Västsvenska Handelskammaren, har ett förslag på näringslivsstrategi
tagits fram. Näringsliv, politiker och kommunens tjänstemän harv deltagit i arbetet. I början av
2021 skickades en omarbetad version på remiss för andra gången, där alla som ville, hade
möjlighet att inkomma med synpunkter. Tolv remissvar med synpunkter inkom, va rav vissa
beaktades och inarbetades i det slutliga förslaget till Näringslivsstrategi för Kungälvs kommun
2035, vilken kommer att lämnas för beslut och antagande till politiken under 2021.
Näringslivsstrategin kommer att ligga till grund för de områden och frågor vi kommer att jobba
med framöver. Den bygger på den plattform Business Region Göteborg har utvecklat för det
näringslivstrategiska arbetet i Göteborgsregionen.

Ansvarig
Erik
Lindskog
Startdatum
2019-05-01
Slutdatum
2021-12-31

Pågående

9.6 Gör kommunens värderingar kända för alla anställda
9.6.1 Genomförande: Revidera kommunens befintliga värderingar
Ta fram gemensamma värderingar
Värderingarna ändrade men genomförande av att göra de kända kvarstår
Kommentar
Tertial 1 2021
Arbete med Move pågår dä r chefer har tagit fram grunduppdrag för sin verksamhet.

Ansvarig
Annika
Renström, Haleh
Lindqvist
Startdatum
2019-09-01
Slutdatum
2021-12-31
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Grunduppdragen redovisas på enhets -, verksamhetsområdes- och sektornivå.
Vidare kommer Kungälvs kommun att skicka in en ansökan för arbetsmiljöprojekt med Sunt
arbetsliv. Fokuset i satsningen är fris ka arbetsplatser och bra arbetsmiljö. Fokuset kommer
att ligga på de verksamheter som har högst sjukfrånvaro och arbetet leds av
verksamhetsutvecklare från Sunt arbetsliv.

Pågående

9.7 Tillse att hela organisationen bidrar till att öka allmänhetens
förtroende
9.7.1 Genomförande: Kompetensutveckling för uppdraget: Hela
organisationen bidrar till att öka allmänhetens förtroende
Utveckla kommunens service, myndighetsutövning samt ledning och styrning.
Kommentar
Tertial 1 2021
Arbete med Move och tillitsbaserad styrning fortgår med bland annat workshops. Chefer har
tagit fram grunduppdrag för sina verksamheter. Grunduppdragen har tagits fram på enhets-,
verksamhetsområdes- och sektornivå.
En Riktlinje vid misstanke om oegentlighet inom den kommunala verksamheten har tagits fram
och beslutats för att tydliggöra meddelarfriheten inom den kommunala verksamheten.
Arbetet med att organisationen bidrar till att öka allmänhetens förtroende pågår ständigt och är
en del av förvaltningens ordinarie arbete.

Ansvarig
Haleh
Lindqvist
Startdatum
2020-01-01
Slutdatum
2021-12-31

Pågående

9.8 Undersök tillsammans med Kungälv Energi AB om det går
att skapa WIFI-zoner i centrala och besöksintensiva lägen
(kopplas uppdrag 60)
9.8.1 Genomförande: Förstudie Wifi zoner, Kungälv energi
Wifi zoner i Kungälv
Kungälv energi har valt sex platser i kommunen för en förstudie om wifi zoner
Man har kontakt med flera leverantörer av system och teknik fö r wifi zoner
En förstudie om fiberaccess och monteringslösningar är också startad
Kommentar
Tertial 1 2021

Startdatum
2020-09-01
Slutdatum
2021-12-31

Pågående

Kungälv energi har tagit fram underlag med kostnadsberäkningar för Kungälvs stad. Man föreslår
att Marstrand hanteras i ett senare skede. Förslaget innehåller även alternativa lösningar som
kan vara mer kostnadseffektiva.
Val av alternativ och finansiering är frågor som behöver lösas i nästa skede.

9.9 Tillse att chefer utbildas och hålls uppdaterade i
arbetsmiljöarbetet
9.9.1 Genomförande: Pågående arbete
Alla chefer ska tillsammans med skyddsombud genomgå SKR:s arbetsmiljöutbildning - Sunt
arbetsliv
Kommentar
Tertial 1 2021

Ansvarig
Annika
Renström
Startdatum
2019-05-01
Slutdatum
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2021-12-31
Sunt arbetslivs arbetsmiljöutbildning fortgår.
Covid -19 har medfört att stora samlingar inte kan genomföras därför har viss del av
utbildningen framflyttats. Under T1 2021 har utbildningen digitaliserats. Slutdatum 30 juni 2021
kan ej uppnås. Utbildning för verksamhetschefer, sektorchefer samt nya chefer är inplanerade
under hösten 2021. Nytt beräknat slutdatum 2021 -12-31.

Pågående

.

9.10 NY 2021 Hävda kommunens beredskap vid upphandlingar
9.10.1 Genomförande: Samarbete kring analys av
beredskapsbehov
Starta ett samarbete mellan upphandling, näringslivsfunktionen, måltidsfunktionen och LRF för
att analysera hur kommunens beredskapsbehov bäst kan tillgodoses.
Kommentar
Tertial 1 2021
Dialog med berörda parter, däribland LRF, måltidsfunktionen och upphandlings verksamheten är
inledd. Uppdraget kräver även samarbete med Göteborgs Stad som gör många av Kungälvs
kommuns livsmedelsupphandlingar.

Ansvarig
Erik
Lindskog
Startdatum
2021-01-01
Slutdatum
2022-12-31

Pågående

9.11 NY 2021 Årlig uppföljning av Agenda 2030
9.11.1 Genomförande: Kartläggning, analys och uppföljning av
Agenda 2030
En arbetsgrupp tar fram underlag för analys och förslag på åtgärder. Resultatet planeras
rapporteras till KS i april 2021
Kommentar
Tertial 1 2021
Kartläggning av nuläget för Kungälvs komm un har redovisats som en bilaga till årsbokslut 2020.
Arbetet pågår enligt plan med förankring och uppföljning. Bland annat har ett bildspel för
användning i ledningsgrupper och arbetsplatsträffar tagits fram. Det innehåller information om
och stödmaterial för verksamhetens arbete med agenda 2030.

Ansvarig
Håkan
Hambeson
Startdatum
2020-08-01
Slutdatum
2021-12-31

Pågående

9.12 NY 2021 Ta fram åtgärder för att stärka nyföretagsamheten
9.12.1 Genomförande: Anordna event och träffar
Tillsammans med nyföretagarcentrum och andra organisationer anordna event och träffar i
lämplig form för att informera om att starta och driva företag. Fördjupa samarbetet mellan
gymnasieskolan och näringslivstrategen kring ung företagsamhet.
Kommentar
Tertial 1 2021
Då det fortfarande är svårt att anordna fysiska event och träffar har Kungälvs kommun informerat
om digitala träffar som arrangerats av bland annat Business Region Göteborg, Almi och
NyföretagarCentrum Kungälv i syfte att starta eller alternativ köpa företag för att driva det i våra
kanaler, så som nyhetsbrev och LinkedIn.
Ung Företagsamhet Göteborgsregionen arrangerar alltid en mässa under tertial 1 för att erbjuda

Ansvarig
Erik
Lindskog
Startdatum
2021-01-01
Slutdatum
2022-12-31

Pågående
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säljtillfällen för UF-företagen där det också delas ut olika priser. I år gick priset Årets UF -skola till
Mimers Hus Gymnasium och näringslivsstrategen deltog i prisutdelningen tillsammans med
lärare från Mimers Hus Gymnasium. Näringslivsstrategen deltog också i en av jurygrupperna
inför mässan. Information om kunna handla varor och tjänster från UF-företagen i den digitala
UF-Gallerian Göteborg har spridits i kommunens kanaler.
Inför sommaren har näringslivsstrategen tillsammans med lärare från Mimers Hus gymnasium
undersökt möjligheterna att driva UF-företag som sommarjobb.

9.13 NY 2021 Utred och om möjligt att införa bostadskö för unga
9.13.1 Genomförande: Dialog med Kungälvsbostäder och Förbo
Ansvarig
Erik
Lindskog
Startdatum
2021-01-01
Slutdatum
2022-12-31

Tillsammans med Kungälvsbostäder och Förbo utreda de ekonomiska och juridiska
förutsättningarna för en ungdomsbostadskö.
Kommentar
Tertial 1 2021
Utredningen påbörjad av personal på kommunkansliet. Nästa steg blir dialoger med
Kungälvsbostäder för att undersöka hur de kan bidra i arbetet.

Pågående

9.14 NY 2021 Förslagsverksamheten utvecklas och stimuleras
med tydlig återkoppling och uppmuntran
9.14.1 Genomförande: Utreda utveckling av förslagsverksamhet
En utredning angående hur detta kan genomföras ska påbörjas under våren 2021. Ansvarig:
Annika Renström
Kommentar
Tertial 1 2021
Utredning är påbörjad. Omvärldsbevakning pågår.

Ansvarig
Annika
Renström
Startdatum
2021-01-01
Slutdatum
2021-12-31
Pågående

9.15 NY 2021 Utveckla kommunens service och bemötande för
medborgare och företag
9.15.1 Genomförande: En intern arbetsgrupp startar ett arbete
Starta en intern arbetsgrupp för att främja kommunens service och bemötande för medborgare
och företag. Utgångspunkten är den årliga mätningen insikt och svenskt näringslivs rank ning. I
gruppen ska olika myndighetsområden vara representerade. Syftet är att tillsammans jobba
strukturerat med insikt och andra rankningar för att utveckla kommunens service och bemötande.
Kommentar
Tertial 1 2021
En intern arbetsgrupp för att främja kommunens service och bemötande för medborgare och
företag är startad. Utgångspunkten är den årliga mätningen Insikt och Svenskt Näringslivs
rankning. I gruppen är olika myndighetsområden representerade. Syftet är att tillsammans jobba
strukturerat med Insikt och andra rankningar för att utveckla kommunens service och bemötande.
En workshop för dem som jobbar inom de olika myndighetsområdena är planerad till slutet av
maj, i syfte att ta vidare arbetet utifrån resultatet i Insikt 2021. SKR och Business Regi on
Göteborg deltar i workshopen.

Ansvarig
Erik
Lindskog
Startdatum
2021-01-01
Slutdatum
2022-12-31

Pågående
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Ett arbete med att få förståelse för skillnaderna mellan resultatet i Insikt och Svenskt Näringslivs
enkäter har påbörjats, där djupintervjuer med företag i kommunen kommer att genomföras.
Utifrån resultatet i intervjuerna kommer åtgärder att tas fram för att förbättra resultatet i Svenskt
Näringslivs ranking.

9.16 NY 2021 Uppdraget att bilda kommunkoncern skall beakta
nya möjliga områden att organisera i bolagsform
9.16.1 Genomförande: Utreda kommunkoncern med förslag på
genomförande
Utredningen om en kommunkoncern har intensifierats under hösten 2020 och planen är att
fatta beslut om eventuellt bildande senast december 2020. Vilka eventuellt nya omr åden som
ska organiseras inom ramen för kommunkoncernen kommer att beaktas i nästa fas av
utredningen. De ekonomiska, personella och verksamhetsmässiga förutsättningarna behöver
utredas
Kommentar
Tertial 1 2021

Ansvarig
Pia Jakobsson,
Haleh Lindqvist
Startdatum
2020-06-01
Slutdatum
2022-01-01
Pågående

Kommunfullmäktige har fattat beslut den 5 november 2020 om att att bolagen organiseras i
en koncern med ett koncernbolag som svarar för aktiv ägarstyrning. AB Kongahälla blir
moderbolag för kommunens hel- och delägda bolag från och med 2022-01-01.
Förvaltningen arbetar nu med framtagande av bland a nnat risk- och konsekvensanalyser för
skatt, moms, administration och upphandling.
Ekonomiberedningen har i KF:s beslut fått i uppdrag att arbeta med detta. Vidare arbetar
förvaltningen med framtagande av och revidering av styrande dokument, ägardirektiv o ch
bolagsordningar, samt andra delar som måste vara på plats inför koncernens uppstart i
januari 2022.
Förvaltningen bedömer att huruvida andra delar ska ingå i koncernen ska att arbetas med i
nästa skede när koncernen och grunden är på plats. Koncernens uppbyggnad tillåter att fler
delar innefattas i denna.

9.17 NY 2021 Upprätta förslag för idrottscentrum
och genomförandetid

med kostnader

9.17.1 Genomförande: Upprätta förslag för idrottscentrum

Kommentar
Tertial 1 2021
Arbete med detaljplanen har återupptagits, diverse utredningar för dagvatten, geoteknik
mm görs, dialog med Idrottsrådet, intresserade exploatörer mm pågår.
Se uppdrag nr 25.

Ansvarig
Åsa Berglie, Haleh
Lindqvist
Startdatum
2021-01-01
Slutdatum
2021-12-31
Pågående
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Hej Oskar
Hoppas jag kommit till rätt person.
Skulle vilja ha med denna interpellationen till nästa kommunfullmäktige.
Mvh Matilda Jansson Liberalerna
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Maj 2021

Interpellation till Pia Gillerstedt, Socialdemokraterna
Hur har ni arbetat förebyggande i Kungälv, för att tjejer inte ska dras in i våldsamma miljöer, gäng
och kriminalitet?

Bakgrund
I media skrivs det var och varannan dag om tjejer som vistas i kriminella sammanhang. Hur flickor i
unga år blir flickvänner som utnyttjas. Där systrar och kusiner deltar aktivt i bakgrunden och där
mammor skyddar sina söner. Kanske har man generellt underskattat tjejernas roll i gängvärlden, det
är en analys som polisen har gjort.

Vad är din analys, Pia Gillerstedt?

Liberalerna anser att det är en oerhört viktig trygghets- och frihetsfråga för tjejer att ha möjlighet att
växa upp och leva i ett tryggt samhälle, där kommunen kan erbjuda ett organiserat stöd.





Hur arbetar Kungälv med uppföljning och förebyggande insatser för att unga flickor, systrar,
kusiner och mammor inte ska bli offer för olagligheter, gäng och droghandel?
Har beredningen för trygghet och stöd ägnat frågan någon uppmärksamhet?
Vad finns det för konkreta åtgärder för att tidigt upptäcka och förhindra att tjejer glider iväg
ut i ett utanförskap.
Hur stöttar vi tjejer som vill lämna en våldsam och destruktiv miljö?

Matilda Jansson, Liberalerna
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Justering av taxa och sortiment på Marstrandsfärjan (Dnr KS2020/147041)
Sammanfattning
Ärendet gällande driften av Marstrandsfärjan i egen regi initierades i samband med regionens
beslut om ny zonstruktur för kollektivtrafiken och att dåvarande gällande avtal för färjan löpte
ut 2020-12-31.
Den 25 september 2020 fattade kollektivtrafiknämnden beslut om allmän trafikplikt för
Marstrandsfärjan enligt Västtrafiks rekommendation. Vidare beslutade de om att föreslå
regionstyrelsen att rekommendera regionfullmäktige att överlämna befogenhet till Kungälvs
kommun att ingå avtal om allmän trafik avseende färjetrafiken mellan Koön och
Marstrandsön.
6 oktober 2020 fattade regionstyrelsen beslut enligt kollektivtrafiknämndens förslag att
rekommendera regionfullmäktige att överlämna befogenhet enligt Lag (2010:1065) om
kollektivtrafik (3 kap §2) till Kungälvs kommun att ingå avtal om allmän trafik avseende
färjetrafiken mellan Koön och Marstrandsön. Vidare föreslog regionstyrelsen
regionfullmäktige att överlämnandet av befogenheten gäller till och med år 2035 med
möjlighet till förlängning.
Prisnivåerna på biljetterna bör enligt verksamhetens bedömning harmonisera med såväl
kommunens kostnader för att bedriva färjeverksamheten med helhetsansvar som
medborgarens, näringslivets och turistens incitament och behov att ta sig mellan ön och
fastlandet.
Förvaltningen tog fram ett förslag på taxor och sortiment för Marstrandsfärjan och
kommunfullmäktige i Kungälvs kommun fattade beslut den 5 november 2020. Efter fattat
beslut har det inkommit synpunkter på taxorna från såväl boende som företagarföreningar på
Marstrand och i Kungälv med önskemål om sänkta taxor för årskort.
I samband med kommunstyrelsens möte den 21 april 2021 fick kommundirektören ett
uppdrag att ta fram ett förslag på justerade taxor för årskort för Marstrandsfärjan.
Uppdraget var att sänka kostnaden för årskort så mycket som möjligt men ändå följa av
kommunfullmäktiges beslut om att taxan för färjan skall vara självfinansierad.
En omvärldsanalys har visat att det inte är juridiskt möjligt att särskilt främja medborgare som
genom sin mantalsskrivning är direkt beroende av en fungerande och tillgänglig
färjeförbindelse. I uppdraget ingick även att om möjligt även undersöka exempelvis höjd
dagtaxa, höjd taxa för fordon och/eller andra verksamheter eller åtgärder. Detta är frågor som
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av tidsskäl kunnat utredas djupare utan kommer att hanteras i samband med kommande
översyn av taxa senare i år i samband med budgetbeslut 2022.
Utgångsläget för kommunens egna sortiment och prisnivåer för biljetterna är att samma
sortiment som Västtrafik tillhandahåller är applicerbart för kommunen och ska användas.
Förslag till beslut är att kommunens och Västtrafiks sortiment är likvärdiga.
Förvaltningen har beaktat såväl boendes som lokala företagsföreningars förslag och
synpunkter och föreslår kommunfullmäktige följande:
Kommunstyrelsen har fått
1. Förvaltningen överlämnar två förslag på justerade taxor för period- och årskort för beslut:
Alternativ 1 eller 2.
2. Pris och sortiment gäller från och med 2021-07-15.
3. För redan köpta årskort för Marstrandsfärjan enligt taxa beslutad av kommunfullmäktige 5
november 2020 återbetalas mellanskillnad mot uppvisande av kvitto. Gäller endast för
årskort köpta år 2021.
4. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Juridisk bedömning
VGR har genom beslut av regionfullmäktige, i enlighet med lagen (2010:1065) om
kollektivtrafik, överlämnat befogenhet till Kungälvs kommun att ingå avtal om allmän trafik
avseende färjetrafiken mellan Koön och Marstrandsön. Detta innebär att kommunen har rätt
att besluta om biljettsortiment och biljettpriser för Marstrandsfärjan.
Förslaget till reviderad taxa för Marstrandsfärjan bedöms vara i enlighet med kommunallagens
(2017:725) bestämmelser.

Bakgrund
Ärendet gällande driften av Marstrandsfärjan i egen regi initierades i samband med regionens
beslut om ny zonstruktur för kollektivtrafiken och att då gällande avtal för färjan löpte ut
2020-12-31.
Den 25 september 2020 fattade kollektivtrafiknämnden beslut om allmän trafikplikt för
Marstrandsfärjan enligt Västtrafiks rekommendation. Vidare beslutade de om att föreslå
regionstyrelsen att rekommendera regionfullmäktige att överlämna befogenhet till Kungälvs
kommun att ingå avtal om allmän trafik avseende färjetrafiken mellan Koön och
Marstrandsön.
6 oktober 2020 fattade regionstyrelsen beslut enligt kollektivtrafiknämndens förslag att
rekommendera regionfullmäktige att överlämna befogenhet enligt Lag (2010:1065) om
kollektivtrafik (3 kap §2) till Kungälvs kommun att ingå avtal om allmän trafik avseende
färjetrafiken mellan Koön och Marstrandsön. Vidare föreslog regionstyrelsen
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regionfullmäktige att överlämnandet av befogenheten gäller till och med år 2035 med
möjlighet till förlängning.
Prisnivåerna på biljetterna, bör enligt verksamhetens bedömning harmonisera med såväl
kommunens kostnader för att bedriva färjeverksamheten med helhetsansvar som
medborgarens, näringslivets och turistens incitament och behov att ta sig mellan ön och
fastlandet.
Förvaltningen tog fram ett förslag på taxor och sortiment för Marstrandsfärjan och
kommunfullmäktige i Kungälvs kommun fattade beslut den 5 november 2020. Efter fattat
beslut har det inkommit synpunkter på taxorna från såväl boende som företagarföreningar på
Marstrand och i Kungälv med önskemål om sänkta taxor för årskort.
I samband med kommunstyrelsens möte den 21 april 2021 fick kommundirektören ett
uppdrag att ta fram ett förslag på justerade taxor för årskort för Marstrandsfärjan. Uppdraget
var att sänka kostnaden för årskort så mycket som möjligt men ändå följa av
kommunfullmäktiges beslut om att taxan för färjan skall vara självfinansierad.
En omvärldsanalys har visat att det inte är juridiskt möjligt att särskilt främja medborgare som
genom sin mantalsskrivning är direkt beroende av en fungerande och tillgänglig
färjeförbindelse. I uppdraget ingick även att om möjligt även undersöka exempelvis höjd
dagtaxa, höjd taxa för fordon och/eller andra verksamheter eller åtgärder. Detta är frågor som
av tidsskäl kunnat utredas djupare utan kommer att hanteras i samband med kommande
översyn av taxa senare i år i samband med budgetbeslut för 2022.

Verksamhetens bedömning
Prisnivåerna på biljetterna bör enligt verksamhetens bedömning harmonisera med såväl
kommunens kostnader för att bedriva färjeverksamheten med helhetsansvar som
medborgarens, arbetarens och turistens incitament och behov att ta sig mellan ön och
fastlandet. När beslutet fattades 5 november 2020 saknades det optimal statistik från Västtrafik
i underlaget till priskalkylerna, som påvisade hur många biljetter som sålts genom åren.
Förvaltningens förslag baseras på senast kända tillgängliga statistik och antagandet att ett lägre
pris på årskort kan genera ett större antal sålda årskort.
Utgångspunkten för kommunens eget sortiment och prisnivåer för biljetterna är att samma
sortiment som Västtrafik tillhandahåller är applicerbart för kommunen och ska därför
användas.
För att ha en sömlös övergång till eget sortiment och utbudet lättförståeligt bedömer
förvaltningen utifrån detta att sortimentet är applicerbart för följande målgrupper som idag
reser med Marstrandsfärjan:
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Förslag på justerade priser för period- och årskortkort i rött:

*periodkorten är personliga

Ärendenivåer – bedömning utifrån kommunfullmäktiges strategiska mål eller
kommunstyrelsens resultatmål
Ärendet är kopplat kommunfullmäktiges följande strategiska mål:
2. En trygg omsorg med valmöjligheter genom hela livet
3. Att ge möjligheter till en aktiv fritid för alla åldrar
4. Att alla medborgare ska ha möjlighet att delta i ett rikt och aktivt kulturliv
5. Att medborgare och näringsliv ska känna ökat förtroende för kommunen
Utöver detta berör det två av kommunstyrelsens resultatmål:
8. Fler barn, unga och äldre - inklusive personer med funktionsvariation deltar i ett rikt och
varierat kultur- och fritidsliv

7 Justering av taxa och sortiment på Marstrandsfärjan - KS2020/1470-41 Justering av taxa och sortiment på Marstrandsfärjan : Justering av taxa och sortiment på Marstrandsfärjan

5(6)

9. Förbättrat näringslivsklimat
13. Ökad kollektiv jobbpendling
Marstrandsfärjan är den enda förbindelsen mellan Marstrandsön och Koön. Att resa med färja
är en del av öns vardag, både när det gäller att ta sig till jobbet, skolan, fritidsaktiviteter eller att
åka och handla. Likaså avser det resande till Marstrandsön där det finns skola, bibliotek,
restauranger, butiker, kyrka, rådhus och caféer. Det finns även turistattraktioner såsom
Carlstens fästning, konstgalleri, festlokaler, hotell och vandrarhem. Marstrandsön är dessutom
värd för ett antal stora och även internationella evenemang.
Bedömning utifrån miljö, hållbarhet och mål i Agenda 2030
Ärendet berör mål 11 om hållbara städer och samhällen. Hållbar stadsutveckling omfattar
hållbart byggande och hållbar planering inklusive bostäder, offentliga platser såsom parker och
torg, transporter, återvinning och säkrare kemikaliehantering som i sin tur kräver bland annat
institutionell kapacitet och ny teknik.
Ärendet berör även Agenda 2030:s nionde mål om hållbar industri, innovationer och
infrastruktur.
En väl fungerande och hållbar infrastruktur genererar flera positiva effekter och främjar
ekonomisk tillväxt och utveckling. Säkerställande av den fortsatta driften av Marstrandsfärjan,
avseende person- och fordonstrafik har en inverkan på de boende och näringslivet på
Marstrandsön, likaså på Koön och andra delar av Kungälvs kommun, men även turistnäringen.
Bedömning utifrån politiska styrdokument
Det regionala Trafikförsörjningsprogrammet ligger till grund för Marstrandsfärjan och
därutöver finns kommunens Trafikplan och Plan för konkurrenskraftig kollektivtrafik som
kommer att bli vägledande.

Bedömning utifrån ett medborgar- och brukarperspektiv
Samtliga medborgare i Kungälvs kommun och även besökare samt näringsliv kommer att
påverkas positivt av positivt av lägre biljettpriser
Det finns en risk att medborgare som är boende på andra öar som också har kollektivtrafik
och som i november kommer att påverkas av en höjning av biljettpriser för att ta sig till
fastlandet upplever en ”orättvisa”.
Taxan är bunden till Marstrandsfärjan vilket innebär att det finns ett likabehandlingsperspektiv.
Samtliga resande, oberoende var de bor kommer att betala samma pris för resa mellan Koön
och Marstrandsön
Ekonomisk bedömning
Det finns osäkerhetsmarginaler kring resebeteende och återbetalning av årskort. För att
minska risken för taxehöjningar utifrån kommunfullmäktiges beslut redovisas två olika förslag
till justering av taxa för årskort och periodkort enligt tabellen ovan på sidan 4.
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Dock kan detta att komma att ändras vid ändrat reseunderlag. Återbetalningen av redan
inköpta årskort kommer att innebära en administrativ extrakostnad.

Förslag till beslut
1. Förvaltningen överlämnar två förslag på justerade taxor för periodoch årskort för beslut: Alternativ 1 eller 2.
2. Pris och sortiment gäller från och med 2021-07-15.
3. För redan köpta årskort för Marstrandsfärjan enligt taxa beslutad av
kommunfullmäktige 5 november 2020 återbetalas mellanskillnad mot
uppvisande av kvitto. Gäller endast för årskort köpta år 2021.
4. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Haleh Lindqvist
Kommundirektör
Expedieras till:

För kännedom till:

Anders Holm
Sektorchef samhälle och utveckling
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§ 206/2017

Justering av taxa och sortiment på Marstrandsfärjan (Dnr KS2020/1470)
Ärendet gällande driften av Marstrandsfärjan i egen regi initierades i samband med
regionens beslut om ny zonstruktur för kollektivtrafiken och att dåvarande gällande avtal för
färjan löpte ut 2020-12-31. Den 25 september 2020 fattade kollektivtrafiknämnden beslut om
allmän trafikplikt för Marstrandsfärjan enligt Västtrafiks rekommendation. Vidare beslutade
de om att föreslå regionstyrelsen att rekommendera regionfullmäktige att överlämna
befogenhet till Kungälvs kommun att ingå avtal om allmän trafik avseende färjetrafiken
mellan Koön och Marstrandsön.
6 oktober 2020 fattade regionstyrelsen beslut enligt kollektivtrafiknämndens förslag att
rekommendera regionfullmäktige att överlämna befogenhet enligt Lag (2010:1065) om
kollektivtrafik (3 kap §2) till Kungälvs kommun att ingå avtal om allmän trafik avseende
färjetrafiken mellan Koön och Marstrandsön. Vidare föreslog regionstyrelsen
regionfullmäktige att överlämnandet av befogenheten gäller till och med år 2035 med
möjlighet till förlängning.
Prisnivåerna på biljetterna bör enligt verksamhetens bedömning harmonisera med såväl
kommunens kostnader för att bedriva färjeverksamheten med helhetsansvar som
medborgarens, näringslivets och turistens incitament och behov att ta sig mellan ön och
fastlandet.
Förvaltningen tog fram ett förslag på taxor och sortiment för Marstrandsfärjan och
kommunfullmäktige i Kungälvs kommun fattade beslut den 5 november 2020. Efter fattat
beslut har det inkommit synpunkter på taxorna från såväl boende som företagarföreningar
på Marstrand och i Kungälv med önskemål om sänkta taxor för årskort.
I samband med kommunstyrelsens möte den 21 april 2021 fick kommundirektören ett
uppdrag att ta fram ett förslag på justerade taxor för årskort för Marstrandsfärjan.
Uppdraget var att sänka kostnaden för årskort så mycket som möjligt men ändå följa av
kommunfullmäktiges beslut om att taxan för färjan skall vara självfinansierad.
En omvärldsanalys har visat att det inte är juridiskt möjligt att särskilt främja medborgare
som genom sin mantalsskrivning är direkt beroende av en fungerande och tillgänglig
färjeförbindelse. I uppdraget ingick även att om möjligt även undersöka exempelvis höjd
dagtaxa, höjd taxa för fordon och/eller andra verksamheter eller åtgärder. Detta är frågor
som av tidsskäl kunnat utredas djupare utan kommer att hanteras i samband med
kommande översyn av taxa senare i år i samband med budgetbeslut 2022.
Utgångsläget för kommunens egna sortiment och prisnivåer för biljetterna är att samma
sortiment som Västtrafik tillhandahåller är applicerbart för kommunen och ska användas.
Förslag till beslut är att kommunens och Västtrafiks sortiment är likvärdiga.
Förvaltningen har beaktat såväl boendes som lokala företagsföreningars förslag och
synpunkter och föreslår kommunfullmäktige följande:

KOMMUNSTYRELSEN

Justeras sign
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1. Förvaltningen överlämnar två förslag på justerade taxor för period- och årskort för
beslut: Alternativ 1 eller 2.
2. Pris och sortiment gäller från och med 2021-07-15.
3. För redan köpta årskort för Marstrandsfärjan enligt taxa beslutad av kommunfullmäktige
5 november 2020 återbetalas mellanskillnad mot uppvisande av kvitto. Gäller endast för
årskort köpta år 2021.
4. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
Yrkande
Miguel Odhner (S): Bifall till alternativ 2.
Ove Wiktorsson (C): Bifall till alternativ 1.
Morgan Carlsson (SD): Bifall till alternativ 2.
Elisabeth Mattsson (L): Bifall till eget förslag enligt bilaga.
Martin Högstedt (UP): Bifall till Elisabeth Mattssons (L) förslag.
Ove Wiktorsson (C): Avslag på Elisabeth Mattssons (L) yrkande.
Ordföranden meddelar att Miguel Odhners (S) yrkande är huvudförslag och ställer övriga
yrkanden mot varandra för att utse motförslag till huvudförslaget och finner att Elisabeth
Mattsons (L) yrkande är motförslag till huvudförslaget.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att Kommunstyrelsen beslutar att
anta Miguel Odhners (S) yrkande.
Omröstning begärs.
Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning:
Ja-röst för bifall till Miguel Odhners (S) yrkande och
Nej-röst för bifall till Elisabeth Matssons (L) yrkande.
Omröstningsresultat
Med 11 ja-röster för Miguel yrkande och 3 nej-röster för Elisabeth Mattsons (L) yrkande
samt en ledamot som avstod antar kommunstyrelsen Miguel Odhners (S) yrkande.

KOMMUNSTYRELSEN
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Ledamot
Miguel Odhner (S)
Anders Holmensköld (M)
Elisabeth Matsson (M)
Martin Högstedt (UP)
Ove Wiktorsson (C)
Ancy Wahlgren (UP)
Morgan Carlsson (SD)
Linda Åshamre (S)
Anna Vedin (M)
Mats Frisell (S)
William Hult (S)
Erik Andreasson (V)
Rolf Carlsson (SD)
Gun-Marie Daun (KD)
Marcus Adiels (M)

Ja

Nej

Avstår

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Justering av taxa och sortiment på Marstrandsfärjan
Förslag till kommunfullmäktige

__________

1. Alternativ 2 för justerade taxor för period- och årskort på
Marstrandsfärjan antas.
2. Pris och sortiment gäller från och med 2021-07-15.
3. För redan köpta årskort för Marstrandsfärjan enligt taxa beslutad av
kommunfullmäktige 5 november 2020 återbetalas mellanskillnad
mot uppvisande av kvitto. Gäller endast för årskort köpta år 2021.
4. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
Elisabeth Matsson (M) lämnar en anteckning till protokollet.

KOMMUNSTYRELSEN
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§ 206/2017

Justering av taxa och sortiment på Marstrandsfärjan (Dnr KS2020/1470)
Ärendet gällande driften av Marstrandsfärjan i egen regi initierades i samband med
regionens beslut om ny zonstruktur för kollektivtrafiken och att dåvarande gällande avtal för
färjan löpte ut 2020-12-31. Den 25 september 2020 fattade kollektivtrafiknämnden beslut om
allmän trafikplikt för Marstrandsfärjan enligt Västtrafiks rekommendation. Vidare beslutade
de om att föreslå regionstyrelsen att rekommendera regionfullmäktige att överlämna
befogenhet till Kungälvs kommun att ingå avtal om allmän trafik avseende färjetrafiken
mellan Koön och Marstrandsön.
6 oktober 2020 fattade regionstyrelsen beslut enligt kollektivtrafiknämndens förslag att
rekommendera regionfullmäktige att överlämna befogenhet enligt Lag (2010:1065) om
kollektivtrafik (3 kap §2) till Kungälvs kommun att ingå avtal om allmän trafik avseende
färjetrafiken mellan Koön och Marstrandsön. Vidare föreslog regionstyrelsen
regionfullmäktige att överlämnandet av befogenheten gäller till och med år 2035 med
möjlighet till förlängning.
Prisnivåerna på biljetterna bör enligt verksamhetens bedömning harmonisera med såväl
kommunens kostnader för att bedriva färjeverksamheten med helhetsansvar som
medborgarens, näringslivets och turistens incitament och behov att ta sig mellan ön och
fastlandet.
Förvaltningen tog fram ett förslag på taxor och sortiment för Marstrandsfärjan och
kommunfullmäktige i Kungälvs kommun fattade beslut den 5 november 2020. Efter fattat
beslut har det inkommit synpunkter på taxorna från såväl boende som företagarföreningar
på Marstrand och i Kungälv med önskemål om sänkta taxor för årskort.
I samband med kommunstyrelsens möte den 21 april 2021 fick kommundirektören ett
uppdrag att ta fram ett förslag på justerade taxor för årskort för Marstrandsfärjan.
Uppdraget var att sänka kostnaden för årskort så mycket som möjligt men ändå följa av
kommunfullmäktiges beslut om att taxan för färjan skall vara självfinansierad.
En omvärldsanalys har visat att det inte är juridiskt möjligt att särskilt främja medborgare
som genom sin mantalsskrivning är direkt beroende av en fungerande och tillgänglig
färjeförbindelse. I uppdraget ingick även att om möjligt även undersöka exempelvis höjd
dagtaxa, höjd taxa för fordon och/eller andra verksamheter eller åtgärder. Detta är frågor
som av tidsskäl kunnat utredas djupare utan kommer att hanteras i samband med
kommande översyn av taxa senare i år i samband med budgetbeslut 2022.
Utgångsläget för kommunens egna sortiment och prisnivåer för biljetterna är att samma
sortiment som Västtrafik tillhandahåller är applicerbart för kommunen och ska användas.
Förslag till beslut är att kommunens och Västtrafiks sortiment är likvärdiga.
Förvaltningen har beaktat såväl boendes som lokala företagsföreningars förslag och
synpunkter och föreslår kommunfullmäktige följande:
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1. Förvaltningen överlämnar två förslag på justerade taxor för period- och årskort för
beslut: Alternativ 1 eller 2.
2. Pris och sortiment gäller från och med 2021-07-15.
3. För redan köpta årskort för Marstrandsfärjan enligt taxa beslutad av kommunfullmäktige
5 november 2020 återbetalas mellanskillnad mot uppvisande av kvitto. Gäller endast för
årskort köpta år 2021.
4. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
Yrkande
Miguel Odhner (S): Bifall till alternativ 2.
Ove Wiktorsson (C): Bifall till alternativ 1.
Morgan Carlsson (SD): Bifall till alternativ 2.
Elisabeth Mattsson (L): Bifall till eget förslag enligt bilaga.
Martin Högstedt (UP): Bifall till Elisabeth Mattssons (L) förslag.
Ove Wiktorsson (C): Avslag på Elisabeth Mattssons (L) yrkande.
Ordföranden meddelar att Miguel Odhners (S) yrkande är huvudförslag och ställer övriga
yrkanden mot varandra för att utse motförslag till huvudförslaget och finner att Elisabeth
Mattsons (L) yrkande är motförslag till huvudförslaget.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att Kommunstyrelsen beslutar att
anta Miguel Odhners (S) yrkande.
Omröstning begärs.
Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning:
Ja-röst för bifall till Miguel Odhners (S) yrkande och
Nej-röst för bifall till Elisabeth Matssons (L) yrkande.
Omröstningsresultat
Med 11 ja-röster för Miguel yrkande och 3 nej-röster för Elisabeth Mattsons (L) yrkande
samt en ledamot som avstod antar kommunstyrelsen Miguel Odhners (S) yrkande.
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Sammanträdesprotokoll

2021-06-16
27 (50)

Sammanträdesdatum
Sida

Ledamot
Miguel Odhner (S)
Anders Holmensköld (M)
Elisabeth Matsson (M)
Martin Högstedt (UP)
Ove Wiktorsson (C)
Ancy Wahlgren (UP)
Morgan Carlsson (SD)
Linda Åshamre (S)
Anna Vedin (M)
Mats Frisell (S)
William Hult (S)
Erik Andreasson (V)
Rolf Carlsson (SD)
Gun-Marie Daun (KD)
Marcus Adiels (M)

Ja

Nej

Avstår

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Justering av taxa och sortiment på Marstrandsfärjan
Förslag till kommunfullmäktige

__________

1. Alternativ 2 för justerade taxor för period- och årskort på
Marstrandsfärjan antas.
2. Pris och sortiment gäller från och med 2021-07-15.
3. För redan köpta årskort för Marstrandsfärjan enligt taxa beslutad av
kommunfullmäktige 5 november 2020 återbetalas mellanskillnad
mot uppvisande av kvitto. Gäller endast för årskort köpta år 2021.
4. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
Elisabeth Matsson (M) lämnar en anteckning till protokollet.

KOMMUNSTYRELSEN

Justeras sign
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Tjänsteskrivelse

Handläggarens namn
Sten-Ove Dahllöf
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2021-05-10

Ny modell för VA-taxa samt inkopplingsavgift 2022 (Dnr KS2021/0107-1)
Sammanfattning
Under 2019 och 2020 har diskussioner förts i dialogmöten med VA-föreningar och även
internt mellan politik och tjänstemän i kommunen angående VA-taxans konstruktion och dess
effekter för olika fastighetsägare både inom och utanför kommunens verksamhetsområde. I
december 2019 gavs ett uppdrag från kommunfullmäktige att föra en dialog med de anslutna
VA-föreningarna om de förslag till ny taxa som framförts från förvaltningen. Uppdraget
mynnade ut i ett behov av att ta fram en ny modell för VA-taxan som bl a skulle ha som syfte
att likställa föreningar inom och utom kommunalt VA-verksamhetsområde och målet var att ta
fram ett nytt taxeförslag att införa fr o m 2022.
Förslaget i detta tjänsteutlåtande handlar om vilken modell för taxeuttag Kungälvs kommun
ska jobba efter. Förslagen på taxenivåer i bifogat taxeförslag ska ses som räkneexempel på hur
en sådan taxa kan komma att slå för olika fastighetsägare till dess ett skarpt förslag läggs under
hösten.
Förvaltningen har även undersökt tomtytans påverkan på anläggningsavgiften.
Förvaltningen föreslår sammanfattningsvis en förändring enligt följande:
Brukningsavgiften ändras till att baseras på antalet anslutna bostadsenheter. Nu är den baserad
på mätarstorlek och antal mätare.
Brukningsavgiften föreslås bestå av följande komponenter:




En fast grundavgift per år och fastighet eller förening
En avgift per år och bostadsenhet
En rörlig avgift per kubikmeter levererat renvatten

Begreppet bostadsenhet föreslås i kommunens taxeföreskrifter istället för begreppen lägenhet,
småhus, annan bostadsenhet eller övrig bostadsfastighets lokaler.
Förvaltningen föreslår samtidigt att utformningen av anläggningsavgiftens konstruktion inte
ändras. Avgifternas nivåer föreslås beslutas i ordinarie taxebeslut under hösten 2021. De siffror
som används i jämförande beräkningar ska därför uppfattas som exempel för att beskriva hur
den nya taxan förväntas ha effekt för olika fastighetsägare.

ADRESS

VA

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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Juridisk bedömning
Lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster, vattentjänstlagen styr kommunens skyldighet att
anlägga och driva allmänna anläggningar.
Förändringen är i enlighet med Branschföreningen Svenskt Vattens basförslag som är prövat
juridiskt i Mark och miljödomstolen och som finns i flera andra kommuner.
Förändringen bedöms inte heller strida mot de avtal som är ingångna av kommunen avseende
anslutning till kommunalt VA för föreningar då avtalen endast reglerar att debitering sker
enligt vid tidpunkten gällande taxa. Detta är också kontrollerat av juridisk expertis
(Advokatfirman Lindahl och Kungälvs kommunjurist i samband med VA-föreningarnas
överklagan av taxebeslut) och följer gällande lagstiftning.
Bakgrund
Under 2019 och 2020 har diskussioner förts i dialogmöten med VA-föreningar och även
internt mellan politik och tjänstemän i kommunen angående VA-taxans konstruktion och dess
effekter för olika fastighetsägare både inom och utanför kommunens verksamhetsområde. I
december 2019 (KS2019/1456-27) gavs ett uppdrag från kommunfullmäktige att föra en
dialog med de anslutna VA-föreningarna om de förslag till ny taxa som framförts från
förvaltningen. Uppdraget mynnade ut i ett behov av att ta fram en ny modell för VA-taxan
som bl a skulle ha som syfte att likställa föreningar inom och utom kommunalt VAverksamhetsområde och målet var att ta fram ett nytt taxeförslag att införa fr o m 2022
(KS2019/2113-53).
Brukningstaxa
Nuvarande taxa innebär att en villa/småhusägare idag har en fast brukningsavgift på:
6 938 kr inkl moms.

Det gjorde vid en jämförelse Kungälvs kommuns taxa för småhusägare inom
verksamhetsområdet till den 11:e dyraste i landet (sk typhus A).
För en större förening med 137 bostadsenheter innebär nuvarande taxa en fast brukningsavgift
på:

*2=145 716 kr/år /137 bostadsenheter ger en fast årlig avgift på 1 064 kr/lgh. Vid samma
jämförelse som ovan placerar sig Kungälvs kommun på en 75:e plats för lägenheter (sk typhus
B).
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Anläggningsavgift
Anläggningsavgiften ska finansiera utbyggnaden av va-anläggningarna inom de befintliga äldre
bostadsområden som ska anslutas till kommunalt vatten och avlopp samt inom nya
detaljplaneområden. Anläggningsavgiften består av:
 Servisavgift
 Förbindelsepunktavgift
 Lägenhetsavgift (Byts till Bostadsenhetsavgift)
 Tomtyteavgift
Täckningsgraden för kommunen i utbyggnadsområdena är kring 50% eller där under.
Verksamhetens bedömning
Förslaget i detta tjänsteutlåtande handlar om vilken modell för taxeuttag Kungälvs kommun
ska jobba efter. Förslagen på taxenivåer i bifogat taxeförslag ska ses som räkneexempel på hur
en sådan taxa kan komma att slå för olika fastighetsägare till dess ett skarpt förslag läggs under
hösten.
Brukningsavgift
Begreppet bostadsenhet föreslås i kommunens taxeföreskrifter istället för begreppen lägenhet,
småhus, annan bostadsenhet eller övrig bostadsfastighets lokaler.
Avgifternas nivåer föreslås tas beslutas i ordinarie taxebeslut under hösten 2021 då VAkollektivets budget är klar. De siffror som används i jämförande beräkningar ska därför
uppfattas som exempel för att beskriva hur den nya taxemodellen förväntas ha effekt för olika
fastighetsägare.
Brukningsavgiften föreslås bestå av följande komponenter:




En fast grundavgift per år och fastighet eller förening
En avgift per år och bostadsenhet
En rörlig avgift per kubikmeter levererat renvatten

Detta följer Svenskt vattens basförslag (Sveriges kommuners branschorganisation) och är väl
beprövat och juridiskt kontrollerat genom Sv. Vatten och rättspraxis och uppfyller kravet om
en skälig och rättvis va-taxa i enlighet med allmänna vattentjänstlagen.
Vid jämförelse och utvärdering av taxeförslaget har även Kungsbacka kommuns brukningstaxa
funnits med i omvärldsbevakningen.
Taxenivåer som anges nedan redovisar utfall baseras på beräkningar och nuvarande
abonnentregister som grund. Observera att taxenivåerna för 2022 beslutas separat i enlighet
med Kungälvs kommuns tidigare praxis d v s under hösten 2021.
För en småhusfastighet med en årlig vattenförbrukning på 150 m³ blir det en årskostnad på 10
675 kr inkl moms vilket är en sänkning med 2 338 kr och ca 18%.
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För exempelvis en större förening med 137 bostadsenheter och en årlig vattenförbrukning på
1858 m3/år blir det en årskostnad på 290 980 kr inkl moms vilket är en höjning med 76 484 kr
och ca 36% eller 558 kr/lgh och år(46 kr/lgh och månad).
Samtliga taxesiffror som används i detta dokument är från nu gällande VA-taxa och används i
jämförande syfte. Nivåerna för 2022 kommer att behandlas i taxesättningen och beslutas i
Kommunfullmäktige under hösten 2021.
Som beräkningsexempel antas följande:
Fast avgift
Grundavgift per år och fastighet
Avgift per år och bostadsenhet

3000 kr
1600 kr

Utjämningen mellan olika fastighetskategorier gör att debiteringsgrunden blir likvärdig både
för de som finns både inom och utanför det kommunala verksamhetsområdet.
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Utjämningen innebär också en likvärdig debitering för småhusägare, hyresvärdar,
bostadsrättsföreningar och övriga föreningar där nyttan av tjänsterna kommer bli tydliga.
Anläggningsavgift
Nedanstående resonemang belyser effekter av yrkandet i Kommunstyrelsen: KS2019/1456-2 VA-taxa samt inkopplingsavgift år 2020 att se över tomtyteavgiftens storlek.
För att belysa en förändring av tomtyteavgiften har en beräkning med en sänkning på 10 kr
exkl moms eller med 17% tagits fram.
Detta fiktiva exempel innebär en sänkning med 10 000 kr inkl. moms för en fastighet på 800
kvm och en sänkning med 24 000 kr inkl moms för en tomt på 1900 kvm.
För att inte sänka täckningsgraden i utvecklingsområdena innebär detta att en höjning av en
annan parameter i anläggningstaxan är nödvändig för att kompensera för det intäktsbortfall
som åtgärden skulle innebära.
Tomtyteavgift ska täcka huvudmannens kostnader som ökar med ökande tomtstorlek.
Tomtyteavgiften beskriver hur tätbebyggt ett område är. Det innebär att kommunen generellt
behöver anlägga längre sträcka ledningar för att nå nästa tomt.
Tomtyteavgiften är begränsad och får inte överstiga summan av de andra avgiftsparametrarna
enlig dom i Högsta förvaltningsdomstolen.

Blå linje, nuvarande taxa
Orange linje, sänkt tomtyteavgift med 10 kr (17%) höjd avgift på lägenhet med 10 %.
Fiktiva exemplet ger 3 930 kr lägre avgift för Typhus A
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och 13 930 kr lägre avgift för medeltomten i Aröd som är 1600 kvm.
Begränsningsregel infördes i Svenskt Vattens förslag till taxekonstruktion efter att
Regeringsrätten (numera Högsta förvaltningsdomstolen) 1979 kom fram till att det finns en
gräns för hur stor tomtyteavgiften får bli i förhållande till övriga avgiftsparametrar.
Regeringsrätten kom fram till att taxan behöver innehålla reduceringsregler som säkerställer att
tomtyteavgiften inte blir alltför dominerande för bostadsfastigheter.
I Svenskt Vattens basförslag P96, finns därför en begränsningsregel som innebär att tomtyteavgiften inte får utgöra mer än hälften av den totala anläggningsavgiften för en fastighet i
bostadskategorin – den får alltså inte bli större än de övriga avgiftsparametrarna i
anläggningstaxan tillsammans. Den maximala debiterbara tomtytan för en fastighet beräknas
på följande sätt:

Det är den maximala debiterade tomtytan som benämns brytpunkten.
Ett sänkt pris per kvadratmeter innebär att brytpunkten höjs och att kostnader för små tomter
kommer att öka under förutsättning att totala intäkterna från anläggningsavgifterna ska vara
oförändrade.
Sänks tomtyteavgiften utan att någon eller några av de andra parametrarna höjs innebär detta
att täckningsgraden minskar i utbyggnadsområden.
Förvaltningen föreslår att utformningen av anläggningsavgiftens konstruktion förblir
oförändrad.

Bedömning utifrån miljö, hållbarhet och mål i Agenda 2030
För att kunna fullfölja Agenda 2030 och de globala målen 3(hälsa och välbefinnande), 6 (Rent
vatten och sanitet), 9 (motståndskraftig infrastruktur), 11 (motståndskraftigt och hållbart
samhälle) och 14 (nyttja hav och de marina resurserna på ett hållbart sätt och uppnå hållbar
utveckling) krävs att va-kollektivet är rustat att möta de önskemål och krav som ställs på den
kommunala va-hanteringen.
Bedömning utifrån politiska styrdokument
För att kunna fullfölja kommunfullmäktiges strategiska mål, pkt 6, som bland annat innebär en
ökad samordning mellan infrastruktur och byggnation inom hela kommunen, krävs
omfattande utbyggnad av kommunala va-ledningar för att möta bostäder och kommande
detaljplaner. Finansiering av utbyggnaden görs via avgifter.

Bedömning utifrån ett medborgar- och brukarperspektiv
Kungälvs kommun måste säkerställa att dricksvatten levereras med bra kvalitet och att
anläggningar för vatten och avlopp är väl fungerande och underhållna. Anläggningarna kan då
överlämnas till kommande generationer med gott samvete.
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För att ha en jämlik, och likvärdig taxa, och att inte fastigheter belastas oskäligt är det viktigt
med en likvärdig brukningsavgift för abonnenterna som är anslutna till de kommunala VAanläggningarna.
Ekonomisk bedömning
Utvärdering av taxans nivåer sker årligen i samband med taxebeslut i kommunfullmäktige
under hösten. Nivåerna sätts för att nå budget i balans utifrån föregående års utfall samt
förväntade kostnadsökningar i kapitalkostnader som följd av valda investeringar. I kommande
investeringsbehov ingår även bedömningar utifrån behoven som tas fram genom drift- och
underhållsplan samt förnyelseplaneringen.

Förslag till beslut
1. Ny modell för VA-taxa för Kungälvs kommuns allmänna vatten- och
avloppsanläggning antas och tillämpas vid taxesättningen från och med 2022.

Martin Hollertz
Verksamhetschef teknik

Anders Holm
Sektorchef samhälle och utveckling

Expedieras till:

Anders Holm SHB, Martin Hollertz SHB Sten-Ove Dahllöf SHB, Kommunkansli och juridik

För kännedom till:

Stefan Bohlin VA-teknik/SHB
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§ 70/2021

Information Ny VA-taxa samt inkopplingsavgift 2022 (Dnr KS2021/0107)
Under 2019 och 2020 har diskussioner förts i dialogmöten med VA-föreningar och även
internt mellan politik och tjänstemän i kommunen angående VA-taxans konstruktion och dess
effekter för olika fastighetsägare både inom och utanför kommunens verksamhetsområde. I
december 2019 gavs ett uppdrag från kommunfullmäktige att föra en dialog med de anslutna
VA-föreningarna om de förslag till ny taxa som framförts från förvaltningen. Uppdraget
mynnade ut i ett behov av att ta fram en ny modell för VA-taxan som bl a skulle ha som syfte
att likställa föreningar inom och utom kommunalt VA-verksamhetsområde och målet var att ta
fram ett nytt taxeförslag att införa fr o m 2022.
Förslaget i detta tjänsteutlåtande handlar om vilken modell för taxeuttag Kungälvs kommun
ska jobba efter. Förslagen på taxenivåer i bifogat taxeförslag ska ses som räkneexempel på hur
en sådan taxa kan komma att slå för olika fastighetsägare till dess ett skarpt förslag läggs under
hösten.
Förvaltningen har även undersökt tomtytans påverkan på anläggningsavgiften.
Förvaltningen föreslår sammanfattningsvis en förändring enligt följande:
Brukningsavgiften ändras till att baseras på antalet anslutna bostadsenheter. Nu är den baserad
på mätarstorlek och antal mätare.
Brukningsavgiften föreslås bestå av följande komponenter:




En fast grundavgift per år och fastighet eller förening
En avgift per år och bostadsenhet
En rörlig avgift per kubikmeter levererat renvatten

Begreppet bostadsenhet föreslås i kommunens taxeföreskrifter istället för begreppen lägenhet,
småhus, annan bostadsenhet eller övrig bostadsfastighets lokaler.
Förvaltningen föreslår samtidigt att utformningen av anläggningsavgiftens konstruktion inte
ändras. Avgifternas nivåer föreslås beslutas i ordinarie taxebeslut under hösten 2021. De siffror
som används i jämförande beräkningar ska därför uppfattas som exempel för att beskriva hur
den nya taxan förväntas ha effekt för olika fastighetsägare.
Beslut
Informationen antecknas till protokollet.
__________

UTSKOTTET FÖR SAMHÄLLE OCH
UTVECKLING

Justeras sign
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§ 70/2021

Information Ny VA-taxa samt inkopplingsavgift 2022 (Dnr KS2021/0107)
Under 2019 och 2020 har diskussioner förts i dialogmöten med VA-föreningar och även
internt mellan politik och tjänstemän i kommunen angående VA-taxans konstruktion och dess
effekter för olika fastighetsägare både inom och utanför kommunens verksamhetsområde. I
december 2019 gavs ett uppdrag från kommunfullmäktige att föra en dialog med de anslutna
VA-föreningarna om de förslag till ny taxa som framförts från förvaltningen. Uppdraget
mynnade ut i ett behov av att ta fram en ny modell för VA-taxan som bl a skulle ha som syfte
att likställa föreningar inom och utom kommunalt VA-verksamhetsområde och målet var att ta
fram ett nytt taxeförslag att införa fr o m 2022.
Förslaget i detta tjänsteutlåtande handlar om vilken modell för taxeuttag Kungälvs kommun
ska jobba efter. Förslagen på taxenivåer i bifogat taxeförslag ska ses som räkneexempel på hur
en sådan taxa kan komma att slå för olika fastighetsägare till dess ett skarpt förslag läggs under
hösten.
Förvaltningen har även undersökt tomtytans påverkan på anläggningsavgiften.
Förvaltningen föreslår sammanfattningsvis en förändring enligt följande:
Brukningsavgiften ändras till att baseras på antalet anslutna bostadsenheter. Nu är den baserad
på mätarstorlek och antal mätare.
Brukningsavgiften föreslås bestå av följande komponenter:




En fast grundavgift per år och fastighet eller förening
En avgift per år och bostadsenhet
En rörlig avgift per kubikmeter levererat renvatten

Begreppet bostadsenhet föreslås i kommunens taxeföreskrifter istället för begreppen lägenhet,
småhus, annan bostadsenhet eller övrig bostadsfastighets lokaler.
Förvaltningen föreslår samtidigt att utformningen av anläggningsavgiftens konstruktion inte
ändras. Avgifternas nivåer föreslås beslutas i ordinarie taxebeslut under hösten 2021. De siffror
som används i jämförande beräkningar ska därför uppfattas som exempel för att beskriva hur
den nya taxan förväntas ha effekt för olika fastighetsägare.
Beslut
Informationen antecknas till protokollet.
__________

UTSKOTTET FÖR SAMHÄLLE OCH
UTVECKLING

Justeras sign
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Höjning av lokstödsbidraget (Dnr KS2021/1027-1)
Sammanfattning
Kommunalt lokalt aktivitetsstöd (LOK-stöd) för ungdomsverksamhet premierar aktiva
medlemmar och utgår till förening som bedriver verksamhet för barn och ungdomar i åldern
7-20 år. Stödet avser att stimulera föreningar till rekrytering av aktiva medlemmar som
kontinuerligt och regelbundet erbjuds möjlighet att utöva verksamhet i föreningens regi. Stödet
utgår endast för aktiva medlemmar där utgångspunkten blir det sociala mötet tillsammans med
andra barn och ungdomar. Bidragets storlek fastställs årligen och har de senaste åren legat på
ca 9 kronor per deltagare och sammankomst, beroende på antal aktiviteter.
En ökning av beloppet för LOK-stöd med 500 000 kr bedöms gynna barn och ungdomar i alla
föreningar.
Budgeten för lokstödet är i dag 2 910 000 kronor. En höjning av lokstödet med 500 000 kr (ca
17%) ger en utbetalning om 3 410 000 kronor för 2021. Förvaltningen har idag inte budget för
denna kostnadsökning inom befintlig ram utan att ytterligare medel tilldelas.
Förslag till beslut:
LOK-bidraget höjs med 500 000 kr från och med 2/7 2021 från totalt 2 910 000 till totalt
3 410 000 kr år 2021. Finansiering sker genom eget kapital och minskar därmed årets resultat
med 500 000 kr.
Juridisk bedömning
LOK-stödet är ett kommunalt föreningsbidrag och bedöms utgöra en kommunal
angelägenhet enligt kommunallagen. Kommunala bidrag till det ideella föreningslivet regleras
ytterst sällan i speciallagstiftning. Av betydelse för de ideella föreningarna är således i princip
bara de allmänna reglerna i kommunallagen. Kommunallagens allmänna regler bör således
beaktas och bland dessa särskilt:
- allmänintresset,
- lokaliseringsprincipen,
- den kommunala proportionalitetsprincipen och
- förbudet mot understöd åt näringsidkare.
LOK-stödet bedöms med sin nuvarande konstruktion förenligt med kommunallagens
skrivningar.

ADRESS

VERKSAMHETSOMRÅDE LOKALER OCH
ANLÄGGNINGAR

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
Kommunstyrelsen avsätter medel varje år som ska användas till bidrag och stöd till föreningar
och frivilligorganisationer. De ekonomiska bidragen stärker den ideella sektorns
förutsättningar att erbjuda aktiviteter och verksamheter av god kvalitet med en inriktning som
kännetecknas av delaktighet och jämlikt inflytande. Föreningsstöd kan avse aktiviteter och
arrangemang men även drift av lokaler eller andra kostnader.
Det kommunala föreningsstödet avser endast att täcka en del av föreningens kostnader.
Kommunalt lokalt aktivitetsstöd för ungdomsverksamhet i Kungälv
Kommunalt lokalt aktivitetsstöd (LOK-stöd) för ungdomsverksamhet premierar aktiva
medlemmar och utgår till förening som bedriver verksamhet för barn och ungdomar i åldern
7–20 år. Stödet avser att stimulera föreningar till rekrytering av aktiva medlemmar som
kontinuerligt och regelbundet erbjuds möjlighet att utöva verksamhet i föreningens regi.
Stödet utgår endast för aktiva medlemmar där utgångspunkten blir det sociala mötet
tillsammans med andra barn och ungdomar.
Bidragets storlek fastställs årligen och har de senaste åren legat på 2 910 000 kr per år, vilket i
genomsnitt ger runt 9 kronor per deltagare och sammankomst, beroende på hur många
aktiviteter och medlemmar som deltagit.
Krav:
• Föreningen ska vara klassificerad som ungdomsverksamhet vilket innebär att föreningen ska
ha en huvudsaklig inriktning på åldersgruppen 7-20år.
• Bidragsberättigade deltagare är de som under innevarande år fyller lägst 7 år och högst 20 år.
• En gruppaktivitet ska pågå i minst 60 minuter, ledas av minst en ledare utsedd av föreningen
och bestå av minst tre och högst 30 övriga deltagare.
Begränsningar:
• Avser endast kommunalt lokalt aktivitetsstöd. Statligt lokalt aktivitetsstöd söks av föreningen
separat enligt anvisningar utfärdade av staten eller dess representant.
• Den som deltar i mer än en sammankomst per dag, i samma förening, får endast räknas vid
ett tillfälle.
• Ersättning utgår ej för ledare som är äldre än 20 år.
Omvärldsbevakning aktivitetsnivåer och LOK-stöd
Antal aktiviteter är högt i Kungälv. Vi har många aktiva i våra föreningar varje dag, året om.
Idrottsrådet räknade ut nyligen att Kungälv har 1 200 barn och ungdomar i aktivitet 6 dagar i
veckan under 47 veckor per år.
Bäst i Sverige är Solna, med 70 deltagartillfällen per capita, flickor och pojkar 7–20 år.
För Kungälv är motsvarande siffra 43. Sämst i Sverige är Laxå, med endast 8 deltagartillfällen
per capita, flickor och pojkar mellan 7–20 år.
I Sverige, placerar sig Kungälv på plats 20 (av 290 kommuner) vad gäller antalet aktiviteter per
barn/ungdom mellan 7–20 år med sina 43/aktiviteter per barn/ungdom. Snittet i Sverige
ligger på 30 aktiviteter per barn/ungdom.
Källa: https://idrottsstatistik.se/foreningsidrott/idrott-per-kommun/
Fördelning av lokstöd ser olika ut i hela landet. Många kommuner betalar ut ett stöd per
sammankomst i stället för per deltagare, en del kommuner har ett grundbelopp till varje
förening och en del kommuner har olika stöd för olika åldrar.
Två av våra GR-kommuner har inget lokstöd (Ale och Öckerö), men dessa kommuner har
även en noll-taxa när föreningarna hyr in sig i kommunala anläggningar.
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Lokstöd i våra grannkommuner:
Göteborgs stad
Kungsbacka
Lilla Edet
Stenungsund
Tjörn
Partille

5:05kr/pojke, 5:55 kr/flicka, 7-25 år
7 kr/deltagare, 7-20 år
5 kr/deltagare, 6-20 år
3kr/deltagare, 7-20 år
40kr/sammankomst, 3-20 år
30kr/sammankomst 7-12 år, 60 kr/sammankomst 13-20 år

Verksamhetens bedömning
Barn och ungdomars idrottande skiljer sig mycket åt mellan olika delar av landet. I Kungälv
ligger våra barn och ungdomar högt upp på den lista som idrottsstatisk.se tar fram över
antalet idrottande ungdomar och inte minst gällande antalet aktiviteter per individ. Detta är en
av kommunens långsiktiga framgångsfaktorer och av vikt att bibehålla och utveckla. Idag kan
vi konstatera att lokstödet i sin konstruktion är rättvist och ”träffar rätt” – det vill säga att
alla föreningar har samma möjligheter att söka stödet och det är ”rakt” då det baseras på hur
barn och ungdomar är med i olika aktiviteter. Dessutom kan vi enkelt följa hur många
aktiviteter som sker i kommunen och hur våra föreningar växer eller minskar i antalet
aktiviteter och deltagare. Vi får med systemet för lokstöd som bonus alltså god koll och
översikt på aktiviteter, föreningar och antalet aktiva barn och ungdomar.
En ökning av lokstödet innebär ett välbehövligt ekonomiskt tillskott för föreningarna.
lokstödet är viktigt för föreningarna, och ger föreningar möjlighet att utvecklas, fortsätta
bedriva sin verksamhet, åka på läger och cuper, mm. Föreningen kan med dessa medel även
hålla nere medlemsavgifterna och skicka ledare och aktiva på utbildningar.
Det är rimligt att anta att det ökade beloppet dessutom blir ett incitament för föreningarna att
genomföra fler aktiviteter vilket kan antas positivt gynna folkhälsa, föreningsengagemang och
måluppfyllelse genom fler barn och unga med en aktiv fritid. En ökning av beloppet för
lokstöd bedöms således gynna barn och ungdomar i alla föreningar.
I kommunstyrelsens budgetdirektiv inför 2020 gavs förvaltningen 60 riktade uppdrag,
däribland uppdrag 24: Utred hur en fördubbling av lokstödet kan genomföras under
mandatperioden. Förvaltningen genomförde en utredning, (KS2020/0141) och utredningen
visade att en fördubbling av lokstödet i det omedelbara perspektivet innebär en
kostnadsökning.
Budgetering av lokstödet är i dag 2 910 000 kronor. Dagens lokstöd utgör 42% av det totala
bidraget riktade till fritidsföreningar.
I budgetdirektiven för 2021-2022 har förvaltningen fått i uppdrag att genomföra höjning av
lokbidraget under 2021 och 2022. För att nå det strategiska målet att stimulera föreningslivet
har förvaltningen också fått i uppdrag att utveckla och genomföra utbyggnad av idrottshallar i
kommundelar samt Hallarena vid Yttern. Vid utbyggnad av idrottshallar måste fokus ligga på
samordning och tillgänglighet.
Förvaltningen har idag inte budget för denna kostnadsökning inom befintlig ram utan att
ytterligare medel tilldelas.
Förvaltningen föreslår att:

9 Höjning av lokstödsbidraget - KS2021/1027-1 Höjning av lokstödsbidraget : Höjning av lokstödsbidraget

4(5)

1 LOK-bidraget höjs med 500 000 kr (17%) från och med 2/7 2021 från totalt 2 910 000 kr/år
till totalt 3 410 000 kr/år.

Ärendenivåer – bedömning utifrån kommunfullmäktiges strategiska mål eller
kommunstyrelsens resultatmål
Frågan om ett ökat lokstöd har direkt koppling till KS resultatmål Fler barn och unga deltar i ett
rikt och varierat kultur- och fritidsliv då stödet riktas till barn och ungdomar i åldersgruppen 7–20
år och genom att stödet per definition premierar aktivitet. Förvaltningen gör bedömningen att
ökat LOK-stöd inte leder till nämnvärt ökat antal aktiviteter. Detta då det främst är tillgången
till anläggningar som begränsar antalet aktiviteter. Då antalet anläggningar ökar möjliggörs att
antal aktiviteter kan öka eftersom tillgången ökar.
Bedömning utifrån miljö, hållbarhet och mål i Agenda 2030
Lokstödet och dess koppling till fysisk aktivitet, folkhälsa, föreningsliv och folkrörelse svarar
upp mot Agenda 2030:
Mål 10 är att minska ojämlikheten inom och mellan länder.
Rättvis tillgång till hälsoservice och till förhållande som främjar en god hälsa, en god
livskvalitet och möjlighet till försörjning, även för människor med begränsade resurser.
10:2 Till 2030 möjliggöra och verka för att alla människor, oavsett ålder, kön,
funktionsnedsättning, ras, etnicitet, religion, ursprung eller ekonomisk eller annan ställning, blir
inkluderade i det sociala, ekonomiska och politiska livet.
Bedömning utifrån politiska styrdokument
KS2018/1043-13 Styrdokument Idrottspolitiskt program
g) Idrott – bidrag
Vi vill…
Att syftet med bidragen skall vara
Bidra till en god och jämlik folkhälsa
Fostra ansvarstagande individer
Stimulera integration och minska utanförskap
Säkra Kungälv som en attraktiv kommun
Skapa en rolig, stimulerande och omväxlande fritid för alla.
Säkerställa bra utbildade ledare
Uppmuntra unga att bli ledare
Stimulera möjligheten för föreningar att ta emot personer med funktionsvariationer.
LOK-stödet bedöms svara väl mot målsättningar i idrottspolitiskt program.
Bidraget finns beskrivet i styrdokumentet ”Riktlinjer för föreningsstöd”, KS2020/0674, som i
sin tur relaterar till tidigare fastställda styrdokument:
- Vision 2040, KS2012/817
- Social översiktsplan steg 1, KS2018/1329
- Funktionshinderspolitiskt program, KS2012/1521
- Näringslivsplan för ökad tillväxt, KS2016/0428.
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Bedömning utifrån ett medborgar- och brukarperspektiv
En höjning av lokstödet innebär ett ekonomiskt tillskott för föreningarna och därmed för
medborgare och brukare.
Det är rimligt att anta att det ökade beloppet dessutom blir ett incitament för föreningarna att
genomföra fler aktiviteter vilket positivt kan gynna folkhälsa och föreningsengagemang.
Långsiktiga planeringsförutsättningar gällande både kostnader och intäkter är av stor vikt för
föreningar. Förändringar i regelverk bör meddelas i god tid och ha en långsiktig bärighet.

Ekonomisk bedömning
En höjning av lokstöd 2021 innebär en ökad kostnad för förvaltningen med 500 000 kr.
Finansiering sker genom eget kapital och minskar därmed årets resultat med 500 000 kr.
Förslag till beslut
1. LOK-bidraget höjs med 500 000 kr (17%) från och med 2/7 2021 från totalt
2 910 000 till totalt 3 410 000 kr 2021.
2. Finansiering sker genom eget kapital och minskar därmed årets resultat med
500 000 kr.
3. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Anders Holm
Sektorchef samhälle och utveckling
Expedieras till:

För kännedom till:

Anders Holm,
Haleh Lindqvist,
Katarina Vallström

Haleh Lindqvist
Kommundirektör
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§ 205/2021

Höjning av lokstödsbidraget (Dnr KS2021/1027)
Kommunalt lokalt aktivitetsstöd (LOK-stöd) för ungdomsverksamhet premierar aktiva
medlemmar och utgår till förening som bedriver verksamhet för barn och ungdomar i åldern 720 år. Stödet avser att stimulera föreningar till rekrytering av aktiva medlemmar som
kontinuerligt och regelbundet erbjuds möjlighet att utöva verksamhet i föreningens regi. Stödet
utgår endast för aktiva medlemmar där utgångspunkten blir det sociala mötet tillsammans med
andra barn och ungdomar. Bidragets storlek fastställs årligen och har de senaste åren legat på ca
9 kronor per deltagare och sammankomst, beroende på antal aktiviteter.
En ökning av beloppet för LOK-stöd med 500 000 kr bedöms gynna barn och ungdomar i alla
föreningar.
Budgeten för lokstödet är i dag 2 910 000 kronor. En höjning av lokstödet med 500 000 kr (ca
17%) ger en utbetalning om 3 410 000 kronor för 2021. Förvaltningen har idag inte budget för
denna kostnadsökning inom befintlig ram utan att ytterligare medel tilldelas.
Förslag till beslut:
LOK-bidraget höjs med 500 000 kr från och med 2/7 2021 från totalt 2 910 000 till totalt 3 410
000 kr år 2021. Finansiering sker genom eget kapital och minskar därmed årets resultat med 500
000 kr.

Tilläggsyrkande
Miguel Odhner (S): Kommundirektören uppdras pröva utifrån budgetåtagande om höjt
LOK-bidrag en stegvis höjning 2022 med 850 000 mkr och ytterligare 1 560 000 mkr 2023. I
samband med en stegvis höjning krävs en anpassning och översyn av LOK-bidragets krav
och bredd samt samordning med övriga styrande dokument och givna uppdrag, ex 7.1 tillse
att Kungälvs taxor och hyror ligger i paritet med våra grannkommuner.
Proposition
Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att Kommunstyrelsen beslutar att
anta Miguel Odhners (S) yrkande.
Omröstning begärs inte.
Tilläggsyrkande
Erik Andreasson (V): Enligt det nya idrottspolitiska programmet står det att idrottsaktiviteter
ska på sikt jämställas med kulturaktiviteter. Därför anser Vänsterpartiet att om man ökar
stödet till idrotten (lokstödet) så bör man också öka stödet till kulturen. Därför yrkar vi på
att:
1. att kulturen i Kungälv får lika mycket stöd som idrotten dvs 500 tkr till
kulturverksamheten samt att medlen tas från årsresultatet.
2. att förvaltningen får i uppdrag att ta fram en plan hur dessa pengar ska fördelas inom
Kulturen i Kungälv kommun.

KOMMUNSTYRELSEN

Justeras sign
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Anna Vedin (M): Avslag på Erik Andreassons (V) yrkande.
Proposition
Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att Kommunstyrelsen beslutar att
avslå Erik Andreassons (V) yrkande.
Omröstning begärs.
Omröstningsresultat
Med 11 ja-röster för Anna Vedins (M) avslagsyrkande och 4 nej-röster för Erik Andreassons
(V) yrkande beslutar Kommunstyrelsen att Erik Andreassons (V) tilläggsyrkande avslås.
Ledamot
Miguel Odhner (S)
Anders Holmensköld (M)
Elisabeth Matsson (M)
Martin Högstedt (UP)
Ove Wiktorsson (C)
Ancy Wahlgren (UP)
Morgan Carlsson (SD)
Linda Åshamre (S)
Anna Vedin (M)
Mats Frisell (S)
William Hult (S)
Erik Andreasson (V)
Rolf Carlsson (SD)
Gun-Marie Daun (KD)
Marcus Adiels (M)

Ja

Nej

Avstår

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Höjning av lokstödsbidraget Dnr KS2021/1027 1
Beslut
1. LOK-bidraget höjs med 500 000 kr (17%) från och med 1/7 2021 från totalt
2 910 000 till totalt 3 410 000 kr 2021.
2. Finansiering sker genom eget kapital och minskar därmed årets resultat med
500 000 kr.
3. Kommundirektören uppdras pröva utifrån budgetåtagande om höjt LOKbidrag en stegvis höjning 2022 med 850 000 mkr och ytterligare 1 560 000
mkr 2023. I samband med en stegvis höjning krävs en anpassning och översyn
av LOK-bidragets krav och bredd samt samordning med övriga styrande
dokument och givna uppdrag, ex 7.1 tillse att Kungälvs taxor och hyror ligger
i paritet med våra grannkommuner.
__________
KOMMUNSTYRELSEN

Justeras sign
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Erik Andreasson (V) lämnar en anteckning till protokollet.
Elisabeth Matsson (L) lämnar en anteckning till protokollet.
Martin Högstedt (UP) lämnar en anteckning till protokollet.

Expedieras till

Anders Holm, Haleh Lindqvist, Katarina Vallström

För kännedom till

KOMMUNSTYRELSEN

Justeras sign
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§ 205/2021

Höjning av lokstödsbidraget (Dnr KS2021/1027)
Kommunalt lokalt aktivitetsstöd (LOK-stöd) för ungdomsverksamhet premierar aktiva
medlemmar och utgår till förening som bedriver verksamhet för barn och ungdomar i åldern 720 år. Stödet avser att stimulera föreningar till rekrytering av aktiva medlemmar som
kontinuerligt och regelbundet erbjuds möjlighet att utöva verksamhet i föreningens regi. Stödet
utgår endast för aktiva medlemmar där utgångspunkten blir det sociala mötet tillsammans med
andra barn och ungdomar. Bidragets storlek fastställs årligen och har de senaste åren legat på ca
9 kronor per deltagare och sammankomst, beroende på antal aktiviteter.
En ökning av beloppet för LOK-stöd med 500 000 kr bedöms gynna barn och ungdomar i alla
föreningar.
Budgeten för lokstödet är i dag 2 910 000 kronor. En höjning av lokstödet med 500 000 kr (ca
17%) ger en utbetalning om 3 410 000 kronor för 2021. Förvaltningen har idag inte budget för
denna kostnadsökning inom befintlig ram utan att ytterligare medel tilldelas.
Förslag till beslut:
LOK-bidraget höjs med 500 000 kr från och med 2/7 2021 från totalt 2 910 000 till totalt 3 410
000 kr år 2021. Finansiering sker genom eget kapital och minskar därmed årets resultat med 500
000 kr.

Tilläggsyrkande
Miguel Odhner (S): Kommundirektören uppdras pröva utifrån budgetåtagande om höjt
LOK-bidrag en stegvis höjning 2022 med 850 000 mkr och ytterligare 1 560 000 mkr 2023. I
samband med en stegvis höjning krävs en anpassning och översyn av LOK-bidragets krav
och bredd samt samordning med övriga styrande dokument och givna uppdrag, ex 7.1 tillse
att Kungälvs taxor och hyror ligger i paritet med våra grannkommuner.
Proposition
Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att Kommunstyrelsen beslutar att
anta Miguel Odhners (S) yrkande.
Omröstning begärs inte.
Tilläggsyrkande
Erik Andreasson (V): Enligt det nya idrottspolitiska programmet står det att idrottsaktiviteter
ska på sikt jämställas med kulturaktiviteter. Därför anser Vänsterpartiet att om man ökar
stödet till idrotten (lokstödet) så bör man också öka stödet till kulturen. Därför yrkar vi på
att:
1. att kulturen i Kungälv får lika mycket stöd som idrotten dvs 500 tkr till
kulturverksamheten samt att medlen tas från årsresultatet.
2. att förvaltningen får i uppdrag att ta fram en plan hur dessa pengar ska fördelas inom
Kulturen i Kungälv kommun.

KOMMUNSTYRELSEN

Justeras sign
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Anna Vedin (M): Avslag på Erik Andreassons (V) yrkande.
Proposition
Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att Kommunstyrelsen beslutar att
avslå Erik Andreassons (V) yrkande.
Omröstning begärs.
Omröstningsresultat
Med 11 ja-röster för Anna Vedins (M) avslagsyrkande och 4 nej-röster för Erik Andreassons
(V) yrkande beslutar Kommunstyrelsen att Erik Andreassons (V) tilläggsyrkande avslås.
Ledamot
Miguel Odhner (S)
Anders Holmensköld (M)
Elisabeth Matsson (M)
Martin Högstedt (UP)
Ove Wiktorsson (C)
Ancy Wahlgren (UP)
Morgan Carlsson (SD)
Linda Åshamre (S)
Anna Vedin (M)
Mats Frisell (S)
William Hult (S)
Erik Andreasson (V)
Rolf Carlsson (SD)
Gun-Marie Daun (KD)
Marcus Adiels (M)

Ja

Nej

Avstår

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Höjning av lokstödsbidraget Dnr KS2021/1027 1
Beslut
1. LOK-bidraget höjs med 500 000 kr (17%) från och med 1/7 2021 från totalt
2 910 000 till totalt 3 410 000 kr 2021.
2. Finansiering sker genom eget kapital och minskar därmed årets resultat med
500 000 kr.
3. Kommundirektören uppdras pröva utifrån budgetåtagande om höjt LOKbidrag en stegvis höjning 2022 med 850 000 mkr och ytterligare 1 560 000
mkr 2023. I samband med en stegvis höjning krävs en anpassning och översyn
av LOK-bidragets krav och bredd samt samordning med övriga styrande
dokument och givna uppdrag, ex 7.1 tillse att Kungälvs taxor och hyror ligger
i paritet med våra grannkommuner.
__________
KOMMUNSTYRELSEN

Justeras sign

9 Höjning av lokstödsbidraget - KS2021/1027-2 Protokollsutdrag - Höjning av lokstödsbidraget - Kommunstyrelsen : Protokollsutdrag - Höjning av lokstödsbidraget - Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
Sida

2021-06-16
23 (50)

Erik Andreasson (V) lämnar en anteckning till protokollet.
Elisabeth Matsson (L) lämnar en anteckning till protokollet.
Martin Högstedt (UP) lämnar en anteckning till protokollet.

Expedieras till

Anders Holm, Haleh Lindqvist, Katarina Vallström

För kännedom till

KOMMUNSTYRELSEN

Justeras sign
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
Sida

2021-04-15
1 (2)

§ 62/2021

Svar på uppdrag - förslag på arvoden för stiftelsens och bolagens styrelser
(Dnr KS2021/0513)
Den 16 april 2009 fattade kommunfullmäktige beslut om ny form av ersättning till bolagens
styrelser. Tidigare följde bolagens styrelsers arvodering samma system som det som gäller för
kommunens ledamöter i de politiska beslutsinstanserna, ett system som beräknas utifrån
riksdagens ledamöters arvoden. Principerna för ersättning till bolagens styrelseledamöter hade
inte förändrats sedan dess.
Under sommaren 2020 inkom kommunstyrelsens ordförande med ett brev till
arvodesnämnden gällande förfrågan om översyn av arvodering inom kommunala bolag. Detta
utifrån att arvodesgrunderna skiljer sig mellan de förtroendevalda i kommunens politiska
insatser och bolagens styrelser. Den 21 oktober fattade kommunstyrelsen beslut om att ge
uppdrag till förvaltningen att genomföra en översyn av arvodering för de kommunala
bolagen/stiftelsen enligt kommunstyrelsens ordförandes skrivelse till arvodesnämnden.
Förvaltningen har tagit fram en sammanställning med bakgrund och omvärldsbevakning och
översänt det till arvodesnämnden. Arvodesnämnden fattade beslut på sitt sammanträde den 17
mars 2021 om att ge kommundirektören i uppdrag att ta fram förslag till arvoden i bolag och
stiftelser.
Förvaltningen har nu återkommit med potentiella principer för hur Kungälvs kommuns
bolagsstyrelsers arvoden kan se ut för en mer likstämmig uppbyggnad. Exemplet är baserat på
kommunens arvodesreglemente och den fasta ersättning som utgår till kommunens
kommunfullmäktigeberedningsledamöter, utifrån liknande antal sammanträden och längd. Då
de föreslagna arvodena baseras på riksdagens arvoden och inte prisbasbelopp eller bolagens
omsättning garanteras även en automatisk och likvärdig årlig höjning och en stabilitet då
förändringar i bolagens omsättning inte kan förutses.
Förvaltningen föreslår att utredningen lämnas över till arvodesnämnden för behandling och
beslut.
Kommunstyrelsen för dialog inför behandling i kommunfullmäktige om lekmannarevisorerna
och revisorerna i stiftelsen bör likställas med styrelseledamöter avseende arvode.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Svar på uppdrag - förslag på arvoden för stiftelsens och bolagens styrelser
Bilaga Protokollsutdrag - Arvodesnämnden - 24 mars 2021
Bilaga Protokollsutdrag - Kommunstyrelsen - 31 mars 2021
Bilaga Bilaga 1 kommunala arvoden - förslag arvodesnämnden
Bilaga Brev Arvodesnämnd ang bolagsarvoden mars 2021
Bilaga Brev arvodesnämnden
Protokollsutdrag - Svar på uppdrag - förslag på arvoden för stiftelsens och bolagens styrelser Kommunstyrelsen
Yrkanden
KOMMUNFULLMÄKTIGE

Justeras sign
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
Sida

2021-04-15
2 (2)

Miguel Odhner (S):KS presidium har haft överläggning kring ärende rörande bolagsarvoden
anmält till morgondagens kommunfullmäktige. Arvodesnämnden har genomfört en önskad
översyn och beredning av de principer och frågeställningar som överlämnats från
kommunstyrelsen i samband med tidigare genomförda bolagsdialoger. Men vid
kommunstyrelsens sammanträde väcktes även frågan om att i sammanhanget se över
revisionsarvodet. Kommunstyrelsens presidium konstaterar att frågan om i sammanhanget
förändrat revisionsarvode har inte inför dagens Kommunfullmäktigemöte hunnit beredas,
vilket ska ske i Arvodesnämnden innan beslut i kommunstyrelse och kommunfullmäktige. En
återremiss ger också möjlighet belysa frågan om att förslaget enkom behandlar bolag med reell
verksamhet i, dessutom ger en återremiss möjlighet till ytterligare politisk dialog.
Kommunfullmäktige föreslås utifrån ovan att återemittera hela förslaget till Arvodesnämnden
för beredning.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på yrkande och finner att kommunfullmäktige beslutar att
anta yrkandet.
Omröstning begärs inte.
Beslut
Ärendet återemitteras till Arvodesnämnden för beredning med uppdraget att
beakta: ”KS presidium har haft överläggning kring ärende rörande bolagsarvoden anmält till
morgondagens kommunfullmäktige. Arvodesnämnden har genomfört en önskad översyn och
beredning av de principer och frågeställningar som överlämnats från kommunstyrelsen i
samband med tidigare genomförda bolagsdialoger. Men vid kommunstyrelsens sammanträde
väcktes även frågan om att i sammanhanget se över revisionsarvodet. Kommunstyrelsens
presidium konstaterar att frågan om i sammanhanget förändrat revisionsarvode har inte inför
dagens Kommunfullmäktigemöte hunnit beredas, vilket ska ske i Arvodesnämnden innan
beslut i kommunstyrelse och kommunfullmäktige. En återremiss ger också möjlighet belysa
frågan om att förslaget enkom behandlar bolag med reell verksamhet i, dessutom ger en
återremiss möjlighet till ytterligare politisk dialog.”
__________
Expedieras till
För kännedom till

KOMMUNFULLMÄKTIGE

Justeras sign
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§ 76/2021

Svar på uppdrag - förslag på arvoden för stiftelsens och bolagens styrelser
(Dnr KS2021/0513)
Kungälvs kommun äger idag fyra aktiebolag; Kungälv Energi Aktiebolag (Kungälv Energi,
KEAB), Bohusläns Kommunala Exploateringsaktiebolag (BOKAB), Bagahus AB och
Aktiebolaget Kongahälla. De två sistnämnda bolagen är vilande. Kungälv Energi äger i sin tur
Kungälv Närenergi AB (Närenergi). Dessutom finns det kommunala bostadsbolaget,
Kungälvsbostäder, som är organiserat i en stiftelse. Till dessa bolag väljs styrelser som består
av politikiska ledamöter som väljs i Kungälvs kommun.
Den 16 april 2009 fattade kommunfullmäktige beslut om ny form av ersättning till bolagens
styrelser. Tidigare följde bolagens styrelsers arvodering samma system som det som gäller för
kommunens ledamöter i de politiska beslutsinstanserna, ett system som beräknas utifrån
riksdagens ledamöters arvoden. Principerna för ersättning till bolagens styrelseledamöter hade
inte förändrats sedan dess.
Under sommaren 2020 inkom kommunstyrelsens ordförande med ett brev till
arvodesnämnden gällande förfrågan om översyn av arvodering inom kommunala bolag. Detta
utifrån att arvodesgrunderna skiljer sig mellan de förtroendevalda i kommunens politiska
insatser och bolagens styrelser. Den 21 oktober fattade kommunstyrelsen beslut om att ge
uppdrag till förvaltningen att genomföra en översyn av arvodering för de kommunala
bolagen/stiftelsen enligt kommunstyrelsens ordförandes skrivelse till arvodesnämnden.
Förvaltningen har tagit fram en sammanställning med bakgrund och omvärldsbevakning och
översänt det till arvodesnämnden. Arvodesnämnden fattade beslut på sitt sammanträde den 17
mars 2021 om att ge kommundirektören i uppdrag att ta fram förslag till arvoden i bolag och
stiftelser.
Förvaltningen har nu återkommit med potentiella principer för hur Kungälvs kommuns
bolagsstyrelsers arvoden kan se ut för en mer likstämmig uppbyggnad. Exemplet är baserat på
kommunens arvodesreglemente och den fasta ersättning som utgår till kommunens
kommunfullmäktigeberedningsledamöter, utifrån liknande antal sammanträden och längd. Då
de föreslagna arvodena baseras på riksdagens arvoden och inte prisbasbelopp eller bolagens
omsättning garanteras även en automatisk och likvärdig årlig höjning och en stabilitet då
förändringar i bolagens omsättning inte kan förutses.
Förvaltningen föreslår att utredningen lämnas över till arvodesnämnden för behandling och
beslut.
Kommunstyrelsen för dialog inför behandling i kommunfullmäktige om lekmannarevisorerna
och revisorerna i stiftelsen bör likställas med styrelseledamöter avseende arvode.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag AN § 17/2021
Tjänsteskrivelse - Tjänsteskrivelse Svar på uppdrag - förslag på arvoden för stiftelsens och
bolagens styrelser
Justeras sign
KOMMUNSTYRELSEN
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Bilaga Bilaga 1 kommunala arvoden - ny version
Förslag till kommunfullmäktige
Kommunens ombud vid bolagsstämmorna för KEAB och BOKAB får i
uppdrag att föreslå arvoden och ersättningar enligt pt. 1–6 nedan.
Stiftelsen Kungälvsbostäder föreslås besluta om arvoden och ersättningar enligt
pt. 1–6 nedan.
1. De fasta arvodena för ordförande, vice ordförande samt ledamöter i
Kungälvs energi, Bokab och Stiftelsen Kungälvsbostäder baseras på
riksdagens arvoden i likhet med övriga arvoden i kommunen.
2. Ordförande, vice ordförande samt ledamöter i stiftelser och bolag har rätt
till ersättning enligt § 2 i Kungälvs kommuns arvodesreglemente. Ersättning
kan utbetalas i form av: – Månadsarvode – Ersättning vid förlorad
arbetsinkomst, pensions- och semesterförmåner – Ersättning vid
sammanträden, förrättningar mm – Resekostnadsersättning och traktamente
– Särskilda ersättningar. I övrigt har förtroendevalda rätt till ersättning enligt
kommunallagens kap 4. § 12–18.
3. Ordförande i stiftelser och bolag erhåller ett fast arvode om 12 %.
4. Vice ordförande i stiftelser och bolag erhåller ett fast arvode om 6%.
5. Ledamöter i stiftelser och bolag erhåller ett fast arvode om 3%.
6. Stiftelser och bolag föreslås följa Kungälvs kommuns arvodesreglemente
och utarbeta nödvändiga rutiner för att möjliggöra detta.

__________
Pia Gillerstedt (S) deltar inte i handläggningen av ärendet på grund av jäv.
Expedieras till
För kännedom till

KOMMUNSTYRELSEN

Justeras sign
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Kostnadsberäkning

95% av riksdagsmännens arvode = 64 980 (2019-11-01)
(Riksdagsmännens arvode 68 400)

Antal Uppdrag

Månads
arvode KR

Kommunfullmäktige
1 Kommunordförande Inkl
Demokratiberedningen

60%

1 Vice kommunordförande
Inkl
Demokratiberedningen

40%

Förutsättningar

Antal
Samman- Årsarvode Summa
Samman trädesers
timmar

trädesers

64980
38988 Erhåller inte ersättning Nej
för förlorad
arbetsinkomst.

tot

182

Tot

227
467856

467856

311904

311904

0

311904

311904

0

25992 Erhåller inte ersättning Nej
för förlorad
arbetsinkomst.
25992 Erhåller inte ersättning Ja
för förlorad
arbetsinkomst.

Förhöjd

sammanträdesers
samtrers

1 Ordförande i
Ekonomiberedningen

40.00%

1 Ordförande i Samhälle o
utvecklingsberedningen

15.00%

9747

Ja

50

9097

116964

126061

9097

1 Ordförande i Bildning- o
Lärande beredningen

15.00%

9747

Ja

50

9097

116964

126061

9097

1 Ordförande i Trygghet- o
stödberedningen

15.00%

9747

Ja

50

9097

116964

126061

9097

1 Ordförande i Kultur o
fritidsberedning

15.00%

9747

Ja

50

9097

116964

126061

9097

1 V Ordförande i
Ekonomiberedningen
1 V Ordförande i Samhälle
o utvecklingsberedningen
1 V Ordförande i Bildning
o Lärande beredningen
1 V Ordförande i Trygghet
o stödberedningen
1 V Ordförande i Kultur o
Fritidsberedningen
Ordförande i tillfällig
beredning
Tillfälliga beredningar

10.00%

6498

Ja

50

9097

77976

87073

9097

10.00%

6498

Ja

50

9097

77976

87073

9097

10.00%

6498

Ja

50

9097

77976

87073

9097

10.00%

6498

Ja

50

9097

77976

87073

9097

10.00%

6498

Ja

50

9097

77976

87073

9097

Ja

50

Ja

200

Ja

100

18194

Ja

50

9097

Förhöjd
sammaträdesers 25%

83 KF-ledamot + ersättare
55 Beredningsledamot

1%

650

11372
36389
1510135
7798

16895

64980 Erhåller inte ersättning Nej
för förlorad
arbetsinkomst.
45486 Erhåller inte ersättning Nej
för förlorad
arbetsinkomst.
19494

779760

779760

545832

545832

1510135
500346

Kommunstyrelsen
1 KS ordförande

100%

1 Oppositionsråd

70%

1 Oppositionsråd

233928

233928

1 KS 1:e v ordförande

100%

64980 Erhåller inte ersättning Nej
för förlorad
arbetsinkomst.

779760

779760

4 Utskottsordförande

60%

38988 Erhåller inte ersättning Nej
för förlorad
arbetsinkomst.

467856 1871424

40.00%

25992 Erhåller inte ersättning Nej
för förlorad
arbetsinomst.

311904 1247616

4 V Utskottsordförande

30%

17 KS-ledamot + ersättare

Ja

140

25472

433027

433027

17 Utskott

Ja

80

14556

247444

247444

Ja

160

29111

77976

107087

29111

38988

116964

46786

151793

58222

145555

145555

Arvode o
sammanträdesers.
utges ej om arvode >=
40% utgår för annat
uppdrag

Social
myndighetsnämnd

1 Ordförande

10.00%

3 Beredskapsersättning

5.00%

2 1:e, 2:e vice ordf

6.00%

6498
3249 Ingen ersättning vid
utryckning
3899

5 Ledamot + ersättare

Ja

160

29111

Ja

160

29111

Miljö o
Byggnadsnämnden
10.00%

6498

Ja

70

12736

77976

90712

12736

1 1:e V ordförande

7.50%

4874

Ja

70

12736

58482

71218

12736

1 2:e V ordförande

6.00%

3899

Ja

70

0

46786

46786

0

Ja

70

12736

1 Ordförande

8 Ledamot + ersättare

101889

101889

Arvodesnämnden
Ordförande

4.88%

3,171

Ja

38052

V Ordförande

2.44%

1586

Ja

19026

1 Ordförande

1.25%

812

Ja

30

5458

9747

15205

5458

1 V ordförande

0.65%

422

Ja

30

5458

5068

10527

5458

Ja

30

5458

21833

21833

2274 Fast arvode avser valår Ja
(EU, Riks- kommunallandstingsval) Förhöjd
sammaträdesersättning
25% avser år utan val

45

8187

35479

8187

Ja

20

3639

3639

3639

Ja

20

3639

43667

Överförmyndarnämnd

4 Ledamot + ersättare
Valnämnd
1 Ordförande

3.50%

1 V ordförande
12 Ledamot + ersättare

27292

43667

Kommunrevision
1 Ordförande

7%

4549

Ja

54583

1 V ordförande

7%

4549

Ja

54583

54583

4 Ledamot

6%

3899

Ja

46786

187142

18 Ungdomsfullmäktige Led + ers

54583

Ja

5 Folkhälsoråd

Ja

20

3639

18194

18194

5 Pensionärsråd

Ja

20

3639

18194

18194

5 Handikappråd

Ja

20

3639

18194

18194

5 Idrottsråd

Ja

20

3639

18194

18194

100

18194

18194

36389

Rådet för kulturfrågor

Ja
kr per år
Fast beklädnadsbidrag 1200
JA 10timmar

2 Begravningsförrättare
Valberedning
1 Ordförande
1 V ordförande
8 Ledamot + ersättare
294

2185

Förlorad arbetsinkomst

389.88

11094490

3330485

389.88

2200
Den som har arvode på 40% eller över har inte rätt till arvode eller sammanträdesersättning i annat uppdrag

7241424 Före justeringar
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Kostnadsberäkning

95% av riksdagsmännens arvode = 66405 (2021-01-01)

(Riksdagsmännens arvode 69 900 - 2021, 95% = 66405

(Riksdagsmännens arvode 69900)

Antal

Antal
Samman- Årsarvode Summa
Förhöjd Tot
Uppdrag Månads
2021 Förutsättningar
Samman trädesers
timmar
trädesers
tot
sammanträdesers
samtrers
arvode KR
Kommu
66405
186
232
nfullmäk
tige
1 Kommun
60%
39843 Erhåller Nej
478116 478116
inte
ordförand
ersättning
e Inkl
för
Demokra
förlorad
tiberedni
arbetsink
ngen
omst.
1 Vice
40%
26562 Erhåller Nej
318744 318744
kommun
inte
ordförand
ersättning
e Inkl
för
Demokra
förlorad
tiberedni
arbetsink
ngen
omst.
0
1 Ordföran
40.00%
26562 Erhåller Ja
0 318744 318744
inte
de i
ersättning
Ekonomi
för
berednin
förlorad
gen
arbetsink
omst.
9297
1 Ordföran
15.00%
9961
Ja
50
9297 119529 128826
de i
Samhälle
o
utvecklin
gsberedni
ngen
9297
1 Ordföran
15.00%
9961
Ja
50
9297 119529 128826
de i
Bildningo
Lärande
berednin
gen
9297
1 Ordföran
15.00%
9961
Ja
50
9297 119529 128826
de i
Tryggheto
stödbered
ningen
9297
1 Ordföran
15.00%
9961
Ja
50
9297 119529 128826
de i
Kultur o
fritidsber
edning
9297
1V
10.00%
6641
Ja
50
9297
79686
88983
Ordföran
de i
Ekonomi
berednin
gen
9297
1V
10.00%
6641
Ja
50
9297
79686
88983
Ordföran
de i
Samhälle
o
utvecklin
gsberedni
ngen
9297
1V
10.00%
6641
Ja
50
9297
79686
88983
Ordföran
de i
Bildning
o
Lärande
berednin
gen
9297
1V
10.00%
6641
Ja
50
9297
79686
88983
Ordföran
de i
Trygghet
o
stödbered
ningen
9297
1V
10.00%
6641
Ja
50
9297
79686
88983
Ordföran
de i
Kultur o
Fritidsber
edningen

Ordföran
de i
tillfällig
berednin
g
Tillfällig
a
berednin
gar
83 KFledamot
+
ersättare
55 Berednin
gsledamo
t
Kommu
nstyrelse
n
1 KS
ordförand
e

1 Oppositio
nsråd

1 Oppositio
nsråd
1 KS 1:e v
ordförand
e

1%

100%

70%

30%
100%

4 Utskottso
rdförande

60%

4V
Utskottso
rdförande

40.00%

17 KSledamot
+
ersättare
17 Utskott
Social
myndigh
etsnämn
d

1 Ordföran
de
3 Beredska
psersättni
ng

Förhöjd Ja
sammaträ
desers
25%

50

Ja

200

Ja

100

18593

Ja

50

9297

664

11621

37187
1543252

7969

17265

66405 Erhåller Nej
inte
ersättning
för
förlorad
arbetsink
omst.
46484 Erhåller Nej
inte
ersättning
för
förlorad
arbetsink
omst.
19922

796860

796860

557802

557802

239058

239058

66405 Erhåller Nej
inte
ersättning
för
förlorad
arbetsink
omst.
39843 Erhåller Nej
inte
ersättning
för
förlorad
arbetsink
omst.
26562 Erhåller Nej
inte
ersättning
för
förlorad
arbetsino
mst.
Ja

796860

796860

1543252

511319

478116 1912464

318744 1274976

140

26031

442523

442523

Ja

80

14875

252870

252870

Ja

160

29749

79686

109435

29749

39843

119529

47812

155122

59499

148747

148747

Arvode o
sammant
rädesers.
utges ej
om
arvode
>= 40%
utgår för
annat
uppdrag

10.00%
5.00%

2 1:e, 2:e
6.00%
vice ordf
5 Ledamot
+
ersättare
Miljö o
Byggnad
snämnde
n
1 Ordföran
10.00%
de
1 1:e V ordförande
7.50%
1 2:e V ordförande
6.00%
8 Ledamot + ersättare
Arvodesnämnden
Ordföran
4.88%
de
V
2.44%
Ordföran
de
Överförmyndarnämnd
1 Ordförande 1.25%
1 V ordförande 0.65%
4 Ledamot + ersättare
Valnämnd
1 Ordförande 3.50%

6641

3320 Ingen
ersättning
vid
utrycknin
g
3984
Ja

160

29749

Ja

160

29749

6641

Ja

70

13015

79686

92701

13015

4980
3984

Ja
Ja
Ja

70
70
70

13015
0
13015

59765
47812

72780
47812
104123

13015

3,241

Ja

38887

1620

Ja

19443

830
432

Ja
Ja
Ja

30
30
30

5578
5578
5578

9961
5180

15539
10758
22312

5578

2324 Fast
Ja
arvode
avser
valår
(EU,
Rikskommun
allandsting
sval)
Förhöjd
sammaträ
desersätt
ning 25%
avser år
utan val

45

8367

27890

36257

8367

3719
44624

3719

1 V ordförande
Ja
20
3719
12 Ledamot + ersättare
Ja
20
3719
Kommunrevision
1 Ordförande
7%
4648
Ja
1 V ordförande
7%
4648
Ja
4 Ledamot
6%
3984
Ja
18 Ungdomsfullmäktige Led + ers
Ja
5 Folkhälsoråd
Ja
20
3719
5 Pensionärsråd
Ja
20
3719
5 Handikappråd
Ja
20
3719
5 Idrottsråd
Ja
20
3719
Rådet för kulturfrågor
Ja
2 Begravningsförrättare
Fast beklädnadsbidrag
JA 10timmar1200100
kr per år18593
Valberedning
1 Ordförande
1 V ordförande
8 Ledamot + ersättare
294
2185

55780
55780
47812

0
104123

5578
22312

44624

55780
55780
191246
18593
18593
18593
18593

18593

18593

37187

11337790

Den som har arvode på 40% eller över har inte rätt till arvode eller sammanträdesersättning i annat uppdrag
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95% av riksdagsmännens arvode = 66 405 (2021-01-01)
(Riksdagsmännens arvode 2021 - 69 900)
Antal
Uppdrag
Fast
2021 Samman
trädeser
månads
s
arvode Kr
Kungälvs energi
66405
1 Ordförande Kungälvs
12% 7968.6 Ja
energi
1 Vice ordförande
6% 3984.3 Ja
Kungälvs energi
5 Ledamot Kungälvs
3.00% 1992.15 Ja
energi
Bokab
1 Ordförande Bokab
1 Vice ordförande
Bokab
3 Ledamot Bokab

Kostnadsberäkning
Sammantr Årsarvode
ädesers

Antal

timmar

Kr

Summa

tot

50

186
9297

95623

104920

50

9297

47812

57108

50

46484

119529

166013

12.00%
6.00%

7969 Ja
3984 Ja

50
50

9297
9297

95623
47812

104920
57108

3.00%

1992 Ja

50

27890

71717

99608

12%

7969 Ja

50

9297

95623

104920

6%

3984 Ja

50

9297

47812

57108

3%

1992 Ja

50

46484

119529

166013

176637

741080

Stiftelsen
Kungälvsbostäder
1 Ordförande
Kungälvsbostäder
1 Vice ordförande
Kungälvsbostäder
5 Ledamot
Kungälvsbostäder
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Sammanträdesprotokoll

2021-06-16
31 (50)

Sammanträdesdatum
Sida

§ 210/2021

Förslag på arvoden för stiftelser och bolag (Dnr AN2021/0006)
Kungälvs kommun äger idag fyra aktiebolag; Kungälv Energi Aktiebolag (Kungälv Energi,
KEAB), Bohusläns Kommunala Exploateringsaktiebolag (BOKAB), Bagahus AB och
Aktiebolaget Kongahälla. De två sistnämnda bolagen är vilande. Kungälv Energi äger i sin tur
Kungälv Närenergi AB (Närenergi). Dessutom finns det kommunala bostadsbolaget,
Kungälvsbostäder, som är organiserat i en stiftelse. Till dessa bolag väljs styrelser som består av
politikiska ledamöter som väljs i Kungälvs kommun.
Den 16 april 2009 fattade kommunfullmäktige beslut om ny form av ersättning till bolagens
styrelser. Tidigare följde bolagens styrelsers arvodering samma system som det som gäller för
kommunens ledamöter i de politiska beslutsinstanserna, ett system som beräknas utifrån
riksdagens ledamöters arvoden. Principerna för ersättning till bolagens styrelseledamöter hade
inte förändrats sedan dess.
Under sommaren 2020 inkom kommunstyrelsens ordförande med ett brev till arvodesnämnden
gällande förfrågan om översyn av arvodering inom kommunala bolag. Detta utifrån att
arvodesgrunderna skiljer sig mellan de förtroendevalda i kommunens politiska insatser och
bolagens styrelser. Den 21 oktober fattade kommunstyrelsen beslut om att ge uppdrag till
förvaltningen att att genomföra en översyn av arvodering för de kommunala bolagen/stiftelsen
enligt kommunstyrelsens ordförandes skrivelse till arvodesnämnden.
Förvaltningen har tagit fram en sammanställning med bakgrund och omvärldsbevakning och
översänt det till arvodesnämnden. Arvodesnämnden fattade beslut på sitt sammanträde den 17
mars 2021 om att ge kommundirektören i uppdrag att ta fram förslag till arvoden i bolag och
stiftelser.
Förvaltningen har nu återkommit med potentiella principer för hur Kungälvs kommuns
bolagsstyrelsers arvoden kan se ut för en mer likstämmig uppbyggnad. Exemplet är baserat på
kommunens arvodesreglemente och den fasta ersättning som utgår till kommunens
kommunfullmäktigeberedningsledamöter, utifrån liknande antal sammanträden och längd. Då
de föreslagna arvodena baseras på riksdagens arvoden och inte prisbasbelopp eller bolagens
omsättning garanteras även en automatisk och likvärdig årlig höjning och en stabilitet då
förändringar i bolagens omsättning inte kan förutses.
Förvaltningen föreslår att utredningen lämnas över till arvodesnämnden för behandling och
beslut.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag - Kommunstyrelsen - 31 mars 2021
Bilaga 1 kommunala arvoden - förslag arvodesnämnden
Protokollsutdrag - Arvodesnämnden - 8 juni 2021
Svar på uppdrag - förslag på arvoden för stiftelsens och bol...
AN2020-0005-6 Brev från Miguel Odhner (S) 933846_1_1
Protokollsutdrag - Kommunfullmäktige - 15 april 2021
Protokollsutdrag - Kommunstyrelsen - 31 mars 2021

KOMMUNSTYRELSEN

Justeras sign
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
Sida

2021-06-16
32 (50)

Brev Arvodesnämnd ang bolagsarvoden mars 2021
Förslag till kommunfullmäktige
1. De fasta arvodena för ordförande, vice ordförande, ledamöter samt valda revisorer i
Kungälvs energi, Bokab och Stiftelsen Kungälvsbostäder baseras på riksdagens arvoden i
likhet med övriga arvoden i kommunen.
2. Ordförande, vice ordförande, ledamöter samt valda revisorer i stiftelser och bolag har
rätt till ersättning enligt § 2 i Kungälvs kommuns arvodesreglemente. Ersättning kan
utbetalas i form av: - Månadsarvode - Ersättning vid förlorad arbetsinkomst, pensionsoch semesterförmåner - Ersättning vid sammanträden, förrättningar mm Resekostnadsersättning och traktamente - Särskilda ersättningar. I övrigt har
förtroendevalda rätt till ersättning enligt kommunallagens kap 4. § 12–18.
3. Ordförande i stiftelser och bolag erhåller ett fast arvode om 15 %.
4. Vice ordförande i stiftelser och bolag erhåller ett fast arvode om 10%.
5. Ledamöter i stiftelser och bolag erhåller ett fast arvode om 5%.
6. Lekmannarevisor (i aktiebolag) respektive av kommunfullmäktige vald revisor i stiftelse
utgår för följande företag fast arvode på 5 %: Stiftelsen Kungälvsbostäder
(Kungälvsbostäder) Kungälv Energi AB (KEAB) Bohusläns Kommunala
Exploateringsaktiebolag (Bokab). För aktiebolag som är dotterbolag till
Kungälvsbostäder, KEAB och Bokab utgår timarvode till styrelseledamöter och
lekmannarevisorer. För AB Kongahälla och Bagahus AB, som för närvarande inte
innehåller annat än likvida medel och fordran på Kungälvs kommun, utgår timarvode
till styrelseledamöter och lekmannarevisorer. Om Kungälvs kommun förvärvar, bildar
nytt aktiebolag eller förändrar inriktningen för verksamheten i AB Kongahälla eller
Bagahus AB skall beslut om arvode till styrelseledamöter och lekmannarevisorer fattas i
samband med förvärvet eller förändringen.
7. Stiftelser och bolag föreslås följa Kungälvs kommuns arvodesreglemente och utarbeta
nödvändiga rutiner för att möjliggöra detta.
__________

KOMMUNSTYRELSEN

Justeras sign
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Karolina Tolic
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2021-06-09

Svar på uppdrag - förslag arvoden för stiftelsens och bolagens styrelser
(Dnr AN2021/0004-2)
Sammanfattning
Kungälvs kommun äger idag fyra aktiebolag; Kungälv Energi Aktiebolag (Kungälv Energi,
KEAB), Bohusläns Kommunala Exploateringsaktiebolag (BOKAB), Bagahus AB och
Aktiebolaget Kongahälla. De två sistnämnda bolagen är vilande. Kungälv Energi äger i sin tur
Kungälv Närenergi AB (Närenergi). Dessutom finns det kommunala bostadsbolaget,
Kungälvsbostäder, som är organiserat i en stiftelse. Till dessa bolag väljs styrelser som består av
politikiska ledamöter som väljs i Kungälvs kommun.

Den 16 april 2009 fattade kommunfullmäktige beslut om ny form av ersättning till bolagens
styrelser. Tidigare följde bolagens styrelsers arvodering samma system som det som gäller för
kommunens ledamöter i de politiska beslutsinstanserna, ett system som beräknas utifrån
riksdagens ledamöters arvoden. Principerna för ersättning till bolagens styrelseledamöter hade
inte förändrats sedan dess.
Under sommaren 2020 inkom kommunstyrelsens ordförande med ett brev till
arvodesnämnden gällande förfrågan om översyn av arvodering inom kommunala bolag. Detta
utifrån att arvodesgrunderna skiljer sig mellan de förtroendevalda i kommunens politiska
insatser och bolagens styrelser. Den 21 oktober fattade kommunstyrelsen beslut om att ge
uppdrag till förvaltningen att att genomföra en översyn av arvodering för de kommunala
bolagen/stiftelsen enligt kommunstyrelsens ordförandes skrivelse till arvodesnämnden.
Förvaltningen har tagit fram en sammanställning med bakgrund och omvärldsbevakning och
översänt det till arvodesnämnden. Arvodesnämnden fattade beslut på sitt sammanträde den 17
mars 2021 om att ge kommundirektören i uppdrag att ta fram förslag till arvoden i bolag och
stiftelser.
Förvaltningen har nu återkommit med potentiella principer för hur Kungälvs kommuns
bolagsstyrelsers arvoden kan se ut för en mer likstämmig uppbyggnad. Exemplet är baserat på
kommunens arvodesreglemente och den fasta ersättning som utgår till kommunens
kommunfullmäktigeberedningsledamöter, utifrån liknande antal sammanträden och längd. Då
de föreslagna arvodena baseras på riksdagens arvoden och inte prisbasbelopp eller bolagens
omsättning garanteras även en automatisk och likvärdig årlig höjning och en stabilitet då
förändringar i bolagens omsättning inte kan förutses.
Förvaltningen föreslår att utredningen lämnas över till arvodesnämnden för behandling och
beslut.
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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Juridisk bedömning
Kommunallagens 4 kapitel första paragraf definierar förtroendevald:
1 § Med förtroendevalda avses i denna lag ledamöter och ersättare i fullmäktige, nämnder och
fullmäktigeberedningar, de som fullgör förtroendeuppdrag som anges i 2 § första stycket samt revisorer.
Med förtroendevalda avses också ledamöter och ersättare i den beslutande församlingen, förbundsstyrelsen eller
någon annan nämnd, de beslutande församlingarnas beredningar samt revisorer i ett kommunalförbund.
I paragraferna 12 - 18 paragrafer i samma kapitel sätt ramarna för de ekonomiska förmånerna
för förtroendevald.
Aktiebolagslagens 8 kapitel § 23 a – fastställer att bolagsstämman ska besluta om arvoden och
annan ersättning för styrelseuppdrag till var och en av styrelseledamöterna.

Bakgrund
Kungälvs kommun äger idag fyra aktiebolag; Kungälv Energi Aktiebolag (Kungälv Energi,
KEAB), Bohusläns Kommunala Exploateringsaktiebolag (BOKAB), Bagahus AB och
Aktiebolaget Kongahälla. De två sistnämnda bolagen är vilande. Kungälv Energi äger i sin tur
Kungälv Närenergi AB (Närenergi). Dessutom finns det kommunala bostadsbolaget,
Kungälvsbostäder, som är organiserat i en stiftelse. Till dessa bolag väljs styrelser som består
av politikiska ledamöter som väljs i Kungälvs kommun.
Den 16 april 2009 fattade kommunfullmäktige beslut om ny form av ersättning till bolagens
styrelser (KS2009/0256). Tidigare följde bolagens styrelsers arvodering samma system som det
som gäller för kommunens ledamöter i de politiska beslutsinstanserna, ett system som
beräknas utifrån riksdagens ledamöters arvoden.
Kommunens ombud vid de kommunala bolagens årsstämmor framförde, efter stämmorna
våren 2008 och med stöd av bolagens externa revisorer, önskemål om att principerna för
arvoden, sammanträdesersättningar, med mera, till styrelsernas ledamöter förändras.
Utgångspunkten skulle vara fasta arvoden.
Principerna för ersättning till bolagens styrelseledamöter hade inte förändrats i samband med
att systemet med så kallade boxar infördes för arvoden till förtroendevalda inom Kungälvs
kommun. Förslaget från årsstämmorna syftade till att styrelseersättningarna i de helägda
kommunala bolagen KEAB och BOKAB skulle bli fasta arvoden.
Ordförande och vice ordförande hade då fasta arvoden med 5,65 % respektive 2,85 %
av riksdagens ledamöters arvoden. Alla ledamöter hade sammanträdesersättning.
Förlorad arbetsförtjänst ersattes med högst 100 % av verifierat belopp, maximalt 1 500
kronor/dag. Förlorad pensionsförmån och förlorad semesterförmån ersattes därutöver.
Den fasta ersättningen ska innefatta årsarvode, sammanträdesersättning, ersättning för
förlorad arbetsförtjänst, pensions- och semesterförmån. Om extraordinära insatser krävs
avgör ordförande om dessa ska medföra ekonomisk kompensation.
För båda bolagen ska gälla att en fast, årlig ersättning enligt nedan, ska
innefatta årsarvode, sammanträdesersättning, ersättning för förlorad
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arbetsförtjänst, pensions- och semesterförmån.
- KEAB:s ordförande: 2 prisbasbelopp. BOKAB:s ordförande 1,25
prisbasbelopp.
- För båda bolagen: Vice ordförande: Hälften av den ersättning ordföranden
får. Ledamot: Hälften av den ersättning vice ordföranden får.
Under juni 2013 inkom en liknande önskan om revidering av arvoden från Kungälvsbostäder
(KS2013/1165). Kungälvsbostäders arvoden utgick vid det laget som procent av
kommunalrådsarvode samt för antal timmar och inställelseersättning. Kungälvs kommuns
ägarrepresentanter önskade samma principer för arvoden, sammanträdesersättningar,
ersättnings för förlorad arbetsförtjänst och pensionsförmån med mera och att dessa förändras
till fasta arvoden. Kungälvsbostäders styrelse föreslog ersättning för ordförande och vice
ordförandes arbete under året samt för de styrelsemöten som hålls inklusive en till två
studiedagar.
Kommunfullmäktige godkände förslaget och ersättningen skulle då utgå från 1,80
prisbasbelopp (för närvarande 80 100 kronor):
- Ordförande 100 procent, det vill säga 1,80 prisbasbelopp
- Vice ordförande 40 procent
- Ledamot 25 procent
- Suppleant 10 procent
2015 fattade kommunfullmäktige beslut (KS2015/896) om att höja det vice ordförandes
arvode till 50 procent för att det ska ligga i paritet med övriga bolags styrelser.
Prisbasbeloppet (tidigare basbeloppet) räknas fram på grundval av ändringarna i det allmänna
prisläget enligt bestämmelserna i socialförsäkringsbalken (2010:110). Beräkningarna görs med
utgångspunkt i förändringen av konsumentprisindex och fastställs för helt kalenderår.
Det är Riksdagens arvodesnämnd som bestämmer storleken på arvodet. Riksdagens
arvodesnämnd är en myndighet under riksdagen. Ledamöterna har ett som de betalar skatt för.
Många ledamöter har också andra uppdrag i riksdagen, och de får då ett tillägg för det på
arvodet. Riksdagsledamöternas arvoden höjs i regel varje år. Prisbasbeloppet däremot har sin
utgångspunkt i förändringen av konsumentprisindex vilket kan innebära att beloppet ett år inte
ändras eller till och med sänks.
Prisbasbeloppet (pbb) för år 2020 är 47 300 kronor och bolagsstyrelsernas arvoden uppgår
därmed i:
BOKAB
Ordförande 1,25 pbb = 59 125 kronor
Vice ordförande hälften av ordförande = 29 563 kronor
Ledamot hälften av vice ordförande = 14 781 kronor
Kungälv Energi
Ordförande 2 pbb = 94 600 kronor
Vice ordförande hälften av ordförande = 47 300
Ledamot hälften av vice ordförande = 23 650
Stiftelsen Kungälvsbostäder
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Ordförande 100 % av 1,8 pbb = 85 140 kronor
Vice ordförande 50 % av 1,8 pbb = 42 570 kronor
Ledamot/suppleant 25 % av 1,8 pbb = 21 285 kronor
Som det beskrivits ovan skiljer sig arvoderingen mellan ledamöterna i de kommunala
beslutsinstanserna och styrelseledamöterna i bolagens. I bilaga 1 hittar ni sammanställningen
av arvoden bundna till uppdrag i kommunens politiska beslutsinstanser. Kungälvs kommuns
ledamöters arvoden baseras på kommunstyrelsens ordförandes arvode, som i sin tur uppgår i
95% av riksdagsledamöternas arvoden.
I sitt budgetdirektiv för år 2020 (KS2019/0629) gav kommunstyrelsen fem övergripande
uppdrag till förvaltningen. Ett av dessa är att utreda förutsättningarna för en kommunkoncern,
” Utred möjligheten att bilda kommunkoncern”. Förvaltningen arbetade fram en
koncernutredning som mynnade ut i ett förslag att påbörja arbetet med att kommunens bolag
organiseras i en bolagskoncern. Kommunfullmäktige beslutade 2020-11-05 (Dnr
KS2020/1673) att förorda att bolagen organiseras i en koncern från och med 2022-01-01 med
ett koncernbolag som svarar för aktiv ägarstyrning. Ett fortsatt arbete med styrande dokument
och förberedelser kommer att ske under 2021. Kungälvsbostäder är inte en del i denna process
då det är en Stiftelse.
Parallellt med arbetet med koncernutredningen och hur bolagen kan organiseras inkom
kommunstyrelsens ordförande, som är kommunens ombud vid de kommunala bolagens
årsstämmor, med ett brev 2020-06-02 till arvodesnämnden gällande förfrågan om översyn av
arvodering inom kommunala bolag. Detta utifrån att arvodesgrunderna skiljer sig mellan de
förtroendevalda i kommunens politiska insatser och bolagens styrelser.
På sitt sammanträde den 10 juni fick förvaltningen i uppdrag att till nämndens nästa
sammanträde ta fram sakuppgifter om nulägessituation för bolagen och stiftelsen för att
komma vidare i ärendet.
Inför nämndens sammanträde den 9 september skickades information ut om
arvoderingsnivåer till respektive bolag till ledamöterna. Till nästkommande sammanträde skulle
ledamöterna kontakta respektive partier för avstämning kring bredare politisk konsensus i
ärendets avsikt. Nämnden önskar också bjuda in kommunjurist till kommande sammanträde
för avstämning kring frågeställningarna i kommunstyrelsens ordförandes brev.
På sammanträdet den 7 oktober beslutade arvodesnämnden att skicka vidare en skrivelse om
uppdrag skickas vidare till kommunstyrelsen
Den 21 oktober fattade kommunstyrelsen beslut om att ge uppdrag till förvaltningen att
genomföra en översyn av arvodering för de kommunala bolagen/stiftelsen enligt
kommunstyrelsens ordförandes skrivelse till arvodesnämnden.
Förvaltningen tog fram en sammanställning med bakgrund och omvärldsbevakning och
översände denna till arvodesnämnden. Arvodesnämnden fattade beslut på sitt sammanträde
den 17 mars 2021 om att ge kommundirektören i uppdrag att ta fram förslag till arvoden i
bolag och stiftelser.
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Förvaltningen har nu tagit fram en utredning bestående av omvärldsbevakning, föreslagna
arvodesnivåer för bolagens och stiftelsens styrelser som harmoniserar med arvoden och
ersättningar som Kungälvs kommuns ledamöter i politiska insatser erhåller.
Verksamhetens bedömning
Med grund bakgrunden som beskrivs ovan har förvaltningen bland annat genomfört en
omvärldsbevakning, men även vänt sig till bolagens styrelseordförande för att samla in tankar
kring arvodesfrågan.
Efter en omvärldsbevakning bland kommuner i jämförbar storlek med Kungälvs kommun,
framgick det att arvoden till kommunbolagens styrelser baseras på det arvode som
kommunstyrelsens ordförande (KSO) erhåller. Kommunstyrelsernas ordförandens arvode är i
sin tur baserat på det arvode riksdagens ledamöter har, det vill säga mellan 100%-75% av detta.
Exempelvis:
Borlänge: 100% = 100% av riksdagsarvode
Alingsås: 100% = 95% av riksdagsarvode
Eskilstuna: 100% = 100% av riksdagsarvode
Götene: 100% = 97% av riksdagsarvode
Kumla: 100% = 90% av riksdagsarvode
Tjörn: 1005 = 75% av riksdagsarvode
Sammanställning av omvärldsbevakning:

Alingsås
bostadsbolag
Alingsås
Energibolag
Falu energi, vatten,
elnät m.m.
Eskilstuna
Kommunföretag
AB
Destination
Eskilstuna AB
Eskilstuna Energi
och Miljö AB
Eskilstuna
Kommunfastigheter
AB
Eskilstuna Logistik
och Etablering AB
Kumla Bostäder AB
Kumla fastigheter
AB

ordförande vice
Ledamot Ersättare
ordförande
7,50%
5,25%
1%
0,50% kommunens
arvodesreglemente
7,50%
5,25%
1%
0,50% kommunens
arvodesreglemente
25%
10%
5%
0% 50%

16,70%

- eget dokument

10%

3,30%

- -

50%

16,70%

- -

50%

16,70%

- -

30%

10%

- -

30%

12%

2,50% -

30%

12%

2,50% -

eget dokument
eget dokument

eget dokument
eget dokument
kommunens
arvodesreglemente
kommunens
arvodesreglemente
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Skellefteå stadshus
AB
Skellefteåbostäder
AB
Skellefteåkraft AB

9%

2%

- -

13%

2,50%

- -

60%

10%

- -

Skellefteå
industrihus AB
AB Borlänge
Energi
AB Borlänge
Energi ElnätAB
Fastighets AB
Hushagen Borlänge
Maserhallen AB
Borlänge
AB Stora
Tunabyggen
Borlänge
Götene Vatten &
Värme AB
AB Götenebostäder

13%

2,50%

- -

20%

5%

-

5%

2%

20%

5%

15%

5%

20%

5%

12%

6%

- -

6%

3%

- -

Morastrand AB

20%

5%

Moravatten AB

20%

5%

5% 2:e vice
5% 2:e vice

Tjörns Bostads AB
Tjörns Måltids AB
Tjörns hamnar AB

12%
4%
9%

3%
2%
3%

5%
2%
5%
5%

-

kommunens
arvodesreglemente
kommunens
arvodesreglemente
kommunens
arvodesreglemente
kommunens
arvodesreglemente
kommunens
arvodesreglemente
kommunens
arvodesreglemente
kommunens
arvodesreglemente
kommunens
arvodesreglemente
kommunens
arvodesreglemente

5%

2% - 2% -

kommunens
arvodesreglemente
kommunens
arvodesreglemente
kommunens
arvodesreglemente
kommunens
arvodesreglemente

-

Enligt ovan gjorda sammanställning framgår det att mestadelen av kommunerna har valt att slå
samman arvoden för förtroendevalda i kommunens politiska instanser och förtroendevalda i
bolagsstyrelser i ett gemensamt arvodesreglemente. Vidare visade en genomgång av dessa
reglementen att ledamöterna i bolagen kan erhålla ersättning för förlorad arbetsförtjänst och
förlorad pensionsförmån. Däremot reglerar kommunerna reseersättning olika, likaså
sammanträdesersättning för bolagens styrelser.
Som ett led i omvärldsbevakningen vände sig förvaltningen till Kungälvs kommuns
bolagsstyrelsers ordförande. En ordförande noterade att den nuvarande ersättningsmodellen
för bolagen för med sig ett antal problem, såsom att det blir svårare att rekrytera
styrelseledamöter. Arvodets summa väger i många fall inte upp till den förlorade
arbetsförtjänst som deltagande på ett styrelsemöte innebär. Arvodets höjd är en av faktorerna
som potentiella styrelseledamöter ser på vid nyrekryteringar.
Då Kungälvs kommuns bolags arvoden baseras på de beslut kommunfullmäktige tog 2009,
2013 och 2015 finns det inga styrande dokument som reglerar arvodenas utformning eller
höjd. För arvoden som avser förtroendevalda inom kommunens politiska beslutsinstanser
finns det ett antal reglerande styrdokument. Dessa specificeras längre fram i denna skrivelse.
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Eftersom styrelserna väljs från samma politiska församling som de politiker som sitter i
kommunens politiska beslutsinstanser har förvaltningen tagit fram ett exempel på hur en ny
form av fast arvodering till kommunens helägda bolag skulle kunna se ut. Exemplet är baserat
på kommunens arvodesreglemente och den fasta ersättning som utgår till kommunens
kommunfullmäktigeberedningsledamöter, utifrån liknande antal sammanträden och längd.
Syftet är att skapa en tydlighet, stabilitet och likvärdighet i de politiska strukturerna och bland
kommunens folkvalda genom att de föreslagna arvodena baseras på de arvoden som
riksdagens ledamöter erhåller, i stället för exempelvis arvoden som är baserade på de
kommunala bolagens storlek och omsättning. Då de föreslagna arvodena baseras på riksdagens
arvoden och inte prisbasbelopp eller bolagens omsättning garanteras även en automatisk och
likvärdig årlig höjning och en stabilitet då förändringar i bolagens omsättning inte kan förutses.
I Kungälvs kommun baseras arvoden till ledamöter i de politiska instanserna på
kommunstyrelsens ordförandes arvode, som i sin tur uppgår i 95% av riksdagsledamöternas
arvoden.
Förvaltningens förslag på ny arvodesform:

Kungälvs energi
Ordförande Kungälvs energi idag 94 600 kronor årligen, ej annan ersättning utöver det.
Nytt förslag:
Likt beredningsledare idag.
15 % fast ersättning = 9961: - /månaden (= årsarvode 119 529)
Sammanträdesersättning JA = 186 kr/tim (plus inläsningsarvode 2 tim/sammanträde)
Ersättning förlorad arbetsförtjänst, förlorad pensions- och semesterförmån och reseersättning
- JA
Skillnad i fast arvodering: + 24 929 kr

Vice ordförande Kungälvs energi idag 47 300 kronor årligen, ej annan ersättning utöver
det.
Nytt förslag:
10 % fast ersättning = 6641:-/månaden (= årsarvode 79 686)
Sammanträdesersättning JA = 186 kr/tim (plus inläsningsarvode 2 tim/sammanträde)
Ersättning förlorad arbetsförtjänst, förlorad pensions- och semesterförmån och reseersättning
- JA
Skillnad i fast arvodering: + 32 386
Ledamot Kungälvs energi idag 23 650 kronor årligen, ej annan ersättning utöver det.
Nytt förslag:
2 % fast ersättning = 1328:-/månaden (årsarvode 15 937)
Sammanträdesersättning JA = 186 kr/tim (plus inläsningsarvode 2 tim/sammanträde)
Ersättning förlorad arbetsförtjänst, förlorad pensions- och semesterförmån och reseersättning
- JA
Skillnad i fast arvodering: - 7 713
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BOKAB
Ordförande BOKAB idag 59 125 kronor årligen, ej annan ersättning utöver det.
Nytt förslag:
10 % fast ersättning = 6641:-/månaden (= årsarvode 79 686)
Sammanträdesersättning JA = 186 kr/tim (plus inläsningsarvode 2 tim/sammanträde)
Ersättning förlorad arbetsförtjänst, förlorad pensions- och semesterförmån och reseersättning
- JA
Skillnad i fast arvodering: + 20 561
Vice ordförande BOKAB idag 29 563 kronor årligen, ej annan ersättning utöver det.
Nytt förslag:
8 % fast ersättning = 5 312 kronor/ månaden (= årsarvode 63 749)
Sammanträdesersättning JA = 186 kr/tim (plus inläsningsarvode 2 tim/sammanträde)
Ersättning förlorad arbetsförtjänst, förlorad pensions- och semesterförmån och reseersättning
- JA
Skillnad i fast arvodering: + 34 186
Ledamot BOKAB idag 14 781 kronor årligen, ej annan ersättning utöver det.
Nytt förslag:
2 % fast ersättning = 1328:-/månaden (årsarvode 15 937)
Sammanträdesersättning JA = 186 kr/tim (plus inläsningsarvode 2 tim/sammanträde)
Ersättning förlorad arbetsförtjänst, förlorad pensionsförmån och reseersättning - JA
Skillnad i fast arvodering: + 1 156

Stiftelsen Kungälvsbostäder
Ordförande Kungälvsbostäder idag 85 140 kronor årligen, ej annan ersättning utöver det.
Nytt förslag:
Likt beredningsledare idag.
15 % fast ersättning = 9961: - /månaden (= årsarvode 119 529)
Sammanträdesersättning JA = 182 kr/tim (plus inläsningsarvode 2 tim/sammanträde)
Ersättning förlorad arbetsförtjänst, förlorad pensions- och semesterförmån och reseersättning
- JA
Skillnad i fast arvodering: + 34 389
Vice ordförande Kungälvsbostäder idag 42 570 kronor årligen, ej annan ersättning utöver
det.
Nytt förslag:
10 % fast ersättning = 6641:-/månaden (= årsarvode 79 686)
Sammanträdesersättning JA = 186 kr/tim (plus inläsningsarvode 2 tim/sammanträde)
Ersättning förlorad arbetsförtjänst, förlorad pensions- och semesterförmån och reseersättning
- JA
Skillnad i fast arvodering: + 37 116
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Ledamot Kungälvs energi idag 23 650 kronor årligen, ej annan ersättning utöver det.
Nytt förslag:
2 % fast ersättning = 1328:-/månaden (årsarvode 15 937)
Sammanträdesersättning JA = 182 kr/tim (plus inläsningsarvode 2 tim/sammanträde)
Ersättning förlorad arbetsförtjänst, förlorad pensions- och semesterförmån och reseersättning
- JA
Skillnad i fast arvodering: - 7 713

Vidare finns det redan utarbetade styrande dokument gällande förtroendevalda, från arvoden
till tjänsteresor. Ett förslag är att bolagen kan koppla sig på dessa, i dagsläget eller längre fram.
Vid sidan av arbetet med arvodesfrågan sker arbetet med koncernbildandet. Ett av syftena
med en koncernbildning är att konsolidera styrningen, vilket kommer att innebära att bolagens
styrelser på ett naturligt sätt kan gå över till en annan ersättningsmall. Detta kräver dock beslut
på bolagens årsstämmor.
Ärendenivåer – bedömning utifrån kommunfullmäktiges strategiska mål eller
kommunstyrelsens resultatmål
Kommunstyrelsens första resultatmål, Attraktivt att vara anställd i Kungälvs kommun, berörs av
detta ärende. Även om kommunens förtroendevalda inte är direkt anställda av Kungälvs
kommun såsom dess tjänstepersoner, är målet att Kungälvs kommun är en kommuns man vill
vara aktiv i.
Bedömning utifrån miljö, hållbarhet och mål i Agenda 2030
Till detta ärende kan två av delmålen i Agenda 2030 kopplas:
16.6 Bygga upp effektiva och transparenta institutioner med ansvarsutkrävande på alla
nivåer.
16.7 Säkerställa ett lyhört, inkluderande, deltagandebaserat och representativt
beslutsfattande på alla nivåer.
En mer likartad grund för arvode skapar en större tydlighet och jämlikhet mellan de
förtroendevalda, som är valda av samma kommunfullmäktige.
Bedömning utifrån politiska styrdokument
Arvodesreglemente – styr arvoden, ersättning och dessa bestämmelser gäller för de
förtroendevalda i Kungälvs kommun som avses i 4 kap 1 § kommunallagen. Bestämmelserna
gäller alltså ledamöter och ersättare i fullmäktige, fullmäktigeberedningar nämnder, utskott,
samt revisorer. Detta reglemente gäller om inte kommunfullmäktige har särskilt angivit annat.
Tillämpningsanvisning OPF-KL - OPF-KL har antagits av kommunfullmäktige 2014-10-09.
Dess tillhörande tillämpningsanvisningar har antagits av kommunfullmäktige 2020-04-02.
Anvisningarna utgår från respektive paragrafs lydelse i OPF-KL med tillhörande dokument,
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såsom de presenterats som förslag från Sveriges kommuner och landsting och ska läsas
tillsammans med dessa. Tillämpningsanvisningarnas syfte är att precisera och underlätta
tillämpningen av OPF-KL i Kungälvs kommun. Om det skulle uppstå situationer där
tillämpningsanvisningarna upplevs motsäga OPF-KL, gäller bestämmelserna enligt respektive
reglemente före anvisningarna.
Riktlinjer för tjänsteresor och dess tillämpningsanvisningar - Riktlinjerna syftar till att ge
styrning och vägledning så att våra tjänsteresor kan göras på ett så miljöanpassat, trafiksäkert
och kostnadseffektivt sätt som möjligt. De syftar också till en god arbetsmiljö för kommunens
personal och förtroendevalda.

Attestreglemente och dess tillämpningsanvisningar - används som stöd för alla som deltar i
hanteringen av ekonomiska transaktioner i Kungälvs kommun.
Bedömning utifrån ett medborgar- och brukarperspektiv
Denna genomlysning av arvoden till kommunens bolagsstyrelser berör framför allt
styrelseledamöterna. En ny modell för alla arvoden skulle skapa en mer likvärdig ersättning.
Till stor del då styrelsemedlemmarna idag inte erhåller sammanträdesersättning, ersättning för
förlorad arbetsinkomst eller pensions- och semesterförmån.
Ekonomisk bedömning
I dagsläget utgår styrelsernas arvoden från bolagens budgetar och finansieras därmed inte av
Kungälvs kommun. Det är i detta skede svårt att göra en exakt beräkning på vilken
ekonomiskt påverkan en ändring i bolagsstyrelsernas arvoden kan ha.
Nedan redovisas skillnad på nuvarande ersättning till bolagens styrelser samt på den föreslagna
arvoderingen (fast månadsarvode och sammanträdesersättning). Ersättning för förlorad
arbetsförtjänst, förlorad pensions- och semesterförmån och reseersättning är inte inräknat.
Sammanträdesersättningen är beräknad på tio sammanträden om 3 timmar vardera, per år.

Fasta
årsarvoden
idag

Förslag på ny ersättning
(totalt fast månadsarvode
samt
sammanträdesersättning
(10 sammanträden á 3h)

Kungälvs energi
1 ordförande
1 vice ordförande
5 ledamöter
Summa kr:
Bokab
1 ordförande
1 vice ordförande

94 600
47 300
118 250
260 150

125 107
85 264
126 170
336 541

59 125
29 563

85 264
69 327

Skillnad
+ 76 391 kr
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3 ledamöter
Summa kr:

44 340
133 028

75 702
230 293

Skillnad
+ 97 265 kr

Summa kr:

85 140
42 570
118 250
245 960

125 107
85 264
126 170
336 541

Skillnad
+ 90 581 kr

Stiftelsen
Kungälvsbostäder
1 ordförande
1 vice
5 ledamöter

Förslag till beslut
Utredningen lämnas över till arvodesnämnden för behandling och beslut.

Haleh Lindqvist
kommundirektör
Expedieras till:

För kännedom till:

Erik Lindskog
administrativ chef
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Till Arvodesnämnden 2020-06-02

Önskemål om översyn, beredning av bolagsarvoden
Generellt för den politiska organisationen gäller sänkt budget och restriktivitet kring möten, kompetensutveckling
och förtäring. Nyligen avskaffas möjligheten till dubbel ersättning för kommunalråd (OPF), ett enhälligt beslut om
att avskaffa dubbla ersättningsmöjligheter i omställningsperiod för kommunalråd.
Kommunens bolag och stiftelser har dock en egen process och budget för dessa frågor. Genom åren, har
bolagsstyrelserna påpekat villkoren för förtroendevalda, det kan ha handlat om passerkort, e-postadress eller
Ipad för ledamöterna för att kunna följa kommunala beslutsprocesser. De frågorna har ofta kunnat lösas på ett
tillfredställande sätt. Men sedan i höstas har det påannonserats önskade justeringar av arvoden i bolagen. I maj
genomfördes så ett kort dialogmöte med styrelseordförande för såväl Kungälvsbostäder, Kungälvs Energi som för
BOKAB kring arvoderingssituationen i bolagen.
Arvoden har inte höjts sedan 2013 då ett ärende behandlades från kommunstyrelse till kommunfullmäktige. I
nuläget konstaterar jag att det är inte lämpligt att en kommunstyrelseordförande bereder arvoden för
bolagsstyrelser. Jag har så vänt mig med bolagens frågor till Kommunfullmäktiges ordförande och
demokratiberedningen, men konstaterar slutligt att rätt ställe att bereda ärendet enligt våra reglementen är
Arvodesnämnden. Därför detta brev. Som ordförande i kommunstyrelsen konstaterar jag också vid en
genomgång av styrning i frågorna att det visar på flera brister i Kungälvs kommun och att det finns flera regler och
dokument som hanterar frågan. Här behövs en nyordning för bolagen och nämndberedning.
Lagbestämmelser
• Kommunallagen - Bestämmelserna om de ekonomiska förmånerna för förtroendevalda finns reglerade i 4
kap. 12–18 §§.
• Aktiebolagslagen 8 kap § 23 a – fastställer att bolagsstämman ska besluta om arvoden och annan
ersättning för styrelseuppdrag till var och en av styrelseledamöterna
Genomgång av och koppling till andra styrande dokument
• Policy och riktlinjer för resor i tjänsten
• Regler om studiebesök och studiedagar för ledamöter och ersättare
• Bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda
• Tillämpningsanvisning OPF-KL
• Regler för attest i Kungälvs kommun
Enligt den dialog som undertecknad fört med bolagsledningarna så behövs ersättningsmodell och
ersättningsprinciper ses över. Med anledning av genomgång av dokument, ser undertecknad att arvode i bolag
bör också framgent kopplas/relateras till övrig process, regelverk, reglemente, bilagor och principer för arvoden.
Några av frågorna som ställs; Är det rimligt att koncernen har olika beräkningsgrunder i basbelopp? Vad är en
rimlig arvodesnivå i Kungälv och i förhållande till andra kommuner? Är det rimligt att förtroendevalda i nämnder
har en hantering för pensionsgrundande ersättning eller ersättning för förlorad arbetsförtjänst jämfört med en
förtroendevald i ett bolag, då bägge väljs av samma kommunfullmäktige och verkar i samma kommun, koncern?
Hur ser bolagsledamöterna själva på sin situation? Med dessa frågor framställs önskemål om översyn och
beredning i ärendet av arvodesnämnden.

Med vänlig hälsning Miguel Odhner

KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE
KOMMUNSTYRELSEN

ADRESS
TELEFON
FAX
E-POST
HEMSIDA

Stadshuset · 442 81 Kungälv
0303-23 80 00 vx
0303-132 17
kommunstyrelsen@kungalv.se
www.kungalv.se
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Sammanträdesdatum
Sida

2021-04-15
1 (2)

§ 62/2021

Svar på uppdrag - förslag på arvoden för stiftelsens och bolagens styrelser
(Dnr KS2021/0513)
Den 16 april 2009 fattade kommunfullmäktige beslut om ny form av ersättning till bolagens
styrelser. Tidigare följde bolagens styrelsers arvodering samma system som det som gäller för
kommunens ledamöter i de politiska beslutsinstanserna, ett system som beräknas utifrån
riksdagens ledamöters arvoden. Principerna för ersättning till bolagens styrelseledamöter hade
inte förändrats sedan dess.
Under sommaren 2020 inkom kommunstyrelsens ordförande med ett brev till
arvodesnämnden gällande förfrågan om översyn av arvodering inom kommunala bolag. Detta
utifrån att arvodesgrunderna skiljer sig mellan de förtroendevalda i kommunens politiska
insatser och bolagens styrelser. Den 21 oktober fattade kommunstyrelsen beslut om att ge
uppdrag till förvaltningen att genomföra en översyn av arvodering för de kommunala
bolagen/stiftelsen enligt kommunstyrelsens ordförandes skrivelse till arvodesnämnden.
Förvaltningen har tagit fram en sammanställning med bakgrund och omvärldsbevakning och
översänt det till arvodesnämnden. Arvodesnämnden fattade beslut på sitt sammanträde den 17
mars 2021 om att ge kommundirektören i uppdrag att ta fram förslag till arvoden i bolag och
stiftelser.
Förvaltningen har nu återkommit med potentiella principer för hur Kungälvs kommuns
bolagsstyrelsers arvoden kan se ut för en mer likstämmig uppbyggnad. Exemplet är baserat på
kommunens arvodesreglemente och den fasta ersättning som utgår till kommunens
kommunfullmäktigeberedningsledamöter, utifrån liknande antal sammanträden och längd. Då
de föreslagna arvodena baseras på riksdagens arvoden och inte prisbasbelopp eller bolagens
omsättning garanteras även en automatisk och likvärdig årlig höjning och en stabilitet då
förändringar i bolagens omsättning inte kan förutses.
Förvaltningen föreslår att utredningen lämnas över till arvodesnämnden för behandling och
beslut.
Kommunstyrelsen för dialog inför behandling i kommunfullmäktige om lekmannarevisorerna
och revisorerna i stiftelsen bör likställas med styrelseledamöter avseende arvode.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Svar på uppdrag - förslag på arvoden för stiftelsens och bolagens styrelser
Bilaga Protokollsutdrag - Arvodesnämnden - 24 mars 2021
Bilaga Protokollsutdrag - Kommunstyrelsen - 31 mars 2021
Bilaga Bilaga 1 kommunala arvoden - förslag arvodesnämnden
Bilaga Brev Arvodesnämnd ang bolagsarvoden mars 2021
Bilaga Brev arvodesnämnden
Protokollsutdrag - Svar på uppdrag - förslag på arvoden för stiftelsens och bolagens styrelser Kommunstyrelsen
Yrkanden
KOMMUNFULLMÄKTIGE

Justeras sign
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Miguel Odhner (S):KS presidium har haft överläggning kring ärende rörande bolagsarvoden
anmält till morgondagens kommunfullmäktige. Arvodesnämnden har genomfört en önskad
översyn och beredning av de principer och frågeställningar som överlämnats från
kommunstyrelsen i samband med tidigare genomförda bolagsdialoger. Men vid
kommunstyrelsens sammanträde väcktes även frågan om att i sammanhanget se över
revisionsarvodet. Kommunstyrelsens presidium konstaterar att frågan om i sammanhanget
förändrat revisionsarvode har inte inför dagens Kommunfullmäktigemöte hunnit beredas,
vilket ska ske i Arvodesnämnden innan beslut i kommunstyrelse och kommunfullmäktige. En
återremiss ger också möjlighet belysa frågan om att förslaget enkom behandlar bolag med reell
verksamhet i, dessutom ger en återremiss möjlighet till ytterligare politisk dialog.
Kommunfullmäktige föreslås utifrån ovan att återemittera hela förslaget till Arvodesnämnden
för beredning.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på yrkande och finner att kommunfullmäktige beslutar att
anta yrkandet.
Omröstning begärs inte.
Beslut
Ärendet återemitteras till Arvodesnämnden för beredning med uppdraget att
beakta: ”KS presidium har haft överläggning kring ärende rörande bolagsarvoden anmält till
morgondagens kommunfullmäktige. Arvodesnämnden har genomfört en önskad översyn och
beredning av de principer och frågeställningar som överlämnats från kommunstyrelsen i
samband med tidigare genomförda bolagsdialoger. Men vid kommunstyrelsens sammanträde
väcktes även frågan om att i sammanhanget se över revisionsarvodet. Kommunstyrelsens
presidium konstaterar att frågan om i sammanhanget förändrat revisionsarvode har inte inför
dagens Kommunfullmäktigemöte hunnit beredas, vilket ska ske i Arvodesnämnden innan
beslut i kommunstyrelse och kommunfullmäktige. En återremiss ger också möjlighet belysa
frågan om att förslaget enkom behandlar bolag med reell verksamhet i, dessutom ger en
återremiss möjlighet till ytterligare politisk dialog.”
__________
Expedieras till
För kännedom till

KOMMUNFULLMÄKTIGE

Justeras sign
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§ 76/2021

Svar på uppdrag - förslag på arvoden för stiftelsens och bolagens styrelser
(Dnr KS2021/0513)
Kungälvs kommun äger idag fyra aktiebolag; Kungälv Energi Aktiebolag (Kungälv Energi,
KEAB), Bohusläns Kommunala Exploateringsaktiebolag (BOKAB), Bagahus AB och
Aktiebolaget Kongahälla. De två sistnämnda bolagen är vilande. Kungälv Energi äger i sin tur
Kungälv Närenergi AB (Närenergi). Dessutom finns det kommunala bostadsbolaget,
Kungälvsbostäder, som är organiserat i en stiftelse. Till dessa bolag väljs styrelser som består
av politikiska ledamöter som väljs i Kungälvs kommun.
Den 16 april 2009 fattade kommunfullmäktige beslut om ny form av ersättning till bolagens
styrelser. Tidigare följde bolagens styrelsers arvodering samma system som det som gäller för
kommunens ledamöter i de politiska beslutsinstanserna, ett system som beräknas utifrån
riksdagens ledamöters arvoden. Principerna för ersättning till bolagens styrelseledamöter hade
inte förändrats sedan dess.
Under sommaren 2020 inkom kommunstyrelsens ordförande med ett brev till
arvodesnämnden gällande förfrågan om översyn av arvodering inom kommunala bolag. Detta
utifrån att arvodesgrunderna skiljer sig mellan de förtroendevalda i kommunens politiska
insatser och bolagens styrelser. Den 21 oktober fattade kommunstyrelsen beslut om att ge
uppdrag till förvaltningen att genomföra en översyn av arvodering för de kommunala
bolagen/stiftelsen enligt kommunstyrelsens ordförandes skrivelse till arvodesnämnden.
Förvaltningen har tagit fram en sammanställning med bakgrund och omvärldsbevakning och
översänt det till arvodesnämnden. Arvodesnämnden fattade beslut på sitt sammanträde den 17
mars 2021 om att ge kommundirektören i uppdrag att ta fram förslag till arvoden i bolag och
stiftelser.
Förvaltningen har nu återkommit med potentiella principer för hur Kungälvs kommuns
bolagsstyrelsers arvoden kan se ut för en mer likstämmig uppbyggnad. Exemplet är baserat på
kommunens arvodesreglemente och den fasta ersättning som utgår till kommunens
kommunfullmäktigeberedningsledamöter, utifrån liknande antal sammanträden och längd. Då
de föreslagna arvodena baseras på riksdagens arvoden och inte prisbasbelopp eller bolagens
omsättning garanteras även en automatisk och likvärdig årlig höjning och en stabilitet då
förändringar i bolagens omsättning inte kan förutses.
Förvaltningen föreslår att utredningen lämnas över till arvodesnämnden för behandling och
beslut.
Kommunstyrelsen för dialog inför behandling i kommunfullmäktige om lekmannarevisorerna
och revisorerna i stiftelsen bör likställas med styrelseledamöter avseende arvode.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag AN § 17/2021
Tjänsteskrivelse - Tjänsteskrivelse Svar på uppdrag - förslag på arvoden för stiftelsens och
bolagens styrelser
Justeras sign
KOMMUNSTYRELSEN
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Bilaga Bilaga 1 kommunala arvoden - ny version
Förslag till kommunfullmäktige
Kommunens ombud vid bolagsstämmorna för KEAB och BOKAB får i
uppdrag att föreslå arvoden och ersättningar enligt pt. 1–6 nedan.
Stiftelsen Kungälvsbostäder föreslås besluta om arvoden och ersättningar enligt
pt. 1–6 nedan.
1. De fasta arvodena för ordförande, vice ordförande samt ledamöter i
Kungälvs energi, Bokab och Stiftelsen Kungälvsbostäder baseras på
riksdagens arvoden i likhet med övriga arvoden i kommunen.
2. Ordförande, vice ordförande samt ledamöter i stiftelser och bolag har rätt
till ersättning enligt § 2 i Kungälvs kommuns arvodesreglemente. Ersättning
kan utbetalas i form av: – Månadsarvode – Ersättning vid förlorad
arbetsinkomst, pensions- och semesterförmåner – Ersättning vid
sammanträden, förrättningar mm – Resekostnadsersättning och traktamente
– Särskilda ersättningar. I övrigt har förtroendevalda rätt till ersättning enligt
kommunallagens kap 4. § 12–18.
3. Ordförande i stiftelser och bolag erhåller ett fast arvode om 12 %.
4. Vice ordförande i stiftelser och bolag erhåller ett fast arvode om 6%.
5. Ledamöter i stiftelser och bolag erhåller ett fast arvode om 3%.
6. Stiftelser och bolag föreslås följa Kungälvs kommuns arvodesreglemente
och utarbeta nödvändiga rutiner för att möjliggöra detta.

__________
Pia Gillerstedt (S) deltar inte i handläggningen av ärendet på grund av jäv.
Expedieras till
För kännedom till

KOMMUNSTYRELSEN

Justeras sign
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Till Arvodesnämnd 2021-03-08

Till Arvodesnämnden
KS presidium har fått fråga av Kommundirektör gällande hur att svara Arvodesnämnden gällande VAR
frågan om Arvoden för bolagen befinner sig? KS presidium har värderat frågan, och väljer att svara själva på
frågan.
Ärendet hänger inte löst. Arvodesnämnden har att fullgöra den önskade översyn och beredning av de
principer och frågeställningar som överlämnats i brev till Arvodesnämnd dat, 2020-06-02 från
kommunstyrelsens ordförande, detta efter dialog med bolagen i koncernen. Kommunstyrelsen har redan
behandlat kommunstyrelseordförandes framställan om önskad översyn och beredning av ärendet. Det
kommer inga ”nya” uppdrag från kommunstyren.
Den önskade översynen och beredningen av principer och frågeställning innebär att lägga fram förslag till
beslut, till slutligen i detta fall till Kommunfullmäktige. Likväl påtalades detta efter att KSO inbjudits till
nämnden 2020-06-10, att Arvodesnämnden ska bereda ärendet, lägga fram förslag till beslut till
Kommunfullmäktige, antingen via en politiskt undertecknad beredningsskrivelse eller av förvaltningen på
nämndens uppdrag framskriven tjänsteutlåtande.
Sedan dess har Arvodesnämnden tacknämligt behandlat ärendet vid flertalet olika möten, med jurist, haft
partidialog, talat med styrelseledamöter etc.
Arvodesnämnden har sedan i beredningsskrivelse daterad 2020-10-05 begärt större utredningsresurser i
frågan än nämnden har resurser till, vilket kommunstyrelsen beviljade 2020-10-21 genom att godkänna start
av större förvaltningsutredning kring de frågor bolag och kommunstyrelse lyft in i Arvodesnämnden.
Utredning ska vara genomförd. Detta är en av Arvodesnämnden begärd och beviljad utredning. Ingen i
Kommunstyrelsen har sett eller ska ta del av underlaget, då kommunstyrelsen inte ansvarar för frågorna,
bara förvaltningsresurserna. Arvodesnämnden äger utredningen och frågorna.
Detta kan vara svåra politiska frågor, därför har Kommunfullmäktige lagt dem i en egen nämnd och inte
som förr på en kommunstyrelseordförande att själv sitta och skriva fram lösningar. Den tiden är tack och
lov förbi. Vill inte Arvodesnämnden längre genomföra översyn och bereda ärendet eller lägga fram förslag
till beslut till kommunstyrelsen och sedermera till Kommunfullmäktige, behöver nämnden snarast be om ett
möte med kommunstyrelsens presidium.
Skälet är att ärendet brådskar vilket framförts, inte minst då bolagen har en extra ansträngd situation med
ökad arbetsbelastning kring Kommunfullmäktiges koncernsamarbete, liksom att ledamöter väljer att avstå
från ledardagar då de förlorar pengar på att fullgöra sina uppdrag. KSO har också framfört till nämndens
ordförande att det vore önskvärt att ärendet från Arvodesnämnden kunde samordnats med
Kommunstyrelsemötet den 30 mars för Kommunfullmäktigehandling i 15 april. Detta då ambitionen i tider
av Covid är att då behandla den sent framskrivna detaljbudget för politiken 2021. Hör av sig om något är
oklart, så tar vi en teams, även kvällstid fungerar!
Vänligen!
Kommunstyrelsens presidium
Miguel Odhner (s) Anders Holmensköld (m)

KOMMUNSTYRELSENS PRESIDIUM

Elisabeth Matsson (l)

TELEFON

Stadshuset · 442 81 Kungälv
0303-23 80 00 vx

Mobil

070-3520101

ADRESS

E-POST
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kommunstyrelsen@kungalv.se
www.kungalv.se
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Från: Ulrika Winblad <Ulrika.Winblad2@kungalv.se>
Skickat: den 3 mars 2021 15:54
Till: Haleh Lindqvist <Haleh.Lindqvist@kungalv.se>
Ämne: Arvodena för bolagen
Hej Haleh!
Hoppas det är bra med dig och att du får möjlighet att glädjas åt att ljuset äntligen är på väg tillbaks.
Jag kontaktar dig därför att arvodesfrågan för bolagen hänger i luften. Vi har tittat på utredningen du
skickade men inte fått något uppdrag från ks. Så vet du vart frågan befinner sig nu? Därför kan vi inte
just nu fortsätta vårt arbete med frågan och avvaktar ett uppdrag från ks.
Med vänlig hälsning, Ulrika Winblad
Arvodesnämndens ordförande
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Sammanträdesdatum
Sida

§ 210/2021

Förslag på arvoden för stiftelser och bolag (Dnr AN2021/0006)
Kungälvs kommun äger idag fyra aktiebolag; Kungälv Energi Aktiebolag (Kungälv Energi,
KEAB), Bohusläns Kommunala Exploateringsaktiebolag (BOKAB), Bagahus AB och
Aktiebolaget Kongahälla. De två sistnämnda bolagen är vilande. Kungälv Energi äger i sin tur
Kungälv Närenergi AB (Närenergi). Dessutom finns det kommunala bostadsbolaget,
Kungälvsbostäder, som är organiserat i en stiftelse. Till dessa bolag väljs styrelser som består av
politikiska ledamöter som väljs i Kungälvs kommun.
Den 16 april 2009 fattade kommunfullmäktige beslut om ny form av ersättning till bolagens
styrelser. Tidigare följde bolagens styrelsers arvodering samma system som det som gäller för
kommunens ledamöter i de politiska beslutsinstanserna, ett system som beräknas utifrån
riksdagens ledamöters arvoden. Principerna för ersättning till bolagens styrelseledamöter hade
inte förändrats sedan dess.
Under sommaren 2020 inkom kommunstyrelsens ordförande med ett brev till arvodesnämnden
gällande förfrågan om översyn av arvodering inom kommunala bolag. Detta utifrån att
arvodesgrunderna skiljer sig mellan de förtroendevalda i kommunens politiska insatser och
bolagens styrelser. Den 21 oktober fattade kommunstyrelsen beslut om att ge uppdrag till
förvaltningen att att genomföra en översyn av arvodering för de kommunala bolagen/stiftelsen
enligt kommunstyrelsens ordförandes skrivelse till arvodesnämnden.
Förvaltningen har tagit fram en sammanställning med bakgrund och omvärldsbevakning och
översänt det till arvodesnämnden. Arvodesnämnden fattade beslut på sitt sammanträde den 17
mars 2021 om att ge kommundirektören i uppdrag att ta fram förslag till arvoden i bolag och
stiftelser.
Förvaltningen har nu återkommit med potentiella principer för hur Kungälvs kommuns
bolagsstyrelsers arvoden kan se ut för en mer likstämmig uppbyggnad. Exemplet är baserat på
kommunens arvodesreglemente och den fasta ersättning som utgår till kommunens
kommunfullmäktigeberedningsledamöter, utifrån liknande antal sammanträden och längd. Då
de föreslagna arvodena baseras på riksdagens arvoden och inte prisbasbelopp eller bolagens
omsättning garanteras även en automatisk och likvärdig årlig höjning och en stabilitet då
förändringar i bolagens omsättning inte kan förutses.
Förvaltningen föreslår att utredningen lämnas över till arvodesnämnden för behandling och
beslut.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag - Kommunstyrelsen - 31 mars 2021
Bilaga 1 kommunala arvoden - förslag arvodesnämnden
Protokollsutdrag - Arvodesnämnden - 8 juni 2021
Svar på uppdrag - förslag på arvoden för stiftelsens och bol...
AN2020-0005-6 Brev från Miguel Odhner (S) 933846_1_1
Protokollsutdrag - Kommunfullmäktige - 15 april 2021
Protokollsutdrag - Kommunstyrelsen - 31 mars 2021

KOMMUNSTYRELSEN

Justeras sign
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Brev Arvodesnämnd ang bolagsarvoden mars 2021
Förslag till kommunfullmäktige
1. De fasta arvodena för ordförande, vice ordförande, ledamöter samt valda revisorer i
Kungälvs energi, Bokab och Stiftelsen Kungälvsbostäder baseras på riksdagens arvoden i
likhet med övriga arvoden i kommunen.
2. Ordförande, vice ordförande, ledamöter samt valda revisorer i stiftelser och bolag har
rätt till ersättning enligt § 2 i Kungälvs kommuns arvodesreglemente. Ersättning kan
utbetalas i form av: - Månadsarvode - Ersättning vid förlorad arbetsinkomst, pensionsoch semesterförmåner - Ersättning vid sammanträden, förrättningar mm Resekostnadsersättning och traktamente - Särskilda ersättningar. I övrigt har
förtroendevalda rätt till ersättning enligt kommunallagens kap 4. § 12–18.
3. Ordförande i stiftelser och bolag erhåller ett fast arvode om 15 %.
4. Vice ordförande i stiftelser och bolag erhåller ett fast arvode om 10%.
5. Ledamöter i stiftelser och bolag erhåller ett fast arvode om 5%.
6. Lekmannarevisor (i aktiebolag) respektive av kommunfullmäktige vald revisor i stiftelse
utgår för följande företag fast arvode på 5 %: Stiftelsen Kungälvsbostäder
(Kungälvsbostäder) Kungälv Energi AB (KEAB) Bohusläns Kommunala
Exploateringsaktiebolag (Bokab). För aktiebolag som är dotterbolag till
Kungälvsbostäder, KEAB och Bokab utgår timarvode till styrelseledamöter och
lekmannarevisorer. För AB Kongahälla och Bagahus AB, som för närvarande inte
innehåller annat än likvida medel och fordran på Kungälvs kommun, utgår timarvode
till styrelseledamöter och lekmannarevisorer. Om Kungälvs kommun förvärvar, bildar
nytt aktiebolag eller förändrar inriktningen för verksamheten i AB Kongahälla eller
Bagahus AB skall beslut om arvode till styrelseledamöter och lekmannarevisorer fattas i
samband med förvärvet eller förändringen.
7. Stiftelser och bolag föreslås följa Kungälvs kommuns arvodesreglemente och utarbeta
nödvändiga rutiner för att möjliggöra detta.
__________

KOMMUNSTYRELSEN

Justeras sign
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Till Arvodesnämnden 2020-06-02

Önskemål om översyn, beredning av bolagsarvoden
Generellt för den politiska organisationen gäller sänkt budget och restriktivitet kring möten, kompetensutveckling
och förtäring. Nyligen avskaffas möjligheten till dubbel ersättning för kommunalråd (OPF), ett enhälligt beslut om
att avskaffa dubbla ersättningsmöjligheter i omställningsperiod för kommunalråd.
Kommunens bolag och stiftelser har dock en egen process och budget för dessa frågor. Genom åren, har
bolagsstyrelserna påpekat villkoren för förtroendevalda, det kan ha handlat om passerkort, e-postadress eller
Ipad för ledamöterna för att kunna följa kommunala beslutsprocesser. De frågorna har ofta kunnat lösas på ett
tillfredställande sätt. Men sedan i höstas har det påannonserats önskade justeringar av arvoden i bolagen. I maj
genomfördes så ett kort dialogmöte med styrelseordförande för såväl Kungälvsbostäder, Kungälvs Energi som för
BOKAB kring arvoderingssituationen i bolagen.
Arvoden har inte höjts sedan 2013 då ett ärende behandlades från kommunstyrelse till kommunfullmäktige. I
nuläget konstaterar jag att det är inte lämpligt att en kommunstyrelseordförande bereder arvoden för
bolagsstyrelser. Jag har så vänt mig med bolagens frågor till Kommunfullmäktiges ordförande och
demokratiberedningen, men konstaterar slutligt att rätt ställe att bereda ärendet enligt våra reglementen är
Arvodesnämnden. Därför detta brev. Som ordförande i kommunstyrelsen konstaterar jag också vid en
genomgång av styrning i frågorna att det visar på flera brister i Kungälvs kommun och att det finns flera regler och
dokument som hanterar frågan. Här behövs en nyordning för bolagen och nämndberedning.
Lagbestämmelser
• Kommunallagen - Bestämmelserna om de ekonomiska förmånerna för förtroendevalda finns reglerade i 4
kap. 12–18 §§.
• Aktiebolagslagen 8 kap § 23 a – fastställer att bolagsstämman ska besluta om arvoden och annan
ersättning för styrelseuppdrag till var och en av styrelseledamöterna
Genomgång av och koppling till andra styrande dokument
• Policy och riktlinjer för resor i tjänsten
• Regler om studiebesök och studiedagar för ledamöter och ersättare
• Bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda
• Tillämpningsanvisning OPF-KL
• Regler för attest i Kungälvs kommun
Enligt den dialog som undertecknad fört med bolagsledningarna så behövs ersättningsmodell och
ersättningsprinciper ses över. Med anledning av genomgång av dokument, ser undertecknad att arvode i bolag
bör också framgent kopplas/relateras till övrig process, regelverk, reglemente, bilagor och principer för arvoden.
Några av frågorna som ställs; Är det rimligt att koncernen har olika beräkningsgrunder i basbelopp? Vad är en
rimlig arvodesnivå i Kungälv och i förhållande till andra kommuner? Är det rimligt att förtroendevalda i nämnder
har en hantering för pensionsgrundande ersättning eller ersättning för förlorad arbetsförtjänst jämfört med en
förtroendevald i ett bolag, då bägge väljs av samma kommunfullmäktige och verkar i samma kommun, koncern?
Hur ser bolagsledamöterna själva på sin situation? Med dessa frågor framställs önskemål om översyn och
beredning i ärendet av arvodesnämnden.

Med vänlig hälsning Miguel Odhner

KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE
KOMMUNSTYRELSEN

ADRESS
TELEFON
FAX
E-POST
HEMSIDA

Stadshuset · 442 81 Kungälv
0303-23 80 00 vx
0303-132 17
kommunstyrelsen@kungalv.se
www.kungalv.se
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Svar på uppdrag - förslag arvoden för stiftelsens och bolagens styrelser
(Dnr AN2021/0004-2)
Sammanfattning
Kungälvs kommun äger idag fyra aktiebolag; Kungälv Energi Aktiebolag (Kungälv Energi,
KEAB), Bohusläns Kommunala Exploateringsaktiebolag (BOKAB), Bagahus AB och
Aktiebolaget Kongahälla. De två sistnämnda bolagen är vilande. Kungälv Energi äger i sin tur
Kungälv Närenergi AB (Närenergi). Dessutom finns det kommunala bostadsbolaget,
Kungälvsbostäder, som är organiserat i en stiftelse. Till dessa bolag väljs styrelser som består av
politikiska ledamöter som väljs i Kungälvs kommun.

Den 16 april 2009 fattade kommunfullmäktige beslut om ny form av ersättning till bolagens
styrelser. Tidigare följde bolagens styrelsers arvodering samma system som det som gäller för
kommunens ledamöter i de politiska beslutsinstanserna, ett system som beräknas utifrån
riksdagens ledamöters arvoden. Principerna för ersättning till bolagens styrelseledamöter hade
inte förändrats sedan dess.
Under sommaren 2020 inkom kommunstyrelsens ordförande med ett brev till
arvodesnämnden gällande förfrågan om översyn av arvodering inom kommunala bolag. Detta
utifrån att arvodesgrunderna skiljer sig mellan de förtroendevalda i kommunens politiska
insatser och bolagens styrelser. Den 21 oktober fattade kommunstyrelsen beslut om att ge
uppdrag till förvaltningen att att genomföra en översyn av arvodering för de kommunala
bolagen/stiftelsen enligt kommunstyrelsens ordförandes skrivelse till arvodesnämnden.
Förvaltningen har tagit fram en sammanställning med bakgrund och omvärldsbevakning och
översänt det till arvodesnämnden. Arvodesnämnden fattade beslut på sitt sammanträde den 17
mars 2021 om att ge kommundirektören i uppdrag att ta fram förslag till arvoden i bolag och
stiftelser.
Förvaltningen har nu återkommit med potentiella principer för hur Kungälvs kommuns
bolagsstyrelsers arvoden kan se ut för en mer likstämmig uppbyggnad. Exemplet är baserat på
kommunens arvodesreglemente och den fasta ersättning som utgår till kommunens
kommunfullmäktigeberedningsledamöter, utifrån liknande antal sammanträden och längd. Då
de föreslagna arvodena baseras på riksdagens arvoden och inte prisbasbelopp eller bolagens
omsättning garanteras även en automatisk och likvärdig årlig höjning och en stabilitet då
förändringar i bolagens omsättning inte kan förutses.
Förvaltningen föreslår att utredningen lämnas över till arvodesnämnden för behandling och
beslut.
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Juridisk bedömning
Kommunallagens 4 kapitel första paragraf definierar förtroendevald:
1 § Med förtroendevalda avses i denna lag ledamöter och ersättare i fullmäktige, nämnder och
fullmäktigeberedningar, de som fullgör förtroendeuppdrag som anges i 2 § första stycket samt revisorer.
Med förtroendevalda avses också ledamöter och ersättare i den beslutande församlingen, förbundsstyrelsen eller
någon annan nämnd, de beslutande församlingarnas beredningar samt revisorer i ett kommunalförbund.
I paragraferna 12 - 18 paragrafer i samma kapitel sätt ramarna för de ekonomiska förmånerna
för förtroendevald.
Aktiebolagslagens 8 kapitel § 23 a – fastställer att bolagsstämman ska besluta om arvoden och
annan ersättning för styrelseuppdrag till var och en av styrelseledamöterna.

Bakgrund
Kungälvs kommun äger idag fyra aktiebolag; Kungälv Energi Aktiebolag (Kungälv Energi,
KEAB), Bohusläns Kommunala Exploateringsaktiebolag (BOKAB), Bagahus AB och
Aktiebolaget Kongahälla. De två sistnämnda bolagen är vilande. Kungälv Energi äger i sin tur
Kungälv Närenergi AB (Närenergi). Dessutom finns det kommunala bostadsbolaget,
Kungälvsbostäder, som är organiserat i en stiftelse. Till dessa bolag väljs styrelser som består
av politikiska ledamöter som väljs i Kungälvs kommun.
Den 16 april 2009 fattade kommunfullmäktige beslut om ny form av ersättning till bolagens
styrelser (KS2009/0256). Tidigare följde bolagens styrelsers arvodering samma system som det
som gäller för kommunens ledamöter i de politiska beslutsinstanserna, ett system som
beräknas utifrån riksdagens ledamöters arvoden.
Kommunens ombud vid de kommunala bolagens årsstämmor framförde, efter stämmorna
våren 2008 och med stöd av bolagens externa revisorer, önskemål om att principerna för
arvoden, sammanträdesersättningar, med mera, till styrelsernas ledamöter förändras.
Utgångspunkten skulle vara fasta arvoden.
Principerna för ersättning till bolagens styrelseledamöter hade inte förändrats i samband med
att systemet med så kallade boxar infördes för arvoden till förtroendevalda inom Kungälvs
kommun. Förslaget från årsstämmorna syftade till att styrelseersättningarna i de helägda
kommunala bolagen KEAB och BOKAB skulle bli fasta arvoden.
Ordförande och vice ordförande hade då fasta arvoden med 5,65 % respektive 2,85 %
av riksdagens ledamöters arvoden. Alla ledamöter hade sammanträdesersättning.
Förlorad arbetsförtjänst ersattes med högst 100 % av verifierat belopp, maximalt 1 500
kronor/dag. Förlorad pensionsförmån och förlorad semesterförmån ersattes därutöver.
Den fasta ersättningen ska innefatta årsarvode, sammanträdesersättning, ersättning för
förlorad arbetsförtjänst, pensions- och semesterförmån. Om extraordinära insatser krävs
avgör ordförande om dessa ska medföra ekonomisk kompensation.
För båda bolagen ska gälla att en fast, årlig ersättning enligt nedan, ska
innefatta årsarvode, sammanträdesersättning, ersättning för förlorad
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arbetsförtjänst, pensions- och semesterförmån.
- KEAB:s ordförande: 2 prisbasbelopp. BOKAB:s ordförande 1,25
prisbasbelopp.
- För båda bolagen: Vice ordförande: Hälften av den ersättning ordföranden
får. Ledamot: Hälften av den ersättning vice ordföranden får.
Under juni 2013 inkom en liknande önskan om revidering av arvoden från Kungälvsbostäder
(KS2013/1165). Kungälvsbostäders arvoden utgick vid det laget som procent av
kommunalrådsarvode samt för antal timmar och inställelseersättning. Kungälvs kommuns
ägarrepresentanter önskade samma principer för arvoden, sammanträdesersättningar,
ersättnings för förlorad arbetsförtjänst och pensionsförmån med mera och att dessa förändras
till fasta arvoden. Kungälvsbostäders styrelse föreslog ersättning för ordförande och vice
ordförandes arbete under året samt för de styrelsemöten som hålls inklusive en till två
studiedagar.
Kommunfullmäktige godkände förslaget och ersättningen skulle då utgå från 1,80
prisbasbelopp (för närvarande 80 100 kronor):
- Ordförande 100 procent, det vill säga 1,80 prisbasbelopp
- Vice ordförande 40 procent
- Ledamot 25 procent
- Suppleant 10 procent
2015 fattade kommunfullmäktige beslut (KS2015/896) om att höja det vice ordförandes
arvode till 50 procent för att det ska ligga i paritet med övriga bolags styrelser.
Prisbasbeloppet (tidigare basbeloppet) räknas fram på grundval av ändringarna i det allmänna
prisläget enligt bestämmelserna i socialförsäkringsbalken (2010:110). Beräkningarna görs med
utgångspunkt i förändringen av konsumentprisindex och fastställs för helt kalenderår.
Det är Riksdagens arvodesnämnd som bestämmer storleken på arvodet. Riksdagens
arvodesnämnd är en myndighet under riksdagen. Ledamöterna har ett som de betalar skatt för.
Många ledamöter har också andra uppdrag i riksdagen, och de får då ett tillägg för det på
arvodet. Riksdagsledamöternas arvoden höjs i regel varje år. Prisbasbeloppet däremot har sin
utgångspunkt i förändringen av konsumentprisindex vilket kan innebära att beloppet ett år inte
ändras eller till och med sänks.
Prisbasbeloppet (pbb) för år 2020 är 47 300 kronor och bolagsstyrelsernas arvoden uppgår
därmed i:
BOKAB
Ordförande 1,25 pbb = 59 125 kronor
Vice ordförande hälften av ordförande = 29 563 kronor
Ledamot hälften av vice ordförande = 14 781 kronor
Kungälv Energi
Ordförande 2 pbb = 94 600 kronor
Vice ordförande hälften av ordförande = 47 300
Ledamot hälften av vice ordförande = 23 650
Stiftelsen Kungälvsbostäder
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Ordförande 100 % av 1,8 pbb = 85 140 kronor
Vice ordförande 50 % av 1,8 pbb = 42 570 kronor
Ledamot/suppleant 25 % av 1,8 pbb = 21 285 kronor
Som det beskrivits ovan skiljer sig arvoderingen mellan ledamöterna i de kommunala
beslutsinstanserna och styrelseledamöterna i bolagens. I bilaga 1 hittar ni sammanställningen
av arvoden bundna till uppdrag i kommunens politiska beslutsinstanser. Kungälvs kommuns
ledamöters arvoden baseras på kommunstyrelsens ordförandes arvode, som i sin tur uppgår i
95% av riksdagsledamöternas arvoden.
I sitt budgetdirektiv för år 2020 (KS2019/0629) gav kommunstyrelsen fem övergripande
uppdrag till förvaltningen. Ett av dessa är att utreda förutsättningarna för en kommunkoncern,
” Utred möjligheten att bilda kommunkoncern”. Förvaltningen arbetade fram en
koncernutredning som mynnade ut i ett förslag att påbörja arbetet med att kommunens bolag
organiseras i en bolagskoncern. Kommunfullmäktige beslutade 2020-11-05 (Dnr
KS2020/1673) att förorda att bolagen organiseras i en koncern från och med 2022-01-01 med
ett koncernbolag som svarar för aktiv ägarstyrning. Ett fortsatt arbete med styrande dokument
och förberedelser kommer att ske under 2021. Kungälvsbostäder är inte en del i denna process
då det är en Stiftelse.
Parallellt med arbetet med koncernutredningen och hur bolagen kan organiseras inkom
kommunstyrelsens ordförande, som är kommunens ombud vid de kommunala bolagens
årsstämmor, med ett brev 2020-06-02 till arvodesnämnden gällande förfrågan om översyn av
arvodering inom kommunala bolag. Detta utifrån att arvodesgrunderna skiljer sig mellan de
förtroendevalda i kommunens politiska insatser och bolagens styrelser.
På sitt sammanträde den 10 juni fick förvaltningen i uppdrag att till nämndens nästa
sammanträde ta fram sakuppgifter om nulägessituation för bolagen och stiftelsen för att
komma vidare i ärendet.
Inför nämndens sammanträde den 9 september skickades information ut om
arvoderingsnivåer till respektive bolag till ledamöterna. Till nästkommande sammanträde skulle
ledamöterna kontakta respektive partier för avstämning kring bredare politisk konsensus i
ärendets avsikt. Nämnden önskar också bjuda in kommunjurist till kommande sammanträde
för avstämning kring frågeställningarna i kommunstyrelsens ordförandes brev.
På sammanträdet den 7 oktober beslutade arvodesnämnden att skicka vidare en skrivelse om
uppdrag skickas vidare till kommunstyrelsen
Den 21 oktober fattade kommunstyrelsen beslut om att ge uppdrag till förvaltningen att
genomföra en översyn av arvodering för de kommunala bolagen/stiftelsen enligt
kommunstyrelsens ordförandes skrivelse till arvodesnämnden.
Förvaltningen tog fram en sammanställning med bakgrund och omvärldsbevakning och
översände denna till arvodesnämnden. Arvodesnämnden fattade beslut på sitt sammanträde
den 17 mars 2021 om att ge kommundirektören i uppdrag att ta fram förslag till arvoden i
bolag och stiftelser.
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Förvaltningen har nu tagit fram en utredning bestående av omvärldsbevakning, föreslagna
arvodesnivåer för bolagens och stiftelsens styrelser som harmoniserar med arvoden och
ersättningar som Kungälvs kommuns ledamöter i politiska insatser erhåller.
Verksamhetens bedömning
Med grund bakgrunden som beskrivs ovan har förvaltningen bland annat genomfört en
omvärldsbevakning, men även vänt sig till bolagens styrelseordförande för att samla in tankar
kring arvodesfrågan.
Efter en omvärldsbevakning bland kommuner i jämförbar storlek med Kungälvs kommun,
framgick det att arvoden till kommunbolagens styrelser baseras på det arvode som
kommunstyrelsens ordförande (KSO) erhåller. Kommunstyrelsernas ordförandens arvode är i
sin tur baserat på det arvode riksdagens ledamöter har, det vill säga mellan 100%-75% av detta.
Exempelvis:
Borlänge: 100% = 100% av riksdagsarvode
Alingsås: 100% = 95% av riksdagsarvode
Eskilstuna: 100% = 100% av riksdagsarvode
Götene: 100% = 97% av riksdagsarvode
Kumla: 100% = 90% av riksdagsarvode
Tjörn: 1005 = 75% av riksdagsarvode
Sammanställning av omvärldsbevakning:

Alingsås
bostadsbolag
Alingsås
Energibolag
Falu energi, vatten,
elnät m.m.
Eskilstuna
Kommunföretag
AB
Destination
Eskilstuna AB
Eskilstuna Energi
och Miljö AB
Eskilstuna
Kommunfastigheter
AB
Eskilstuna Logistik
och Etablering AB
Kumla Bostäder AB
Kumla fastigheter
AB

ordförande vice
Ledamot Ersättare
ordförande
7,50%
5,25%
1%
0,50% kommunens
arvodesreglemente
7,50%
5,25%
1%
0,50% kommunens
arvodesreglemente
25%
10%
5%
0% 50%

16,70%

- eget dokument

10%

3,30%

- -

50%

16,70%

- -

50%

16,70%

- -

30%

10%

- -

30%

12%

2,50% -

30%

12%

2,50% -

eget dokument
eget dokument

eget dokument
eget dokument
kommunens
arvodesreglemente
kommunens
arvodesreglemente
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Skellefteå stadshus
AB
Skellefteåbostäder
AB
Skellefteåkraft AB

9%

2%

- -

13%

2,50%

- -

60%

10%

- -

Skellefteå
industrihus AB
AB Borlänge
Energi
AB Borlänge
Energi ElnätAB
Fastighets AB
Hushagen Borlänge
Maserhallen AB
Borlänge
AB Stora
Tunabyggen
Borlänge
Götene Vatten &
Värme AB
AB Götenebostäder

13%

2,50%

- -

20%

5%

-

5%

2%

20%

5%

15%

5%

20%

5%

12%

6%

- -

6%

3%

- -

Morastrand AB

20%

5%

Moravatten AB

20%

5%

5% 2:e vice
5% 2:e vice

Tjörns Bostads AB
Tjörns Måltids AB
Tjörns hamnar AB

12%
4%
9%

3%
2%
3%

5%
2%
5%
5%

-

kommunens
arvodesreglemente
kommunens
arvodesreglemente
kommunens
arvodesreglemente
kommunens
arvodesreglemente
kommunens
arvodesreglemente
kommunens
arvodesreglemente
kommunens
arvodesreglemente
kommunens
arvodesreglemente
kommunens
arvodesreglemente

5%

2% - 2% -

kommunens
arvodesreglemente
kommunens
arvodesreglemente
kommunens
arvodesreglemente
kommunens
arvodesreglemente

-

Enligt ovan gjorda sammanställning framgår det att mestadelen av kommunerna har valt att slå
samman arvoden för förtroendevalda i kommunens politiska instanser och förtroendevalda i
bolagsstyrelser i ett gemensamt arvodesreglemente. Vidare visade en genomgång av dessa
reglementen att ledamöterna i bolagen kan erhålla ersättning för förlorad arbetsförtjänst och
förlorad pensionsförmån. Däremot reglerar kommunerna reseersättning olika, likaså
sammanträdesersättning för bolagens styrelser.
Som ett led i omvärldsbevakningen vände sig förvaltningen till Kungälvs kommuns
bolagsstyrelsers ordförande. En ordförande noterade att den nuvarande ersättningsmodellen
för bolagen för med sig ett antal problem, såsom att det blir svårare att rekrytera
styrelseledamöter. Arvodets summa väger i många fall inte upp till den förlorade
arbetsförtjänst som deltagande på ett styrelsemöte innebär. Arvodets höjd är en av faktorerna
som potentiella styrelseledamöter ser på vid nyrekryteringar.
Då Kungälvs kommuns bolags arvoden baseras på de beslut kommunfullmäktige tog 2009,
2013 och 2015 finns det inga styrande dokument som reglerar arvodenas utformning eller
höjd. För arvoden som avser förtroendevalda inom kommunens politiska beslutsinstanser
finns det ett antal reglerande styrdokument. Dessa specificeras längre fram i denna skrivelse.
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Eftersom styrelserna väljs från samma politiska församling som de politiker som sitter i
kommunens politiska beslutsinstanser har förvaltningen tagit fram ett exempel på hur en ny
form av fast arvodering till kommunens helägda bolag skulle kunna se ut. Exemplet är baserat
på kommunens arvodesreglemente och den fasta ersättning som utgår till kommunens
kommunfullmäktigeberedningsledamöter, utifrån liknande antal sammanträden och längd.
Syftet är att skapa en tydlighet, stabilitet och likvärdighet i de politiska strukturerna och bland
kommunens folkvalda genom att de föreslagna arvodena baseras på de arvoden som
riksdagens ledamöter erhåller, i stället för exempelvis arvoden som är baserade på de
kommunala bolagens storlek och omsättning. Då de föreslagna arvodena baseras på riksdagens
arvoden och inte prisbasbelopp eller bolagens omsättning garanteras även en automatisk och
likvärdig årlig höjning och en stabilitet då förändringar i bolagens omsättning inte kan förutses.
I Kungälvs kommun baseras arvoden till ledamöter i de politiska instanserna på
kommunstyrelsens ordförandes arvode, som i sin tur uppgår i 95% av riksdagsledamöternas
arvoden.
Förvaltningens förslag på ny arvodesform:

Kungälvs energi
Ordförande Kungälvs energi idag 94 600 kronor årligen, ej annan ersättning utöver det.
Nytt förslag:
Likt beredningsledare idag.
15 % fast ersättning = 9961: - /månaden (= årsarvode 119 529)
Sammanträdesersättning JA = 186 kr/tim (plus inläsningsarvode 2 tim/sammanträde)
Ersättning förlorad arbetsförtjänst, förlorad pensions- och semesterförmån och reseersättning
- JA
Skillnad i fast arvodering: + 24 929 kr

Vice ordförande Kungälvs energi idag 47 300 kronor årligen, ej annan ersättning utöver
det.
Nytt förslag:
10 % fast ersättning = 6641:-/månaden (= årsarvode 79 686)
Sammanträdesersättning JA = 186 kr/tim (plus inläsningsarvode 2 tim/sammanträde)
Ersättning förlorad arbetsförtjänst, förlorad pensions- och semesterförmån och reseersättning
- JA
Skillnad i fast arvodering: + 32 386
Ledamot Kungälvs energi idag 23 650 kronor årligen, ej annan ersättning utöver det.
Nytt förslag:
2 % fast ersättning = 1328:-/månaden (årsarvode 15 937)
Sammanträdesersättning JA = 186 kr/tim (plus inläsningsarvode 2 tim/sammanträde)
Ersättning förlorad arbetsförtjänst, förlorad pensions- och semesterförmån och reseersättning
- JA
Skillnad i fast arvodering: - 7 713
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BOKAB
Ordförande BOKAB idag 59 125 kronor årligen, ej annan ersättning utöver det.
Nytt förslag:
10 % fast ersättning = 6641:-/månaden (= årsarvode 79 686)
Sammanträdesersättning JA = 186 kr/tim (plus inläsningsarvode 2 tim/sammanträde)
Ersättning förlorad arbetsförtjänst, förlorad pensions- och semesterförmån och reseersättning
- JA
Skillnad i fast arvodering: + 20 561
Vice ordförande BOKAB idag 29 563 kronor årligen, ej annan ersättning utöver det.
Nytt förslag:
8 % fast ersättning = 5 312 kronor/ månaden (= årsarvode 63 749)
Sammanträdesersättning JA = 186 kr/tim (plus inläsningsarvode 2 tim/sammanträde)
Ersättning förlorad arbetsförtjänst, förlorad pensions- och semesterförmån och reseersättning
- JA
Skillnad i fast arvodering: + 34 186
Ledamot BOKAB idag 14 781 kronor årligen, ej annan ersättning utöver det.
Nytt förslag:
2 % fast ersättning = 1328:-/månaden (årsarvode 15 937)
Sammanträdesersättning JA = 186 kr/tim (plus inläsningsarvode 2 tim/sammanträde)
Ersättning förlorad arbetsförtjänst, förlorad pensionsförmån och reseersättning - JA
Skillnad i fast arvodering: + 1 156

Stiftelsen Kungälvsbostäder
Ordförande Kungälvsbostäder idag 85 140 kronor årligen, ej annan ersättning utöver det.
Nytt förslag:
Likt beredningsledare idag.
15 % fast ersättning = 9961: - /månaden (= årsarvode 119 529)
Sammanträdesersättning JA = 182 kr/tim (plus inläsningsarvode 2 tim/sammanträde)
Ersättning förlorad arbetsförtjänst, förlorad pensions- och semesterförmån och reseersättning
- JA
Skillnad i fast arvodering: + 34 389
Vice ordförande Kungälvsbostäder idag 42 570 kronor årligen, ej annan ersättning utöver
det.
Nytt förslag:
10 % fast ersättning = 6641:-/månaden (= årsarvode 79 686)
Sammanträdesersättning JA = 186 kr/tim (plus inläsningsarvode 2 tim/sammanträde)
Ersättning förlorad arbetsförtjänst, förlorad pensions- och semesterförmån och reseersättning
- JA
Skillnad i fast arvodering: + 37 116

10 Förslag på arvoden för stiftelser och bolag - AN2021/0006-3 Protokollsutdrag - Förslag på arvoden för stiftelser och bolag - Arvodesnämnden : Svar på uppdrag - förslag på arvoden för stiftelsens och bolagens styrelser

9(11)

Ledamot Kungälvs energi idag 23 650 kronor årligen, ej annan ersättning utöver det.
Nytt förslag:
2 % fast ersättning = 1328:-/månaden (årsarvode 15 937)
Sammanträdesersättning JA = 182 kr/tim (plus inläsningsarvode 2 tim/sammanträde)
Ersättning förlorad arbetsförtjänst, förlorad pensions- och semesterförmån och reseersättning
- JA
Skillnad i fast arvodering: - 7 713

Vidare finns det redan utarbetade styrande dokument gällande förtroendevalda, från arvoden
till tjänsteresor. Ett förslag är att bolagen kan koppla sig på dessa, i dagsläget eller längre fram.
Vid sidan av arbetet med arvodesfrågan sker arbetet med koncernbildandet. Ett av syftena
med en koncernbildning är att konsolidera styrningen, vilket kommer att innebära att bolagens
styrelser på ett naturligt sätt kan gå över till en annan ersättningsmall. Detta kräver dock beslut
på bolagens årsstämmor.
Ärendenivåer – bedömning utifrån kommunfullmäktiges strategiska mål eller
kommunstyrelsens resultatmål
Kommunstyrelsens första resultatmål, Attraktivt att vara anställd i Kungälvs kommun, berörs av
detta ärende. Även om kommunens förtroendevalda inte är direkt anställda av Kungälvs
kommun såsom dess tjänstepersoner, är målet att Kungälvs kommun är en kommuns man vill
vara aktiv i.
Bedömning utifrån miljö, hållbarhet och mål i Agenda 2030
Till detta ärende kan två av delmålen i Agenda 2030 kopplas:
16.6 Bygga upp effektiva och transparenta institutioner med ansvarsutkrävande på alla
nivåer.
16.7 Säkerställa ett lyhört, inkluderande, deltagandebaserat och representativt
beslutsfattande på alla nivåer.
En mer likartad grund för arvode skapar en större tydlighet och jämlikhet mellan de
förtroendevalda, som är valda av samma kommunfullmäktige.
Bedömning utifrån politiska styrdokument
Arvodesreglemente – styr arvoden, ersättning och dessa bestämmelser gäller för de
förtroendevalda i Kungälvs kommun som avses i 4 kap 1 § kommunallagen. Bestämmelserna
gäller alltså ledamöter och ersättare i fullmäktige, fullmäktigeberedningar nämnder, utskott,
samt revisorer. Detta reglemente gäller om inte kommunfullmäktige har särskilt angivit annat.
Tillämpningsanvisning OPF-KL - OPF-KL har antagits av kommunfullmäktige 2014-10-09.
Dess tillhörande tillämpningsanvisningar har antagits av kommunfullmäktige 2020-04-02.
Anvisningarna utgår från respektive paragrafs lydelse i OPF-KL med tillhörande dokument,
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såsom de presenterats som förslag från Sveriges kommuner och landsting och ska läsas
tillsammans med dessa. Tillämpningsanvisningarnas syfte är att precisera och underlätta
tillämpningen av OPF-KL i Kungälvs kommun. Om det skulle uppstå situationer där
tillämpningsanvisningarna upplevs motsäga OPF-KL, gäller bestämmelserna enligt respektive
reglemente före anvisningarna.
Riktlinjer för tjänsteresor och dess tillämpningsanvisningar - Riktlinjerna syftar till att ge
styrning och vägledning så att våra tjänsteresor kan göras på ett så miljöanpassat, trafiksäkert
och kostnadseffektivt sätt som möjligt. De syftar också till en god arbetsmiljö för kommunens
personal och förtroendevalda.

Attestreglemente och dess tillämpningsanvisningar - används som stöd för alla som deltar i
hanteringen av ekonomiska transaktioner i Kungälvs kommun.
Bedömning utifrån ett medborgar- och brukarperspektiv
Denna genomlysning av arvoden till kommunens bolagsstyrelser berör framför allt
styrelseledamöterna. En ny modell för alla arvoden skulle skapa en mer likvärdig ersättning.
Till stor del då styrelsemedlemmarna idag inte erhåller sammanträdesersättning, ersättning för
förlorad arbetsinkomst eller pensions- och semesterförmån.
Ekonomisk bedömning
I dagsläget utgår styrelsernas arvoden från bolagens budgetar och finansieras därmed inte av
Kungälvs kommun. Det är i detta skede svårt att göra en exakt beräkning på vilken
ekonomiskt påverkan en ändring i bolagsstyrelsernas arvoden kan ha.
Nedan redovisas skillnad på nuvarande ersättning till bolagens styrelser samt på den föreslagna
arvoderingen (fast månadsarvode och sammanträdesersättning). Ersättning för förlorad
arbetsförtjänst, förlorad pensions- och semesterförmån och reseersättning är inte inräknat.
Sammanträdesersättningen är beräknad på tio sammanträden om 3 timmar vardera, per år.

Fasta
årsarvoden
idag

Förslag på ny ersättning
(totalt fast månadsarvode
samt
sammanträdesersättning
(10 sammanträden á 3h)

Kungälvs energi
1 ordförande
1 vice ordförande
5 ledamöter
Summa kr:
Bokab
1 ordförande
1 vice ordförande

94 600
47 300
118 250
260 150

125 107
85 264
126 170
336 541

59 125
29 563

85 264
69 327

Skillnad
+ 76 391 kr
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3 ledamöter
Summa kr:

44 340
133 028

75 702
230 293

Skillnad
+ 97 265 kr

Summa kr:

85 140
42 570
118 250
245 960

125 107
85 264
126 170
336 541

Skillnad
+ 90 581 kr

Stiftelsen
Kungälvsbostäder
1 ordförande
1 vice
5 ledamöter

Förslag till beslut
Utredningen lämnas över till arvodesnämnden för behandling och beslut.

Haleh Lindqvist
kommundirektör
Expedieras till:

För kännedom till:

Erik Lindskog
administrativ chef
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Till Arvodesnämnd 2021-03-08

Till Arvodesnämnden
KS presidium har fått fråga av Kommundirektör gällande hur att svara Arvodesnämnden gällande VAR
frågan om Arvoden för bolagen befinner sig? KS presidium har värderat frågan, och väljer att svara själva på
frågan.
Ärendet hänger inte löst. Arvodesnämnden har att fullgöra den önskade översyn och beredning av de
principer och frågeställningar som överlämnats i brev till Arvodesnämnd dat, 2020-06-02 från
kommunstyrelsens ordförande, detta efter dialog med bolagen i koncernen. Kommunstyrelsen har redan
behandlat kommunstyrelseordförandes framställan om önskad översyn och beredning av ärendet. Det
kommer inga ”nya” uppdrag från kommunstyren.
Den önskade översynen och beredningen av principer och frågeställning innebär att lägga fram förslag till
beslut, till slutligen i detta fall till Kommunfullmäktige. Likväl påtalades detta efter att KSO inbjudits till
nämnden 2020-06-10, att Arvodesnämnden ska bereda ärendet, lägga fram förslag till beslut till
Kommunfullmäktige, antingen via en politiskt undertecknad beredningsskrivelse eller av förvaltningen på
nämndens uppdrag framskriven tjänsteutlåtande.
Sedan dess har Arvodesnämnden tacknämligt behandlat ärendet vid flertalet olika möten, med jurist, haft
partidialog, talat med styrelseledamöter etc.
Arvodesnämnden har sedan i beredningsskrivelse daterad 2020-10-05 begärt större utredningsresurser i
frågan än nämnden har resurser till, vilket kommunstyrelsen beviljade 2020-10-21 genom att godkänna start
av större förvaltningsutredning kring de frågor bolag och kommunstyrelse lyft in i Arvodesnämnden.
Utredning ska vara genomförd. Detta är en av Arvodesnämnden begärd och beviljad utredning. Ingen i
Kommunstyrelsen har sett eller ska ta del av underlaget, då kommunstyrelsen inte ansvarar för frågorna,
bara förvaltningsresurserna. Arvodesnämnden äger utredningen och frågorna.
Detta kan vara svåra politiska frågor, därför har Kommunfullmäktige lagt dem i en egen nämnd och inte
som förr på en kommunstyrelseordförande att själv sitta och skriva fram lösningar. Den tiden är tack och
lov förbi. Vill inte Arvodesnämnden längre genomföra översyn och bereda ärendet eller lägga fram förslag
till beslut till kommunstyrelsen och sedermera till Kommunfullmäktige, behöver nämnden snarast be om ett
möte med kommunstyrelsens presidium.
Skälet är att ärendet brådskar vilket framförts, inte minst då bolagen har en extra ansträngd situation med
ökad arbetsbelastning kring Kommunfullmäktiges koncernsamarbete, liksom att ledamöter väljer att avstå
från ledardagar då de förlorar pengar på att fullgöra sina uppdrag. KSO har också framfört till nämndens
ordförande att det vore önskvärt att ärendet från Arvodesnämnden kunde samordnats med
Kommunstyrelsemötet den 30 mars för Kommunfullmäktigehandling i 15 april. Detta då ambitionen i tider
av Covid är att då behandla den sent framskrivna detaljbudget för politiken 2021. Hör av sig om något är
oklart, så tar vi en teams, även kvällstid fungerar!
Vänligen!
Kommunstyrelsens presidium
Miguel Odhner (s) Anders Holmensköld (m)

KOMMUNSTYRELSENS PRESIDIUM

Elisabeth Matsson (l)

TELEFON

Stadshuset · 442 81 Kungälv
0303-23 80 00 vx

Mobil

070-3520101

ADRESS

E-POST
HEMSIDA

kommunstyrelsen@kungalv.se
www.kungalv.se
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Från: Ulrika Winblad <Ulrika.Winblad2@kungalv.se>
Skickat: den 3 mars 2021 15:54
Till: Haleh Lindqvist <Haleh.Lindqvist@kungalv.se>
Ämne: Arvodena för bolagen
Hej Haleh!
Hoppas det är bra med dig och att du får möjlighet att glädjas åt att ljuset äntligen är på väg tillbaks.
Jag kontaktar dig därför att arvodesfrågan för bolagen hänger i luften. Vi har tittat på utredningen du
skickade men inte fått något uppdrag från ks. Så vet du vart frågan befinner sig nu? Därför kan vi inte
just nu fortsätta vårt arbete med frågan och avvaktar ett uppdrag från ks.
Med vänlig hälsning, Ulrika Winblad
Arvodesnämndens ordförande
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§ 76/2021

Svar på uppdrag - förslag på arvoden för stiftelsens och bolagens styrelser
(Dnr KS2021/0513)
Kungälvs kommun äger idag fyra aktiebolag; Kungälv Energi Aktiebolag (Kungälv Energi,
KEAB), Bohusläns Kommunala Exploateringsaktiebolag (BOKAB), Bagahus AB och
Aktiebolaget Kongahälla. De två sistnämnda bolagen är vilande. Kungälv Energi äger i sin tur
Kungälv Närenergi AB (Närenergi). Dessutom finns det kommunala bostadsbolaget,
Kungälvsbostäder, som är organiserat i en stiftelse. Till dessa bolag väljs styrelser som består
av politikiska ledamöter som väljs i Kungälvs kommun.
Den 16 april 2009 fattade kommunfullmäktige beslut om ny form av ersättning till bolagens
styrelser. Tidigare följde bolagens styrelsers arvodering samma system som det som gäller för
kommunens ledamöter i de politiska beslutsinstanserna, ett system som beräknas utifrån
riksdagens ledamöters arvoden. Principerna för ersättning till bolagens styrelseledamöter hade
inte förändrats sedan dess.
Under sommaren 2020 inkom kommunstyrelsens ordförande med ett brev till
arvodesnämnden gällande förfrågan om översyn av arvodering inom kommunala bolag. Detta
utifrån att arvodesgrunderna skiljer sig mellan de förtroendevalda i kommunens politiska
insatser och bolagens styrelser. Den 21 oktober fattade kommunstyrelsen beslut om att ge
uppdrag till förvaltningen att genomföra en översyn av arvodering för de kommunala
bolagen/stiftelsen enligt kommunstyrelsens ordförandes skrivelse till arvodesnämnden.
Förvaltningen har tagit fram en sammanställning med bakgrund och omvärldsbevakning och
översänt det till arvodesnämnden. Arvodesnämnden fattade beslut på sitt sammanträde den 17
mars 2021 om att ge kommundirektören i uppdrag att ta fram förslag till arvoden i bolag och
stiftelser.
Förvaltningen har nu återkommit med potentiella principer för hur Kungälvs kommuns
bolagsstyrelsers arvoden kan se ut för en mer likstämmig uppbyggnad. Exemplet är baserat på
kommunens arvodesreglemente och den fasta ersättning som utgår till kommunens
kommunfullmäktigeberedningsledamöter, utifrån liknande antal sammanträden och längd. Då
de föreslagna arvodena baseras på riksdagens arvoden och inte prisbasbelopp eller bolagens
omsättning garanteras även en automatisk och likvärdig årlig höjning och en stabilitet då
förändringar i bolagens omsättning inte kan förutses.
Förvaltningen föreslår att utredningen lämnas över till arvodesnämnden för behandling och
beslut.
Kommunstyrelsen för dialog inför behandling i kommunfullmäktige om lekmannarevisorerna
och revisorerna i stiftelsen bör likställas med styrelseledamöter avseende arvode.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag AN § 17/2021
Tjänsteskrivelse - Tjänsteskrivelse Svar på uppdrag - förslag på arvoden för stiftelsens och
bolagens styrelser
Justeras sign
KOMMUNSTYRELSEN
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Bilaga Bilaga 1 kommunala arvoden - ny version
Förslag till kommunfullmäktige
Kommunens ombud vid bolagsstämmorna för KEAB och BOKAB får i
uppdrag att föreslå arvoden och ersättningar enligt pt. 1–6 nedan.
Stiftelsen Kungälvsbostäder föreslås besluta om arvoden och ersättningar enligt
pt. 1–6 nedan.
1. De fasta arvodena för ordförande, vice ordförande samt ledamöter i
Kungälvs energi, Bokab och Stiftelsen Kungälvsbostäder baseras på
riksdagens arvoden i likhet med övriga arvoden i kommunen.
2. Ordförande, vice ordförande samt ledamöter i stiftelser och bolag har rätt
till ersättning enligt § 2 i Kungälvs kommuns arvodesreglemente. Ersättning
kan utbetalas i form av: – Månadsarvode – Ersättning vid förlorad
arbetsinkomst, pensions- och semesterförmåner – Ersättning vid
sammanträden, förrättningar mm – Resekostnadsersättning och traktamente
– Särskilda ersättningar. I övrigt har förtroendevalda rätt till ersättning enligt
kommunallagens kap 4. § 12–18.
3. Ordförande i stiftelser och bolag erhåller ett fast arvode om 12 %.
4. Vice ordförande i stiftelser och bolag erhåller ett fast arvode om 6%.
5. Ledamöter i stiftelser och bolag erhåller ett fast arvode om 3%.
6. Stiftelser och bolag föreslås följa Kungälvs kommuns arvodesreglemente
och utarbeta nödvändiga rutiner för att möjliggöra detta.

__________
Pia Gillerstedt (S) deltar inte i handläggningen av ärendet på grund av jäv.
Expedieras till
För kännedom till

KOMMUNSTYRELSEN

Justeras sign
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§ 62/2021

Svar på uppdrag - förslag på arvoden för stiftelsens och bolagens styrelser
(Dnr KS2021/0513)
Den 16 april 2009 fattade kommunfullmäktige beslut om ny form av ersättning till bolagens
styrelser. Tidigare följde bolagens styrelsers arvodering samma system som det som gäller för
kommunens ledamöter i de politiska beslutsinstanserna, ett system som beräknas utifrån
riksdagens ledamöters arvoden. Principerna för ersättning till bolagens styrelseledamöter hade
inte förändrats sedan dess.
Under sommaren 2020 inkom kommunstyrelsens ordförande med ett brev till
arvodesnämnden gällande förfrågan om översyn av arvodering inom kommunala bolag. Detta
utifrån att arvodesgrunderna skiljer sig mellan de förtroendevalda i kommunens politiska
insatser och bolagens styrelser. Den 21 oktober fattade kommunstyrelsen beslut om att ge
uppdrag till förvaltningen att genomföra en översyn av arvodering för de kommunala
bolagen/stiftelsen enligt kommunstyrelsens ordförandes skrivelse till arvodesnämnden.
Förvaltningen har tagit fram en sammanställning med bakgrund och omvärldsbevakning och
översänt det till arvodesnämnden. Arvodesnämnden fattade beslut på sitt sammanträde den 17
mars 2021 om att ge kommundirektören i uppdrag att ta fram förslag till arvoden i bolag och
stiftelser.
Förvaltningen har nu återkommit med potentiella principer för hur Kungälvs kommuns
bolagsstyrelsers arvoden kan se ut för en mer likstämmig uppbyggnad. Exemplet är baserat på
kommunens arvodesreglemente och den fasta ersättning som utgår till kommunens
kommunfullmäktigeberedningsledamöter, utifrån liknande antal sammanträden och längd. Då
de föreslagna arvodena baseras på riksdagens arvoden och inte prisbasbelopp eller bolagens
omsättning garanteras även en automatisk och likvärdig årlig höjning och en stabilitet då
förändringar i bolagens omsättning inte kan förutses.
Förvaltningen föreslår att utredningen lämnas över till arvodesnämnden för behandling och
beslut.
Kommunstyrelsen för dialog inför behandling i kommunfullmäktige om lekmannarevisorerna
och revisorerna i stiftelsen bör likställas med styrelseledamöter avseende arvode.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Svar på uppdrag - förslag på arvoden för stiftelsens och bolagens styrelser
Bilaga Protokollsutdrag - Arvodesnämnden - 24 mars 2021
Bilaga Protokollsutdrag - Kommunstyrelsen - 31 mars 2021
Bilaga Bilaga 1 kommunala arvoden - förslag arvodesnämnden
Bilaga Brev Arvodesnämnd ang bolagsarvoden mars 2021
Bilaga Brev arvodesnämnden
Protokollsutdrag - Svar på uppdrag - förslag på arvoden för stiftelsens och bolagens styrelser Kommunstyrelsen
Yrkanden
KOMMUNFULLMÄKTIGE

Justeras sign
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Miguel Odhner (S):KS presidium har haft överläggning kring ärende rörande bolagsarvoden
anmält till morgondagens kommunfullmäktige. Arvodesnämnden har genomfört en önskad
översyn och beredning av de principer och frågeställningar som överlämnats från
kommunstyrelsen i samband med tidigare genomförda bolagsdialoger. Men vid
kommunstyrelsens sammanträde väcktes även frågan om att i sammanhanget se över
revisionsarvodet. Kommunstyrelsens presidium konstaterar att frågan om i sammanhanget
förändrat revisionsarvode har inte inför dagens Kommunfullmäktigemöte hunnit beredas,
vilket ska ske i Arvodesnämnden innan beslut i kommunstyrelse och kommunfullmäktige. En
återremiss ger också möjlighet belysa frågan om att förslaget enkom behandlar bolag med reell
verksamhet i, dessutom ger en återremiss möjlighet till ytterligare politisk dialog.
Kommunfullmäktige föreslås utifrån ovan att återemittera hela förslaget till Arvodesnämnden
för beredning.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på yrkande och finner att kommunfullmäktige beslutar att
anta yrkandet.
Omröstning begärs inte.
Beslut
Ärendet återemitteras till Arvodesnämnden för beredning med uppdraget att
beakta: ”KS presidium har haft överläggning kring ärende rörande bolagsarvoden anmält till
morgondagens kommunfullmäktige. Arvodesnämnden har genomfört en önskad översyn och
beredning av de principer och frågeställningar som överlämnats från kommunstyrelsen i
samband med tidigare genomförda bolagsdialoger. Men vid kommunstyrelsens sammanträde
väcktes även frågan om att i sammanhanget se över revisionsarvodet. Kommunstyrelsens
presidium konstaterar att frågan om i sammanhanget förändrat revisionsarvode har inte inför
dagens Kommunfullmäktigemöte hunnit beredas, vilket ska ske i Arvodesnämnden innan
beslut i kommunstyrelse och kommunfullmäktige. En återremiss ger också möjlighet belysa
frågan om att förslaget enkom behandlar bolag med reell verksamhet i, dessutom ger en
återremiss möjlighet till ytterligare politisk dialog.”
__________
Expedieras till
För kännedom till

KOMMUNFULLMÄKTIGE

Justeras sign
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§ 210/2021

Förslag på arvoden för stiftelser och bolag (Dnr AN2021/0006)
Kungälvs kommun äger idag fyra aktiebolag; Kungälv Energi Aktiebolag (Kungälv Energi,
KEAB), Bohusläns Kommunala Exploateringsaktiebolag (BOKAB), Bagahus AB och
Aktiebolaget Kongahälla. De två sistnämnda bolagen är vilande. Kungälv Energi äger i sin tur
Kungälv Närenergi AB (Närenergi). Dessutom finns det kommunala bostadsbolaget,
Kungälvsbostäder, som är organiserat i en stiftelse. Till dessa bolag väljs styrelser som består av
politikiska ledamöter som väljs i Kungälvs kommun.
Den 16 april 2009 fattade kommunfullmäktige beslut om ny form av ersättning till bolagens
styrelser. Tidigare följde bolagens styrelsers arvodering samma system som det som gäller för
kommunens ledamöter i de politiska beslutsinstanserna, ett system som beräknas utifrån
riksdagens ledamöters arvoden. Principerna för ersättning till bolagens styrelseledamöter hade
inte förändrats sedan dess.
Under sommaren 2020 inkom kommunstyrelsens ordförande med ett brev till arvodesnämnden
gällande förfrågan om översyn av arvodering inom kommunala bolag. Detta utifrån att
arvodesgrunderna skiljer sig mellan de förtroendevalda i kommunens politiska insatser och
bolagens styrelser. Den 21 oktober fattade kommunstyrelsen beslut om att ge uppdrag till
förvaltningen att att genomföra en översyn av arvodering för de kommunala bolagen/stiftelsen
enligt kommunstyrelsens ordförandes skrivelse till arvodesnämnden.
Förvaltningen har tagit fram en sammanställning med bakgrund och omvärldsbevakning och
översänt det till arvodesnämnden. Arvodesnämnden fattade beslut på sitt sammanträde den 17
mars 2021 om att ge kommundirektören i uppdrag att ta fram förslag till arvoden i bolag och
stiftelser.
Förvaltningen har nu återkommit med potentiella principer för hur Kungälvs kommuns
bolagsstyrelsers arvoden kan se ut för en mer likstämmig uppbyggnad. Exemplet är baserat på
kommunens arvodesreglemente och den fasta ersättning som utgår till kommunens
kommunfullmäktigeberedningsledamöter, utifrån liknande antal sammanträden och längd. Då
de föreslagna arvodena baseras på riksdagens arvoden och inte prisbasbelopp eller bolagens
omsättning garanteras även en automatisk och likvärdig årlig höjning och en stabilitet då
förändringar i bolagens omsättning inte kan förutses.
Förvaltningen föreslår att utredningen lämnas över till arvodesnämnden för behandling och
beslut.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag - Kommunstyrelsen - 31 mars 2021
Bilaga 1 kommunala arvoden - förslag arvodesnämnden
Protokollsutdrag - Arvodesnämnden - 8 juni 2021
Svar på uppdrag - förslag på arvoden för stiftelsens och bol...
AN2020-0005-6 Brev från Miguel Odhner (S) 933846_1_1
Protokollsutdrag - Kommunfullmäktige - 15 april 2021
Protokollsutdrag - Kommunstyrelsen - 31 mars 2021

KOMMUNSTYRELSEN

Justeras sign
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Brev Arvodesnämnd ang bolagsarvoden mars 2021
Förslag till kommunfullmäktige
1. De fasta arvodena för ordförande, vice ordförande, ledamöter samt valda revisorer i
Kungälvs energi, Bokab och Stiftelsen Kungälvsbostäder baseras på riksdagens arvoden i
likhet med övriga arvoden i kommunen.
2. Ordförande, vice ordförande, ledamöter samt valda revisorer i stiftelser och bolag har
rätt till ersättning enligt § 2 i Kungälvs kommuns arvodesreglemente. Ersättning kan
utbetalas i form av: - Månadsarvode - Ersättning vid förlorad arbetsinkomst, pensionsoch semesterförmåner - Ersättning vid sammanträden, förrättningar mm Resekostnadsersättning och traktamente - Särskilda ersättningar. I övrigt har
förtroendevalda rätt till ersättning enligt kommunallagens kap 4. § 12–18.
3. Ordförande i stiftelser och bolag erhåller ett fast arvode om 15 %.
4. Vice ordförande i stiftelser och bolag erhåller ett fast arvode om 10%.
5. Ledamöter i stiftelser och bolag erhåller ett fast arvode om 5%.
6. Lekmannarevisor (i aktiebolag) respektive av kommunfullmäktige vald revisor i stiftelse
utgår för följande företag fast arvode på 5 %: Stiftelsen Kungälvsbostäder
(Kungälvsbostäder) Kungälv Energi AB (KEAB) Bohusläns Kommunala
Exploateringsaktiebolag (Bokab). För aktiebolag som är dotterbolag till
Kungälvsbostäder, KEAB och Bokab utgår timarvode till styrelseledamöter och
lekmannarevisorer. För AB Kongahälla och Bagahus AB, som för närvarande inte
innehåller annat än likvida medel och fordran på Kungälvs kommun, utgår timarvode
till styrelseledamöter och lekmannarevisorer. Om Kungälvs kommun förvärvar, bildar
nytt aktiebolag eller förändrar inriktningen för verksamheten i AB Kongahälla eller
Bagahus AB skall beslut om arvode till styrelseledamöter och lekmannarevisorer fattas i
samband med förvärvet eller förändringen.
7. Stiftelser och bolag föreslås följa Kungälvs kommuns arvodesreglemente och utarbeta
nödvändiga rutiner för att möjliggöra detta.
__________

KOMMUNSTYRELSEN

Justeras sign
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Till Arvodesnämnden 2020-06-02

Önskemål om översyn, beredning av bolagsarvoden
Generellt för den politiska organisationen gäller sänkt budget och restriktivitet kring möten, kompetensutveckling
och förtäring. Nyligen avskaffas möjligheten till dubbel ersättning för kommunalråd (OPF), ett enhälligt beslut om
att avskaffa dubbla ersättningsmöjligheter i omställningsperiod för kommunalråd.
Kommunens bolag och stiftelser har dock en egen process och budget för dessa frågor. Genom åren, har
bolagsstyrelserna påpekat villkoren för förtroendevalda, det kan ha handlat om passerkort, e-postadress eller
Ipad för ledamöterna för att kunna följa kommunala beslutsprocesser. De frågorna har ofta kunnat lösas på ett
tillfredställande sätt. Men sedan i höstas har det påannonserats önskade justeringar av arvoden i bolagen. I maj
genomfördes så ett kort dialogmöte med styrelseordförande för såväl Kungälvsbostäder, Kungälvs Energi som för
BOKAB kring arvoderingssituationen i bolagen.
Arvoden har inte höjts sedan 2013 då ett ärende behandlades från kommunstyrelse till kommunfullmäktige. I
nuläget konstaterar jag att det är inte lämpligt att en kommunstyrelseordförande bereder arvoden för
bolagsstyrelser. Jag har så vänt mig med bolagens frågor till Kommunfullmäktiges ordförande och
demokratiberedningen, men konstaterar slutligt att rätt ställe att bereda ärendet enligt våra reglementen är
Arvodesnämnden. Därför detta brev. Som ordförande i kommunstyrelsen konstaterar jag också vid en
genomgång av styrning i frågorna att det visar på flera brister i Kungälvs kommun och att det finns flera regler och
dokument som hanterar frågan. Här behövs en nyordning för bolagen och nämndberedning.
Lagbestämmelser
• Kommunallagen - Bestämmelserna om de ekonomiska förmånerna för förtroendevalda finns reglerade i 4
kap. 12–18 §§.
• Aktiebolagslagen 8 kap § 23 a – fastställer att bolagsstämman ska besluta om arvoden och annan
ersättning för styrelseuppdrag till var och en av styrelseledamöterna
Genomgång av och koppling till andra styrande dokument
• Policy och riktlinjer för resor i tjänsten
• Regler om studiebesök och studiedagar för ledamöter och ersättare
• Bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda
• Tillämpningsanvisning OPF-KL
• Regler för attest i Kungälvs kommun
Enligt den dialog som undertecknad fört med bolagsledningarna så behövs ersättningsmodell och
ersättningsprinciper ses över. Med anledning av genomgång av dokument, ser undertecknad att arvode i bolag
bör också framgent kopplas/relateras till övrig process, regelverk, reglemente, bilagor och principer för arvoden.
Några av frågorna som ställs; Är det rimligt att koncernen har olika beräkningsgrunder i basbelopp? Vad är en
rimlig arvodesnivå i Kungälv och i förhållande till andra kommuner? Är det rimligt att förtroendevalda i nämnder
har en hantering för pensionsgrundande ersättning eller ersättning för förlorad arbetsförtjänst jämfört med en
förtroendevald i ett bolag, då bägge väljs av samma kommunfullmäktige och verkar i samma kommun, koncern?
Hur ser bolagsledamöterna själva på sin situation? Med dessa frågor framställs önskemål om översyn och
beredning i ärendet av arvodesnämnden.

Med vänlig hälsning Miguel Odhner

KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE
KOMMUNSTYRELSEN

ADRESS
TELEFON
FAX
E-POST
HEMSIDA

Stadshuset · 442 81 Kungälv
0303-23 80 00 vx
0303-132 17
kommunstyrelsen@kungalv.se
www.kungalv.se
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Tjänsteskrivelse

Handläggarens namn
Karolina Tolic
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2021-06-09

Svar på uppdrag - förslag arvoden för stiftelsens och bolagens styrelser
(Dnr AN2021/0004-2)
Sammanfattning
Kungälvs kommun äger idag fyra aktiebolag; Kungälv Energi Aktiebolag (Kungälv Energi,
KEAB), Bohusläns Kommunala Exploateringsaktiebolag (BOKAB), Bagahus AB och
Aktiebolaget Kongahälla. De två sistnämnda bolagen är vilande. Kungälv Energi äger i sin tur
Kungälv Närenergi AB (Närenergi). Dessutom finns det kommunala bostadsbolaget,
Kungälvsbostäder, som är organiserat i en stiftelse. Till dessa bolag väljs styrelser som består av
politikiska ledamöter som väljs i Kungälvs kommun.

Den 16 april 2009 fattade kommunfullmäktige beslut om ny form av ersättning till bolagens
styrelser. Tidigare följde bolagens styrelsers arvodering samma system som det som gäller för
kommunens ledamöter i de politiska beslutsinstanserna, ett system som beräknas utifrån
riksdagens ledamöters arvoden. Principerna för ersättning till bolagens styrelseledamöter hade
inte förändrats sedan dess.
Under sommaren 2020 inkom kommunstyrelsens ordförande med ett brev till
arvodesnämnden gällande förfrågan om översyn av arvodering inom kommunala bolag. Detta
utifrån att arvodesgrunderna skiljer sig mellan de förtroendevalda i kommunens politiska
insatser och bolagens styrelser. Den 21 oktober fattade kommunstyrelsen beslut om att ge
uppdrag till förvaltningen att att genomföra en översyn av arvodering för de kommunala
bolagen/stiftelsen enligt kommunstyrelsens ordförandes skrivelse till arvodesnämnden.
Förvaltningen har tagit fram en sammanställning med bakgrund och omvärldsbevakning och
översänt det till arvodesnämnden. Arvodesnämnden fattade beslut på sitt sammanträde den 17
mars 2021 om att ge kommundirektören i uppdrag att ta fram förslag till arvoden i bolag och
stiftelser.
Förvaltningen har nu återkommit med potentiella principer för hur Kungälvs kommuns
bolagsstyrelsers arvoden kan se ut för en mer likstämmig uppbyggnad. Exemplet är baserat på
kommunens arvodesreglemente och den fasta ersättning som utgår till kommunens
kommunfullmäktigeberedningsledamöter, utifrån liknande antal sammanträden och längd. Då
de föreslagna arvodena baseras på riksdagens arvoden och inte prisbasbelopp eller bolagens
omsättning garanteras även en automatisk och likvärdig årlig höjning och en stabilitet då
förändringar i bolagens omsättning inte kan förutses.
Förvaltningen föreslår att utredningen lämnas över till arvodesnämnden för behandling och
beslut.
ADRESS

KOMMUNKANSLIET
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Stadshuset · 442 81 Kungälv
0303-23 80 00
0303-190 35
kommun@kungalv.se
www.kungalv.se
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Juridisk bedömning
Kommunallagens 4 kapitel första paragraf definierar förtroendevald:
1 § Med förtroendevalda avses i denna lag ledamöter och ersättare i fullmäktige, nämnder och
fullmäktigeberedningar, de som fullgör förtroendeuppdrag som anges i 2 § första stycket samt revisorer.
Med förtroendevalda avses också ledamöter och ersättare i den beslutande församlingen, förbundsstyrelsen eller
någon annan nämnd, de beslutande församlingarnas beredningar samt revisorer i ett kommunalförbund.
I paragraferna 12 - 18 paragrafer i samma kapitel sätt ramarna för de ekonomiska förmånerna
för förtroendevald.
Aktiebolagslagens 8 kapitel § 23 a – fastställer att bolagsstämman ska besluta om arvoden och
annan ersättning för styrelseuppdrag till var och en av styrelseledamöterna.

Bakgrund
Kungälvs kommun äger idag fyra aktiebolag; Kungälv Energi Aktiebolag (Kungälv Energi,
KEAB), Bohusläns Kommunala Exploateringsaktiebolag (BOKAB), Bagahus AB och
Aktiebolaget Kongahälla. De två sistnämnda bolagen är vilande. Kungälv Energi äger i sin tur
Kungälv Närenergi AB (Närenergi). Dessutom finns det kommunala bostadsbolaget,
Kungälvsbostäder, som är organiserat i en stiftelse. Till dessa bolag väljs styrelser som består
av politikiska ledamöter som väljs i Kungälvs kommun.
Den 16 april 2009 fattade kommunfullmäktige beslut om ny form av ersättning till bolagens
styrelser (KS2009/0256). Tidigare följde bolagens styrelsers arvodering samma system som det
som gäller för kommunens ledamöter i de politiska beslutsinstanserna, ett system som
beräknas utifrån riksdagens ledamöters arvoden.
Kommunens ombud vid de kommunala bolagens årsstämmor framförde, efter stämmorna
våren 2008 och med stöd av bolagens externa revisorer, önskemål om att principerna för
arvoden, sammanträdesersättningar, med mera, till styrelsernas ledamöter förändras.
Utgångspunkten skulle vara fasta arvoden.
Principerna för ersättning till bolagens styrelseledamöter hade inte förändrats i samband med
att systemet med så kallade boxar infördes för arvoden till förtroendevalda inom Kungälvs
kommun. Förslaget från årsstämmorna syftade till att styrelseersättningarna i de helägda
kommunala bolagen KEAB och BOKAB skulle bli fasta arvoden.
Ordförande och vice ordförande hade då fasta arvoden med 5,65 % respektive 2,85 %
av riksdagens ledamöters arvoden. Alla ledamöter hade sammanträdesersättning.
Förlorad arbetsförtjänst ersattes med högst 100 % av verifierat belopp, maximalt 1 500
kronor/dag. Förlorad pensionsförmån och förlorad semesterförmån ersattes därutöver.
Den fasta ersättningen ska innefatta årsarvode, sammanträdesersättning, ersättning för
förlorad arbetsförtjänst, pensions- och semesterförmån. Om extraordinära insatser krävs
avgör ordförande om dessa ska medföra ekonomisk kompensation.
För båda bolagen ska gälla att en fast, årlig ersättning enligt nedan, ska
innefatta årsarvode, sammanträdesersättning, ersättning för förlorad
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arbetsförtjänst, pensions- och semesterförmån.
- KEAB:s ordförande: 2 prisbasbelopp. BOKAB:s ordförande 1,25
prisbasbelopp.
- För båda bolagen: Vice ordförande: Hälften av den ersättning ordföranden
får. Ledamot: Hälften av den ersättning vice ordföranden får.
Under juni 2013 inkom en liknande önskan om revidering av arvoden från Kungälvsbostäder
(KS2013/1165). Kungälvsbostäders arvoden utgick vid det laget som procent av
kommunalrådsarvode samt för antal timmar och inställelseersättning. Kungälvs kommuns
ägarrepresentanter önskade samma principer för arvoden, sammanträdesersättningar,
ersättnings för förlorad arbetsförtjänst och pensionsförmån med mera och att dessa förändras
till fasta arvoden. Kungälvsbostäders styrelse föreslog ersättning för ordförande och vice
ordförandes arbete under året samt för de styrelsemöten som hålls inklusive en till två
studiedagar.
Kommunfullmäktige godkände förslaget och ersättningen skulle då utgå från 1,80
prisbasbelopp (för närvarande 80 100 kronor):
- Ordförande 100 procent, det vill säga 1,80 prisbasbelopp
- Vice ordförande 40 procent
- Ledamot 25 procent
- Suppleant 10 procent
2015 fattade kommunfullmäktige beslut (KS2015/896) om att höja det vice ordförandes
arvode till 50 procent för att det ska ligga i paritet med övriga bolags styrelser.
Prisbasbeloppet (tidigare basbeloppet) räknas fram på grundval av ändringarna i det allmänna
prisläget enligt bestämmelserna i socialförsäkringsbalken (2010:110). Beräkningarna görs med
utgångspunkt i förändringen av konsumentprisindex och fastställs för helt kalenderår.
Det är Riksdagens arvodesnämnd som bestämmer storleken på arvodet. Riksdagens
arvodesnämnd är en myndighet under riksdagen. Ledamöterna har ett som de betalar skatt för.
Många ledamöter har också andra uppdrag i riksdagen, och de får då ett tillägg för det på
arvodet. Riksdagsledamöternas arvoden höjs i regel varje år. Prisbasbeloppet däremot har sin
utgångspunkt i förändringen av konsumentprisindex vilket kan innebära att beloppet ett år inte
ändras eller till och med sänks.
Prisbasbeloppet (pbb) för år 2020 är 47 300 kronor och bolagsstyrelsernas arvoden uppgår
därmed i:
BOKAB
Ordförande 1,25 pbb = 59 125 kronor
Vice ordförande hälften av ordförande = 29 563 kronor
Ledamot hälften av vice ordförande = 14 781 kronor
Kungälv Energi
Ordförande 2 pbb = 94 600 kronor
Vice ordförande hälften av ordförande = 47 300
Ledamot hälften av vice ordförande = 23 650
Stiftelsen Kungälvsbostäder
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Ordförande 100 % av 1,8 pbb = 85 140 kronor
Vice ordförande 50 % av 1,8 pbb = 42 570 kronor
Ledamot/suppleant 25 % av 1,8 pbb = 21 285 kronor
Som det beskrivits ovan skiljer sig arvoderingen mellan ledamöterna i de kommunala
beslutsinstanserna och styrelseledamöterna i bolagens. I bilaga 1 hittar ni sammanställningen
av arvoden bundna till uppdrag i kommunens politiska beslutsinstanser. Kungälvs kommuns
ledamöters arvoden baseras på kommunstyrelsens ordförandes arvode, som i sin tur uppgår i
95% av riksdagsledamöternas arvoden.
I sitt budgetdirektiv för år 2020 (KS2019/0629) gav kommunstyrelsen fem övergripande
uppdrag till förvaltningen. Ett av dessa är att utreda förutsättningarna för en kommunkoncern,
” Utred möjligheten att bilda kommunkoncern”. Förvaltningen arbetade fram en
koncernutredning som mynnade ut i ett förslag att påbörja arbetet med att kommunens bolag
organiseras i en bolagskoncern. Kommunfullmäktige beslutade 2020-11-05 (Dnr
KS2020/1673) att förorda att bolagen organiseras i en koncern från och med 2022-01-01 med
ett koncernbolag som svarar för aktiv ägarstyrning. Ett fortsatt arbete med styrande dokument
och förberedelser kommer att ske under 2021. Kungälvsbostäder är inte en del i denna process
då det är en Stiftelse.
Parallellt med arbetet med koncernutredningen och hur bolagen kan organiseras inkom
kommunstyrelsens ordförande, som är kommunens ombud vid de kommunala bolagens
årsstämmor, med ett brev 2020-06-02 till arvodesnämnden gällande förfrågan om översyn av
arvodering inom kommunala bolag. Detta utifrån att arvodesgrunderna skiljer sig mellan de
förtroendevalda i kommunens politiska insatser och bolagens styrelser.
På sitt sammanträde den 10 juni fick förvaltningen i uppdrag att till nämndens nästa
sammanträde ta fram sakuppgifter om nulägessituation för bolagen och stiftelsen för att
komma vidare i ärendet.
Inför nämndens sammanträde den 9 september skickades information ut om
arvoderingsnivåer till respektive bolag till ledamöterna. Till nästkommande sammanträde skulle
ledamöterna kontakta respektive partier för avstämning kring bredare politisk konsensus i
ärendets avsikt. Nämnden önskar också bjuda in kommunjurist till kommande sammanträde
för avstämning kring frågeställningarna i kommunstyrelsens ordförandes brev.
På sammanträdet den 7 oktober beslutade arvodesnämnden att skicka vidare en skrivelse om
uppdrag skickas vidare till kommunstyrelsen
Den 21 oktober fattade kommunstyrelsen beslut om att ge uppdrag till förvaltningen att
genomföra en översyn av arvodering för de kommunala bolagen/stiftelsen enligt
kommunstyrelsens ordförandes skrivelse till arvodesnämnden.
Förvaltningen tog fram en sammanställning med bakgrund och omvärldsbevakning och
översände denna till arvodesnämnden. Arvodesnämnden fattade beslut på sitt sammanträde
den 17 mars 2021 om att ge kommundirektören i uppdrag att ta fram förslag till arvoden i
bolag och stiftelser.
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Förvaltningen har nu tagit fram en utredning bestående av omvärldsbevakning, föreslagna
arvodesnivåer för bolagens och stiftelsens styrelser som harmoniserar med arvoden och
ersättningar som Kungälvs kommuns ledamöter i politiska insatser erhåller.
Verksamhetens bedömning
Med grund bakgrunden som beskrivs ovan har förvaltningen bland annat genomfört en
omvärldsbevakning, men även vänt sig till bolagens styrelseordförande för att samla in tankar
kring arvodesfrågan.
Efter en omvärldsbevakning bland kommuner i jämförbar storlek med Kungälvs kommun,
framgick det att arvoden till kommunbolagens styrelser baseras på det arvode som
kommunstyrelsens ordförande (KSO) erhåller. Kommunstyrelsernas ordförandens arvode är i
sin tur baserat på det arvode riksdagens ledamöter har, det vill säga mellan 100%-75% av detta.
Exempelvis:
Borlänge: 100% = 100% av riksdagsarvode
Alingsås: 100% = 95% av riksdagsarvode
Eskilstuna: 100% = 100% av riksdagsarvode
Götene: 100% = 97% av riksdagsarvode
Kumla: 100% = 90% av riksdagsarvode
Tjörn: 1005 = 75% av riksdagsarvode
Sammanställning av omvärldsbevakning:

Alingsås
bostadsbolag
Alingsås
Energibolag
Falu energi, vatten,
elnät m.m.
Eskilstuna
Kommunföretag
AB
Destination
Eskilstuna AB
Eskilstuna Energi
och Miljö AB
Eskilstuna
Kommunfastigheter
AB
Eskilstuna Logistik
och Etablering AB
Kumla Bostäder AB
Kumla fastigheter
AB

ordförande vice
Ledamot Ersättare
ordförande
7,50%
5,25%
1%
0,50% kommunens
arvodesreglemente
7,50%
5,25%
1%
0,50% kommunens
arvodesreglemente
25%
10%
5%
0% 50%

16,70%

- eget dokument

10%

3,30%

- -

50%

16,70%

- -

50%

16,70%

- -

30%

10%

- -

30%

12%

2,50% -

30%

12%

2,50% -

eget dokument
eget dokument

eget dokument
eget dokument
kommunens
arvodesreglemente
kommunens
arvodesreglemente

10 Förslag på arvoden för stiftelser och bolag - AN2021/0006-3 Protokollsutdrag - Förslag på arvoden för stiftelser och bolag - Arvodesnämnden : Svar på uppdrag - förslag på arvoden för stiftelsens och bolagens styrelser

6(11)

Skellefteå stadshus
AB
Skellefteåbostäder
AB
Skellefteåkraft AB

9%

2%

- -

13%

2,50%

- -

60%

10%

- -

Skellefteå
industrihus AB
AB Borlänge
Energi
AB Borlänge
Energi ElnätAB
Fastighets AB
Hushagen Borlänge
Maserhallen AB
Borlänge
AB Stora
Tunabyggen
Borlänge
Götene Vatten &
Värme AB
AB Götenebostäder

13%

2,50%

- -

20%

5%

-

5%

2%

20%

5%

15%

5%

20%

5%

12%

6%

- -

6%

3%

- -

Morastrand AB

20%

5%

Moravatten AB

20%

5%

5% 2:e vice
5% 2:e vice

Tjörns Bostads AB
Tjörns Måltids AB
Tjörns hamnar AB

12%
4%
9%

3%
2%
3%

5%
2%
5%
5%

-

kommunens
arvodesreglemente
kommunens
arvodesreglemente
kommunens
arvodesreglemente
kommunens
arvodesreglemente
kommunens
arvodesreglemente
kommunens
arvodesreglemente
kommunens
arvodesreglemente
kommunens
arvodesreglemente
kommunens
arvodesreglemente

5%

2% - 2% -

kommunens
arvodesreglemente
kommunens
arvodesreglemente
kommunens
arvodesreglemente
kommunens
arvodesreglemente

-

Enligt ovan gjorda sammanställning framgår det att mestadelen av kommunerna har valt att slå
samman arvoden för förtroendevalda i kommunens politiska instanser och förtroendevalda i
bolagsstyrelser i ett gemensamt arvodesreglemente. Vidare visade en genomgång av dessa
reglementen att ledamöterna i bolagen kan erhålla ersättning för förlorad arbetsförtjänst och
förlorad pensionsförmån. Däremot reglerar kommunerna reseersättning olika, likaså
sammanträdesersättning för bolagens styrelser.
Som ett led i omvärldsbevakningen vände sig förvaltningen till Kungälvs kommuns
bolagsstyrelsers ordförande. En ordförande noterade att den nuvarande ersättningsmodellen
för bolagen för med sig ett antal problem, såsom att det blir svårare att rekrytera
styrelseledamöter. Arvodets summa väger i många fall inte upp till den förlorade
arbetsförtjänst som deltagande på ett styrelsemöte innebär. Arvodets höjd är en av faktorerna
som potentiella styrelseledamöter ser på vid nyrekryteringar.
Då Kungälvs kommuns bolags arvoden baseras på de beslut kommunfullmäktige tog 2009,
2013 och 2015 finns det inga styrande dokument som reglerar arvodenas utformning eller
höjd. För arvoden som avser förtroendevalda inom kommunens politiska beslutsinstanser
finns det ett antal reglerande styrdokument. Dessa specificeras längre fram i denna skrivelse.
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Eftersom styrelserna väljs från samma politiska församling som de politiker som sitter i
kommunens politiska beslutsinstanser har förvaltningen tagit fram ett exempel på hur en ny
form av fast arvodering till kommunens helägda bolag skulle kunna se ut. Exemplet är baserat
på kommunens arvodesreglemente och den fasta ersättning som utgår till kommunens
kommunfullmäktigeberedningsledamöter, utifrån liknande antal sammanträden och längd.
Syftet är att skapa en tydlighet, stabilitet och likvärdighet i de politiska strukturerna och bland
kommunens folkvalda genom att de föreslagna arvodena baseras på de arvoden som
riksdagens ledamöter erhåller, i stället för exempelvis arvoden som är baserade på de
kommunala bolagens storlek och omsättning. Då de föreslagna arvodena baseras på riksdagens
arvoden och inte prisbasbelopp eller bolagens omsättning garanteras även en automatisk och
likvärdig årlig höjning och en stabilitet då förändringar i bolagens omsättning inte kan förutses.
I Kungälvs kommun baseras arvoden till ledamöter i de politiska instanserna på
kommunstyrelsens ordförandes arvode, som i sin tur uppgår i 95% av riksdagsledamöternas
arvoden.
Förvaltningens förslag på ny arvodesform:

Kungälvs energi
Ordförande Kungälvs energi idag 94 600 kronor årligen, ej annan ersättning utöver det.
Nytt förslag:
Likt beredningsledare idag.
15 % fast ersättning = 9961: - /månaden (= årsarvode 119 529)
Sammanträdesersättning JA = 186 kr/tim (plus inläsningsarvode 2 tim/sammanträde)
Ersättning förlorad arbetsförtjänst, förlorad pensions- och semesterförmån och reseersättning
- JA
Skillnad i fast arvodering: + 24 929 kr

Vice ordförande Kungälvs energi idag 47 300 kronor årligen, ej annan ersättning utöver
det.
Nytt förslag:
10 % fast ersättning = 6641:-/månaden (= årsarvode 79 686)
Sammanträdesersättning JA = 186 kr/tim (plus inläsningsarvode 2 tim/sammanträde)
Ersättning förlorad arbetsförtjänst, förlorad pensions- och semesterförmån och reseersättning
- JA
Skillnad i fast arvodering: + 32 386
Ledamot Kungälvs energi idag 23 650 kronor årligen, ej annan ersättning utöver det.
Nytt förslag:
2 % fast ersättning = 1328:-/månaden (årsarvode 15 937)
Sammanträdesersättning JA = 186 kr/tim (plus inläsningsarvode 2 tim/sammanträde)
Ersättning förlorad arbetsförtjänst, förlorad pensions- och semesterförmån och reseersättning
- JA
Skillnad i fast arvodering: - 7 713

10 Förslag på arvoden för stiftelser och bolag - AN2021/0006-3 Protokollsutdrag - Förslag på arvoden för stiftelser och bolag - Arvodesnämnden : Svar på uppdrag - förslag på arvoden för stiftelsens och bolagens styrelser

8(11)

BOKAB
Ordförande BOKAB idag 59 125 kronor årligen, ej annan ersättning utöver det.
Nytt förslag:
10 % fast ersättning = 6641:-/månaden (= årsarvode 79 686)
Sammanträdesersättning JA = 186 kr/tim (plus inläsningsarvode 2 tim/sammanträde)
Ersättning förlorad arbetsförtjänst, förlorad pensions- och semesterförmån och reseersättning
- JA
Skillnad i fast arvodering: + 20 561
Vice ordförande BOKAB idag 29 563 kronor årligen, ej annan ersättning utöver det.
Nytt förslag:
8 % fast ersättning = 5 312 kronor/ månaden (= årsarvode 63 749)
Sammanträdesersättning JA = 186 kr/tim (plus inläsningsarvode 2 tim/sammanträde)
Ersättning förlorad arbetsförtjänst, förlorad pensions- och semesterförmån och reseersättning
- JA
Skillnad i fast arvodering: + 34 186
Ledamot BOKAB idag 14 781 kronor årligen, ej annan ersättning utöver det.
Nytt förslag:
2 % fast ersättning = 1328:-/månaden (årsarvode 15 937)
Sammanträdesersättning JA = 186 kr/tim (plus inläsningsarvode 2 tim/sammanträde)
Ersättning förlorad arbetsförtjänst, förlorad pensionsförmån och reseersättning - JA
Skillnad i fast arvodering: + 1 156

Stiftelsen Kungälvsbostäder
Ordförande Kungälvsbostäder idag 85 140 kronor årligen, ej annan ersättning utöver det.
Nytt förslag:
Likt beredningsledare idag.
15 % fast ersättning = 9961: - /månaden (= årsarvode 119 529)
Sammanträdesersättning JA = 182 kr/tim (plus inläsningsarvode 2 tim/sammanträde)
Ersättning förlorad arbetsförtjänst, förlorad pensions- och semesterförmån och reseersättning
- JA
Skillnad i fast arvodering: + 34 389
Vice ordförande Kungälvsbostäder idag 42 570 kronor årligen, ej annan ersättning utöver
det.
Nytt förslag:
10 % fast ersättning = 6641:-/månaden (= årsarvode 79 686)
Sammanträdesersättning JA = 186 kr/tim (plus inläsningsarvode 2 tim/sammanträde)
Ersättning förlorad arbetsförtjänst, förlorad pensions- och semesterförmån och reseersättning
- JA
Skillnad i fast arvodering: + 37 116
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Ledamot Kungälvs energi idag 23 650 kronor årligen, ej annan ersättning utöver det.
Nytt förslag:
2 % fast ersättning = 1328:-/månaden (årsarvode 15 937)
Sammanträdesersättning JA = 182 kr/tim (plus inläsningsarvode 2 tim/sammanträde)
Ersättning förlorad arbetsförtjänst, förlorad pensions- och semesterförmån och reseersättning
- JA
Skillnad i fast arvodering: - 7 713

Vidare finns det redan utarbetade styrande dokument gällande förtroendevalda, från arvoden
till tjänsteresor. Ett förslag är att bolagen kan koppla sig på dessa, i dagsläget eller längre fram.
Vid sidan av arbetet med arvodesfrågan sker arbetet med koncernbildandet. Ett av syftena
med en koncernbildning är att konsolidera styrningen, vilket kommer att innebära att bolagens
styrelser på ett naturligt sätt kan gå över till en annan ersättningsmall. Detta kräver dock beslut
på bolagens årsstämmor.
Ärendenivåer – bedömning utifrån kommunfullmäktiges strategiska mål eller
kommunstyrelsens resultatmål
Kommunstyrelsens första resultatmål, Attraktivt att vara anställd i Kungälvs kommun, berörs av
detta ärende. Även om kommunens förtroendevalda inte är direkt anställda av Kungälvs
kommun såsom dess tjänstepersoner, är målet att Kungälvs kommun är en kommuns man vill
vara aktiv i.
Bedömning utifrån miljö, hållbarhet och mål i Agenda 2030
Till detta ärende kan två av delmålen i Agenda 2030 kopplas:
16.6 Bygga upp effektiva och transparenta institutioner med ansvarsutkrävande på alla
nivåer.
16.7 Säkerställa ett lyhört, inkluderande, deltagandebaserat och representativt
beslutsfattande på alla nivåer.
En mer likartad grund för arvode skapar en större tydlighet och jämlikhet mellan de
förtroendevalda, som är valda av samma kommunfullmäktige.
Bedömning utifrån politiska styrdokument
Arvodesreglemente – styr arvoden, ersättning och dessa bestämmelser gäller för de
förtroendevalda i Kungälvs kommun som avses i 4 kap 1 § kommunallagen. Bestämmelserna
gäller alltså ledamöter och ersättare i fullmäktige, fullmäktigeberedningar nämnder, utskott,
samt revisorer. Detta reglemente gäller om inte kommunfullmäktige har särskilt angivit annat.
Tillämpningsanvisning OPF-KL - OPF-KL har antagits av kommunfullmäktige 2014-10-09.
Dess tillhörande tillämpningsanvisningar har antagits av kommunfullmäktige 2020-04-02.
Anvisningarna utgår från respektive paragrafs lydelse i OPF-KL med tillhörande dokument,
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såsom de presenterats som förslag från Sveriges kommuner och landsting och ska läsas
tillsammans med dessa. Tillämpningsanvisningarnas syfte är att precisera och underlätta
tillämpningen av OPF-KL i Kungälvs kommun. Om det skulle uppstå situationer där
tillämpningsanvisningarna upplevs motsäga OPF-KL, gäller bestämmelserna enligt respektive
reglemente före anvisningarna.
Riktlinjer för tjänsteresor och dess tillämpningsanvisningar - Riktlinjerna syftar till att ge
styrning och vägledning så att våra tjänsteresor kan göras på ett så miljöanpassat, trafiksäkert
och kostnadseffektivt sätt som möjligt. De syftar också till en god arbetsmiljö för kommunens
personal och förtroendevalda.

Attestreglemente och dess tillämpningsanvisningar - används som stöd för alla som deltar i
hanteringen av ekonomiska transaktioner i Kungälvs kommun.
Bedömning utifrån ett medborgar- och brukarperspektiv
Denna genomlysning av arvoden till kommunens bolagsstyrelser berör framför allt
styrelseledamöterna. En ny modell för alla arvoden skulle skapa en mer likvärdig ersättning.
Till stor del då styrelsemedlemmarna idag inte erhåller sammanträdesersättning, ersättning för
förlorad arbetsinkomst eller pensions- och semesterförmån.
Ekonomisk bedömning
I dagsläget utgår styrelsernas arvoden från bolagens budgetar och finansieras därmed inte av
Kungälvs kommun. Det är i detta skede svårt att göra en exakt beräkning på vilken
ekonomiskt påverkan en ändring i bolagsstyrelsernas arvoden kan ha.
Nedan redovisas skillnad på nuvarande ersättning till bolagens styrelser samt på den föreslagna
arvoderingen (fast månadsarvode och sammanträdesersättning). Ersättning för förlorad
arbetsförtjänst, förlorad pensions- och semesterförmån och reseersättning är inte inräknat.
Sammanträdesersättningen är beräknad på tio sammanträden om 3 timmar vardera, per år.

Fasta
årsarvoden
idag

Förslag på ny ersättning
(totalt fast månadsarvode
samt
sammanträdesersättning
(10 sammanträden á 3h)

Kungälvs energi
1 ordförande
1 vice ordförande
5 ledamöter
Summa kr:
Bokab
1 ordförande
1 vice ordförande

94 600
47 300
118 250
260 150

125 107
85 264
126 170
336 541

59 125
29 563

85 264
69 327

Skillnad
+ 76 391 kr
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3 ledamöter
Summa kr:

44 340
133 028

75 702
230 293

Skillnad
+ 97 265 kr

Summa kr:

85 140
42 570
118 250
245 960

125 107
85 264
126 170
336 541

Skillnad
+ 90 581 kr

Stiftelsen
Kungälvsbostäder
1 ordförande
1 vice
5 ledamöter

Förslag till beslut
Utredningen lämnas över till arvodesnämnden för behandling och beslut.

Haleh Lindqvist
kommundirektör
Expedieras till:

För kännedom till:

Erik Lindskog
administrativ chef
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Till Arvodesnämnd 2021-03-08

Till Arvodesnämnden
KS presidium har fått fråga av Kommundirektör gällande hur att svara Arvodesnämnden gällande VAR
frågan om Arvoden för bolagen befinner sig? KS presidium har värderat frågan, och väljer att svara själva på
frågan.
Ärendet hänger inte löst. Arvodesnämnden har att fullgöra den önskade översyn och beredning av de
principer och frågeställningar som överlämnats i brev till Arvodesnämnd dat, 2020-06-02 från
kommunstyrelsens ordförande, detta efter dialog med bolagen i koncernen. Kommunstyrelsen har redan
behandlat kommunstyrelseordförandes framställan om önskad översyn och beredning av ärendet. Det
kommer inga ”nya” uppdrag från kommunstyren.
Den önskade översynen och beredningen av principer och frågeställning innebär att lägga fram förslag till
beslut, till slutligen i detta fall till Kommunfullmäktige. Likväl påtalades detta efter att KSO inbjudits till
nämnden 2020-06-10, att Arvodesnämnden ska bereda ärendet, lägga fram förslag till beslut till
Kommunfullmäktige, antingen via en politiskt undertecknad beredningsskrivelse eller av förvaltningen på
nämndens uppdrag framskriven tjänsteutlåtande.
Sedan dess har Arvodesnämnden tacknämligt behandlat ärendet vid flertalet olika möten, med jurist, haft
partidialog, talat med styrelseledamöter etc.
Arvodesnämnden har sedan i beredningsskrivelse daterad 2020-10-05 begärt större utredningsresurser i
frågan än nämnden har resurser till, vilket kommunstyrelsen beviljade 2020-10-21 genom att godkänna start
av större förvaltningsutredning kring de frågor bolag och kommunstyrelse lyft in i Arvodesnämnden.
Utredning ska vara genomförd. Detta är en av Arvodesnämnden begärd och beviljad utredning. Ingen i
Kommunstyrelsen har sett eller ska ta del av underlaget, då kommunstyrelsen inte ansvarar för frågorna,
bara förvaltningsresurserna. Arvodesnämnden äger utredningen och frågorna.
Detta kan vara svåra politiska frågor, därför har Kommunfullmäktige lagt dem i en egen nämnd och inte
som förr på en kommunstyrelseordförande att själv sitta och skriva fram lösningar. Den tiden är tack och
lov förbi. Vill inte Arvodesnämnden längre genomföra översyn och bereda ärendet eller lägga fram förslag
till beslut till kommunstyrelsen och sedermera till Kommunfullmäktige, behöver nämnden snarast be om ett
möte med kommunstyrelsens presidium.
Skälet är att ärendet brådskar vilket framförts, inte minst då bolagen har en extra ansträngd situation med
ökad arbetsbelastning kring Kommunfullmäktiges koncernsamarbete, liksom att ledamöter väljer att avstå
från ledardagar då de förlorar pengar på att fullgöra sina uppdrag. KSO har också framfört till nämndens
ordförande att det vore önskvärt att ärendet från Arvodesnämnden kunde samordnats med
Kommunstyrelsemötet den 30 mars för Kommunfullmäktigehandling i 15 april. Detta då ambitionen i tider
av Covid är att då behandla den sent framskrivna detaljbudget för politiken 2021. Hör av sig om något är
oklart, så tar vi en teams, även kvällstid fungerar!
Vänligen!
Kommunstyrelsens presidium
Miguel Odhner (s) Anders Holmensköld (m)

KOMMUNSTYRELSENS PRESIDIUM

Elisabeth Matsson (l)

TELEFON

Stadshuset · 442 81 Kungälv
0303-23 80 00 vx

Mobil

070-3520101

ADRESS

E-POST
HEMSIDA

kommunstyrelsen@kungalv.se
www.kungalv.se
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Från: Ulrika Winblad <Ulrika.Winblad2@kungalv.se>
Skickat: den 3 mars 2021 15:54
Till: Haleh Lindqvist <Haleh.Lindqvist@kungalv.se>
Ämne: Arvodena för bolagen
Hej Haleh!
Hoppas det är bra med dig och att du får möjlighet att glädjas åt att ljuset äntligen är på väg tillbaks.
Jag kontaktar dig därför att arvodesfrågan för bolagen hänger i luften. Vi har tittat på utredningen du
skickade men inte fått något uppdrag från ks. Så vet du vart frågan befinner sig nu? Därför kan vi inte
just nu fortsätta vårt arbete med frågan och avvaktar ett uppdrag från ks.
Med vänlig hälsning, Ulrika Winblad
Arvodesnämndens ordförande
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
Sida

2021-03-31
1 (2)

§ 76/2021

Svar på uppdrag - förslag på arvoden för stiftelsens och bolagens styrelser
(Dnr KS2021/0513)
Kungälvs kommun äger idag fyra aktiebolag; Kungälv Energi Aktiebolag (Kungälv Energi,
KEAB), Bohusläns Kommunala Exploateringsaktiebolag (BOKAB), Bagahus AB och
Aktiebolaget Kongahälla. De två sistnämnda bolagen är vilande. Kungälv Energi äger i sin tur
Kungälv Närenergi AB (Närenergi). Dessutom finns det kommunala bostadsbolaget,
Kungälvsbostäder, som är organiserat i en stiftelse. Till dessa bolag väljs styrelser som består
av politikiska ledamöter som väljs i Kungälvs kommun.
Den 16 april 2009 fattade kommunfullmäktige beslut om ny form av ersättning till bolagens
styrelser. Tidigare följde bolagens styrelsers arvodering samma system som det som gäller för
kommunens ledamöter i de politiska beslutsinstanserna, ett system som beräknas utifrån
riksdagens ledamöters arvoden. Principerna för ersättning till bolagens styrelseledamöter hade
inte förändrats sedan dess.
Under sommaren 2020 inkom kommunstyrelsens ordförande med ett brev till
arvodesnämnden gällande förfrågan om översyn av arvodering inom kommunala bolag. Detta
utifrån att arvodesgrunderna skiljer sig mellan de förtroendevalda i kommunens politiska
insatser och bolagens styrelser. Den 21 oktober fattade kommunstyrelsen beslut om att ge
uppdrag till förvaltningen att genomföra en översyn av arvodering för de kommunala
bolagen/stiftelsen enligt kommunstyrelsens ordförandes skrivelse till arvodesnämnden.
Förvaltningen har tagit fram en sammanställning med bakgrund och omvärldsbevakning och
översänt det till arvodesnämnden. Arvodesnämnden fattade beslut på sitt sammanträde den 17
mars 2021 om att ge kommundirektören i uppdrag att ta fram förslag till arvoden i bolag och
stiftelser.
Förvaltningen har nu återkommit med potentiella principer för hur Kungälvs kommuns
bolagsstyrelsers arvoden kan se ut för en mer likstämmig uppbyggnad. Exemplet är baserat på
kommunens arvodesreglemente och den fasta ersättning som utgår till kommunens
kommunfullmäktigeberedningsledamöter, utifrån liknande antal sammanträden och längd. Då
de föreslagna arvodena baseras på riksdagens arvoden och inte prisbasbelopp eller bolagens
omsättning garanteras även en automatisk och likvärdig årlig höjning och en stabilitet då
förändringar i bolagens omsättning inte kan förutses.
Förvaltningen föreslår att utredningen lämnas över till arvodesnämnden för behandling och
beslut.
Kommunstyrelsen för dialog inför behandling i kommunfullmäktige om lekmannarevisorerna
och revisorerna i stiftelsen bör likställas med styrelseledamöter avseende arvode.
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag AN § 17/2021
Tjänsteskrivelse - Tjänsteskrivelse Svar på uppdrag - förslag på arvoden för stiftelsens och
bolagens styrelser
Justeras sign
KOMMUNSTYRELSEN
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Bilaga Bilaga 1 kommunala arvoden - ny version
Förslag till kommunfullmäktige
Kommunens ombud vid bolagsstämmorna för KEAB och BOKAB får i
uppdrag att föreslå arvoden och ersättningar enligt pt. 1–6 nedan.
Stiftelsen Kungälvsbostäder föreslås besluta om arvoden och ersättningar enligt
pt. 1–6 nedan.
1. De fasta arvodena för ordförande, vice ordförande samt ledamöter i
Kungälvs energi, Bokab och Stiftelsen Kungälvsbostäder baseras på
riksdagens arvoden i likhet med övriga arvoden i kommunen.
2. Ordförande, vice ordförande samt ledamöter i stiftelser och bolag har rätt
till ersättning enligt § 2 i Kungälvs kommuns arvodesreglemente. Ersättning
kan utbetalas i form av: – Månadsarvode – Ersättning vid förlorad
arbetsinkomst, pensions- och semesterförmåner – Ersättning vid
sammanträden, förrättningar mm – Resekostnadsersättning och traktamente
– Särskilda ersättningar. I övrigt har förtroendevalda rätt till ersättning enligt
kommunallagens kap 4. § 12–18.
3. Ordförande i stiftelser och bolag erhåller ett fast arvode om 12 %.
4. Vice ordförande i stiftelser och bolag erhåller ett fast arvode om 6%.
5. Ledamöter i stiftelser och bolag erhåller ett fast arvode om 3%.
6. Stiftelser och bolag föreslås följa Kungälvs kommuns arvodesreglemente
och utarbeta nödvändiga rutiner för att möjliggöra detta.

__________
Pia Gillerstedt (S) deltar inte i handläggningen av ärendet på grund av jäv.
Expedieras till
För kännedom till

KOMMUNSTYRELSEN

Justeras sign
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§ 62/2021

Svar på uppdrag - förslag på arvoden för stiftelsens och bolagens styrelser
(Dnr KS2021/0513)
Den 16 april 2009 fattade kommunfullmäktige beslut om ny form av ersättning till bolagens
styrelser. Tidigare följde bolagens styrelsers arvodering samma system som det som gäller för
kommunens ledamöter i de politiska beslutsinstanserna, ett system som beräknas utifrån
riksdagens ledamöters arvoden. Principerna för ersättning till bolagens styrelseledamöter hade
inte förändrats sedan dess.
Under sommaren 2020 inkom kommunstyrelsens ordförande med ett brev till
arvodesnämnden gällande förfrågan om översyn av arvodering inom kommunala bolag. Detta
utifrån att arvodesgrunderna skiljer sig mellan de förtroendevalda i kommunens politiska
insatser och bolagens styrelser. Den 21 oktober fattade kommunstyrelsen beslut om att ge
uppdrag till förvaltningen att genomföra en översyn av arvodering för de kommunala
bolagen/stiftelsen enligt kommunstyrelsens ordförandes skrivelse till arvodesnämnden.
Förvaltningen har tagit fram en sammanställning med bakgrund och omvärldsbevakning och
översänt det till arvodesnämnden. Arvodesnämnden fattade beslut på sitt sammanträde den 17
mars 2021 om att ge kommundirektören i uppdrag att ta fram förslag till arvoden i bolag och
stiftelser.
Förvaltningen har nu återkommit med potentiella principer för hur Kungälvs kommuns
bolagsstyrelsers arvoden kan se ut för en mer likstämmig uppbyggnad. Exemplet är baserat på
kommunens arvodesreglemente och den fasta ersättning som utgår till kommunens
kommunfullmäktigeberedningsledamöter, utifrån liknande antal sammanträden och längd. Då
de föreslagna arvodena baseras på riksdagens arvoden och inte prisbasbelopp eller bolagens
omsättning garanteras även en automatisk och likvärdig årlig höjning och en stabilitet då
förändringar i bolagens omsättning inte kan förutses.
Förvaltningen föreslår att utredningen lämnas över till arvodesnämnden för behandling och
beslut.
Kommunstyrelsen för dialog inför behandling i kommunfullmäktige om lekmannarevisorerna
och revisorerna i stiftelsen bör likställas med styrelseledamöter avseende arvode.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Svar på uppdrag - förslag på arvoden för stiftelsens och bolagens styrelser
Bilaga Protokollsutdrag - Arvodesnämnden - 24 mars 2021
Bilaga Protokollsutdrag - Kommunstyrelsen - 31 mars 2021
Bilaga Bilaga 1 kommunala arvoden - förslag arvodesnämnden
Bilaga Brev Arvodesnämnd ang bolagsarvoden mars 2021
Bilaga Brev arvodesnämnden
Protokollsutdrag - Svar på uppdrag - förslag på arvoden för stiftelsens och bolagens styrelser Kommunstyrelsen
Yrkanden
KOMMUNFULLMÄKTIGE

Justeras sign
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Miguel Odhner (S):KS presidium har haft överläggning kring ärende rörande bolagsarvoden
anmält till morgondagens kommunfullmäktige. Arvodesnämnden har genomfört en önskad
översyn och beredning av de principer och frågeställningar som överlämnats från
kommunstyrelsen i samband med tidigare genomförda bolagsdialoger. Men vid
kommunstyrelsens sammanträde väcktes även frågan om att i sammanhanget se över
revisionsarvodet. Kommunstyrelsens presidium konstaterar att frågan om i sammanhanget
förändrat revisionsarvode har inte inför dagens Kommunfullmäktigemöte hunnit beredas,
vilket ska ske i Arvodesnämnden innan beslut i kommunstyrelse och kommunfullmäktige. En
återremiss ger också möjlighet belysa frågan om att förslaget enkom behandlar bolag med reell
verksamhet i, dessutom ger en återremiss möjlighet till ytterligare politisk dialog.
Kommunfullmäktige föreslås utifrån ovan att återemittera hela förslaget till Arvodesnämnden
för beredning.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på yrkande och finner att kommunfullmäktige beslutar att
anta yrkandet.
Omröstning begärs inte.
Beslut
Ärendet återemitteras till Arvodesnämnden för beredning med uppdraget att
beakta: ”KS presidium har haft överläggning kring ärende rörande bolagsarvoden anmält till
morgondagens kommunfullmäktige. Arvodesnämnden har genomfört en önskad översyn och
beredning av de principer och frågeställningar som överlämnats från kommunstyrelsen i
samband med tidigare genomförda bolagsdialoger. Men vid kommunstyrelsens sammanträde
väcktes även frågan om att i sammanhanget se över revisionsarvodet. Kommunstyrelsens
presidium konstaterar att frågan om i sammanhanget förändrat revisionsarvode har inte inför
dagens Kommunfullmäktigemöte hunnit beredas, vilket ska ske i Arvodesnämnden innan
beslut i kommunstyrelse och kommunfullmäktige. En återremiss ger också möjlighet belysa
frågan om att förslaget enkom behandlar bolag med reell verksamhet i, dessutom ger en
återremiss möjlighet till ytterligare politisk dialog.”
__________
Expedieras till
För kännedom till

KOMMUNFULLMÄKTIGE

Justeras sign
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§ 25/2021

Förslag på arvoden för stiftelser och bolag (Dnr AN2021/0006)
Arvodesnämnden har fått i uppdrag, efter en återremiss från Kommunfullmäktige om förslag
på arvoden för stiftelser och bolag, att se över revisionsarvodet samt ge förslag på beslut.
Vidare ger återremiss möjlighet till att föra ytterligare politisk dialog.
Arvodesnämnden har likväl beaktat den fortsatta dialogen med bolagens och presidiernas
ledamöter samt förtroendevalda revisorer, och väljer att revidera arvodesnämndens förslag
enligt nedan beslut.
Yrkande
Göran Oscarsson (L):
Kommunens ombud vid bolagsstämmorna för KEAB och BOKAB får i uppdrag att föreslå
arvoden och ersättningar enligt pt. 1–7 nedan.
Stiftelsen Kungälvsbostäder föreslås besluta om arvoden och ersättningar enligt pt. 1–7 nedan.
1. De fasta arvodena för ordförande, vice ordförande samt ledamöter i Kungälvs energi,
Bokab och Stiftelsen Kungälvsbostäder baseras på riksdagens arvoden i likhet med övriga
arvoden i kommunen.
2. Ordförande, vice ordförande samt ledamöter i stiftelser och bolag har rätt till ersättning
enligt § 2 i Kungälvs kommuns arvodesreglemente. Ersättning kan utbetalas i form av: Månadsarvode - Ersättning vid förlorad arbetsinkomst, pensions- och semesterförmåner Ersättning vid sammanträden, förrättningar mm - Resekostnadsersättning och traktamente Särskilda ersättningar. I övrigt har förtroendevalda rätt till ersättning enligt kommunallagens
kap 4. § 12–18.
3. Ordförande i stiftelser och bolag erhåller ett fast arvode om 15 %.
4. Vice ordförande i stiftelser och bolag erhåller ett fast arvode om 10%.
5. Ledamöter i stiftelser och bolag erhåller ett fast arvode om 5%.
6. Lekmannarevisor (i aktiebolag) respektive av kommunfullmäktige vald revisor i stiftelse
utgår för följande företag fast årligt arvode på 5 %:
Stiftelsen Kungälvsbostäder (Kungälvsbostäder)
Kungälv Energi AB (KEAB)
Bohusläns Kommunala Exploateringsaktiebolag (Bokab).
För aktiebolag som är dotterbolag till Kungälvsbostäder, KEAB och Bokab utgår timarvode
till lekmannarevisorer.
För AB Kongahälla och Bagahus AB, som för närvarande inte innehåller annat än likvida
medel och fordran på Kungälvs kommun, utgår timarvode till lekmannarevisorer.
Om Kungälvs kommun förvärvar, bildar nytt aktiebolag eller förändrar inriktningen för
verksamheten i AB Kongahälla eller Bagahus AB skall beslut om arvode till lekmannarevisorer
fattas i samband med förvärvet eller förändringen.
7. Stiftelser och bolag föreslås följa Kungälvs kommuns arvodesreglemente och utarbeta
nödvändiga rutiner för att möjliggöra detta.
Justeras sign
ARVODESNÄMNDEN
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Proposition
Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att arvodesnämnden beslutar att anta
Göran Oscarssons (L) yrkande.
Omröstning begärs inte.
Förslag till Kommunfullmäktige
Kommunens ombud vid bolagsstämmorna för KEAB och BOKAB får i uppdrag att föreslå
arvoden och ersättningar enligt pt. 1–7 nedan.
Stiftelsen Kungälvsbostäder föreslås besluta om arvoden och ersättningar enligt pt. 1–7 nedan.
1. De fasta arvodena för ordförande, vice ordförande samt ledamöter i Kungälvs energi,
Bokab och Stiftelsen Kungälvsbostäder baseras på riksdagens arvoden i likhet med övriga
arvoden i kommunen.
2. Ordförande, vice ordförande samt ledamöter i stiftelser och bolag har rätt till ersättning
enligt § 2 i Kungälvs kommuns arvodesreglemente. Ersättning kan utbetalas i form av: Månadsarvode - Ersättning vid förlorad arbetsinkomst, pensions- och semesterförmåner Ersättning vid sammanträden, förrättningar mm - Resekostnadsersättning och traktamente Särskilda ersättningar. I övrigt har förtroendevalda rätt till ersättning enligt kommunallagens
kap 4. § 12–18.
3. Ordförande i stiftelser och bolag erhåller ett fast arvode om 15 %.
4. Vice ordförande i stiftelser och bolag erhåller ett fast arvode om 10%.
5. Ledamöter i stiftelser och bolag erhåller ett fast arvode om 5%.
6. Lekmannarevisor (i aktiebolag) respektive av kommunfullmäktige vald revisor i stiftelse
utgår för följande företag fast årligt arvode på 5 %:
Stiftelsen Kungälvsbostäder (Kungälvsbostäder)
Kungälv Energi AB (KEAB)
Bohusläns Kommunala Exploateringsaktiebolag (Bokab).
För aktiebolag som är dotterbolag till Kungälvsbostäder, KEAB och Bokab utgår timarvode
till lekmannarevisorer.
För AB Kongahälla och Bagahus AB, som för närvarande inte innehåller annat än likvida
medel och fordran på Kungälvs kommun, utgår timarvode till lekmannarevisorer.
Om Kungälvs kommun förvärvar, bildar nytt aktiebolag eller förändrar inriktningen för
verksamheten i AB Kongahälla eller Bagahus AB skall beslut om arvode till lekmannarevisorer
fattas i samband med förvärvet eller förändringen.
7. Stiftelser och bolag föreslås följa Kungälvs kommuns arvodesreglemente och utarbeta
nödvändiga rutiner för att möjliggöra detta.
__________

Justeras sign
ARVODESNÄMNDEN
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Expedieras till
För kännedom till

Justeras sign
ARVODESNÄMNDEN
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Tjänsteskrivelse

Handläggarens namn
Andreas Rutgersson

1(2)

2021-05-05

Revidering av styrdokument- Kungälvs kommuns Parkeringsnorm (Dnr
KS2021/0684-1)
Sammanfattning
Parkeringsnormen har varit uppe för diskussion vid bygglovsansökningar med avseende på
vad för ytor som ska räknas vid exempelvis bostadsbyggnation. Parkeringsnormen föreslås
justeras med enheten ”per bostad” eller likande för att öka tydligheten och minska
handläggningstiden hos bygglov. Revideringsförslaget innebär även andra mindre justeringar
och förtydliganden.
Förvaltningen föreslår att Parkeringsnorm KS2019/1290 utgår samt att Parkeringsnorm
KS2021/0684 antas.
Juridisk bedömning
Parkering vid nybyggnad av hus och anläggningar regleras i Plan- och bygglagen (PBL
2010:900). I lagen framgår att kommunen har övergripande möjlighet och ansvar att planera
parkering. Kommunen får i en detaljplan ställa krav om utrymme för parkering samt placering
och utformning av parkeringsplatser. PBL anger att en fastighet ska ordnas så att det ”på
tomten eller i närheten av den i skälig utsträckning finns lämpligt utrymme för parkering,
lastning och lossning av fordon”.
Bakgrund
Parkeringsnormen har varit uppe för diskussion vid bygglovsansökningar gällande vad för ytor
som ska räknas vid exempelvis bostadsbyggnation.
För att underlätta för bygglovsenheten föreslås parkeringsnormen justeras till enheten ”per
bostad” då en stor del ärenden innehåller bostäder men även hotell och äldreboende. Det har
även gjorts andra mindre justeringar för att underlätta för bygglovsenheten och öka deras
genomförbarhet.
Begreppet ”per bostad” finns i ett flertal andra kommuner.
Verksamhetens bedömning
Fördelen blir att det är enklare att kommunicera internt/externt och det är en tydlighet som
efterfrågats. Nackdelen är ifall en sökande bygger flertalet lägenheter som är mellan 0-35kvm.
Då kan enheten ”per bostad” bli högre än enheten ”per BTA”. Vid dessa fall får en individuell
bedömning göras.

ADRESS

TRAFIK GATA PARK

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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Ärendenivåer – bedömning utifrån kommunfullmäktiges strategiska mål eller
kommunstyrelsens resultatmål
7. Att underlätta för invånare och företag som vill reducera klimatutsläppen.
Parkeringsnormen anger idag minimikrav för antalet parkeringsplatser för bil och cykelställ.
Den innehåller även reduktionspaket för att öka det hållbara resandet och därigenom
underlätta för invånare och företag som vill reducera sina klimatutsläpp.
Bedömning utifrån miljö, hållbarhet och mål i Agenda 2030
11. Hållbara städer och samhällen.
Fokus är på att anordna minimikrav för parkering och uppmuntra hållbart resande med
reduktionspaket.
Bedömning utifrån politiska styrdokument
Trafikplan 2017.
Trafikplan 2017 – Smart och effektiv parkering.
Parkeringsnorm KS2019/1290, Del av Smart och effektiv parkering.
Bedömning utifrån ett medborgar- och brukarperspektiv
Revideringen innebär mindre justeringar jämfört med idag varav medborgare och näringsliv
kommer inte påverkas i någon hög grad. För brukare så kommer processen att bli enklare.
Ekonomisk bedömning
Inte aktuellt då det är den sökande som anordnar parkering vid sin fastighet.
Förslag till kommunfullmäktige
1. Parkeringsnorm KS 2019/1290 utgår
2. Parkeringsnorm KS2021/0684 antas.

Anders Holm
Sektorchef Samhälle & Utveckling
Expedieras till:

För kännedom till:

Martin Hollertz
Verksamhetschef Teknik
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Parkeringsnorm
Del av Plan för smart och effektiv parkering

Ingår i Kungälvs kommuns författningssamling enligt beslut 2015-12-10 KF §315/2015
KS2015/1382

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

KS 2021/0684
Martin Hollertz
Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige
Parkeringsnorm, KS2019/1290
År 2021
År 2030
Andreas Rutgersson
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Kungälvs kommun består av varierade miljöer med skiftande karaktär och förutsättningar.
Kommunen har delats in i fyra zoner med hållbart resande som fokus. Zonerna utgår ifrån närheten
till attraktiv kollektivtrafik, gång- och cykelvägar och befolkningsmängd. Zonerna heter A, B, C, och D.
Zonerna i kartan nedan är vägledande och i gränsområden rekommenderas en kontakt med
kommunen om vilken zon som gäller för fastigheten.
Vid framtagandet av detaljplaner så används normen i form av BTA, om inget annat angivs, för att
kunna planera för behovet av parkering. Vid detaljplaneskedet kan byggherren eller kommunen
utföra en mobilitets- och parkeringsutredning för behovet av parkering för den specifika fastigheten.
Vid bygglovansökan får Bygglovenheten ta ställning till utredningen. I övriga fall gäller
parkeringsnormen enligt givna tal nedan vid bygglovansökan.
Om fastighetsägaren inte kan anordna parkering på den egna fastigheten så kan byggherren köpa sig
fri ifrån ansvar, via ett så kallat parkeringsfriköp, och överlåta ansvaret till tredje part. Ett sådant avtal
måste inkomma till kommunen inför bygglovansökan där Bygglovenheten kan ta ställning till avtalet.

Bild 1: Överskådlig bild för indelningen av zonerna. Zon A är Rosa, Zon B är Orange, Zon C är Gul och Zon D är inte färgat.

1
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ZON A – INNERSTADEN
Lägst bilparkeringsnorm finns i innerzonen – Zon A. Här beräknas tillgänglighet till kollektivtrafik och
cykelbanor vara mycket god samtidigt som stadens täta karaktär gör att markparkering har lägre
prioritet. Det planeras för hög tätheten i innerstaden och parkering bör då förläggas under mark,
överdäckad eller i parkeringshus.
ZON B – MELLANSTADEN
I mellanzonen, Zon B, är staden inte riktigt lika tät men det finns fortfarande god tillgång till
kollektivtrafik och cykelbanor. Även i denna zon beräknas parkeringstalet för bil relativt lågt.
Konkurrensen om marken är i dessa lägen är fortfarande hög och yteffektivitet bör eftersträvas i
denna zon.
ZON C – YTTERSTADEN
De yttre delarna av staden och serviceorterna har ofta inte samma goda tillgång till kollektivtrafik och
cykelbanor som de inre zonerna. Karaktären på bebyggelsen är inte heller lika tät, med en större
andel radhus- och villabebyggelse.
ZON D – LANDSBYGDEN
Zon D utgörs av landsbygden i kommunen, det vill säga de områden som inte täcks in av zon A, B,
eller C. Här är tillgängligheten till kollektivtrafik lägre, vilket motiverar högre bilparkeringstal än i de
andra zonerna.

Resultatmål ifrån Trafikplan 2017 (KS2015/1382)
Trafikplan resultatmål är konkreta och mätbara i
syfte att komplettera de strategiska målen.
Resultatmålen är kopplade till trafikslagen gång,
cykel, kollektivtrafik och bil med målår 2030.
• Öka andelen gångresor till 15 %, i kommunen
som genomsnitt.
• Öka andelen cykelresor till minst 10 %, i
kommunen som genomsnitt.
• Öka andelen kollektivtrafikresenärer till minst 40
%, i kommunen som genomsnitt.
• Minska ensambilåkandet i kommunen som
genomsnitt.

Figur 2: Mål för färdmedelsfördelning i kommunen som genomsnitt, år 2030.
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PARKERINGSTAL FÖR BIL
I nedanstående tabell anges antal parkeringsplatser per 1000 kvm bruttoarea (BTA). Yta som inte ska
räknas med är sådant som är avsedd för parkering såsom garage eller liknande. Antalet
parkeringsplatser rundas till närmsta heltal vid bygglovansökan där sökande redovisar antalet
parkeringsplatser och motivering. Rimligt gångavstånd är upp till 10 minuter promenad ifrån
fastigheten vid parkeringsfriköp (eller färjeläget på fastlandssidan med hänsyn till bilfria öar.)
Byggherren kan göra en egen mobilitets- och parkeringsutredning som bedömningsunderlag inför
bygglovansökan som kan påvisa ett högre/lägre eller samma behov som parkeringsnormen som
beslutsunderlag. Vid bygglovsansökan används ’per enhet’ om detta anges, annars används BTA.
För besöksplatser så ska det vara allmän tillgång under besökstider och inte hindrande i form av
portkod, passerkort eller liknande. Om detta inte kan anordnas så får byggherren friköpa antalet
besöksplatser.
Mindre småbostad räknas från 0 upp till och lika med 35 kvm boarea enligt Svensk Standard.
Småbostad räknas från 35 upp till 55 kvm boarea. Från och lika med 55 kvm boarea och större räknas
som bostad.
Tabell 1: Antalet bilplatser per enhet och zon samt tillägg för besök

Bilplatser per enhet

A

B

C

D

Tillägg för besök

Mindre småbostad

0,25

0,30

0,45

0,55

0,03

Småbostad

0,40

0,45

0,70

0,85

0,06

Bostad
Hotellrum*
Äldreboende*

0,60
0,55
0,20

0,70
0,60
0,30

1,20
0,70
0,40

1,40
0,80
0,50

0,10
0,10
0,10

*utöver boende behövs 35% av anställda tillgång till parkering.
Tabell 2: Antal bilplatser per 1000 kvm BTA och zon samt tillägg för besök.
Zon

A

B

C

D

Tillägg för besök

Bostäder

7

8

13

15

1

Kontor

7

12

15

17

3

Handel
Restaurang
Hotell
Förskola
Grundskola
Gymnasium

5
5
7
9
5
4

7
7
8
11
6
5

8
8
13
13
7
6

10
10
15
15
8
8

20
15
1
5
3
3

Äldreboende
Vårdcentral
Industri
Lager

4
3
8
6

8
8
10
10

12
13
12
12

15
18
14
15

1
12
0,1
0,1
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PARKERINGSTAL FÖR CYKEL
I nedanstående tabell anges antal cykelplatser per 1000 kvm bruttoarea (BTA). Yta som inte ska
räknas med är sådant som är avsedd för parkering såsom garage eller liknande. Antalet cykelplatser
rundas till närmsta heltal vid bygglovsansökan där sökande redovisar antalet cykelplatser och
motivering.
Byggherren kan göra en egen mobilitets- och parkeringsutredning som bedömningsunderlag inför
bygglovansökan som kan påvisa ett högre/lägre eller samma behov som parkeringsnormen som
beslutsunderlag. Vid bygglovsansökan används ’per enhet’ om detta anges, annars används BTA.
För besöksplatser så ska det vara allmän tillgång under besökstider och inte hindrande i form av
passerkort eller liknande. Om detta inte kan anordnas så får byggherren friköpa antalet
besöksplatser.
Mindre småbostad räknas från 0 upp till och lika med 35 kvm boarea enligt Svensk Standard.
Småbostad räknas från 35 upp till 55 kvm boarea. Från och lika med 55 kvm boarea och större räknas
som bostad.
Tabell 3: Antalet cykelplatser per enhet och zon samt tillägg för besök

Cykelplatser per enhet

A

B

C

D

Tillägg för besök

Mindre småbostad

0,70

0,60

0,50

0,40

0,10

Småbostad

1,10

0,90

0,80

0,60

0,10

Bostad
Hotellrum*
Äldreboende*

1,80
0,45
0,20

1,40
0,35
0,10

1,25
0,20
0,10

1,00
0,10
0,10

0,10
0,10
0,10

*utöver boende behövs 10% av anställda tillgång till cykelplats.
Tabell 4: Antal cykelplatser per 1000 kvm BTA och zon samt tillägg för besök.

Zon

A

B

C

D

Tillägg för besök

Bostäder

20

16

14

11

2

Kontor

15

12

11

10

1

Handel
Restaurang
Hotell
Förskola

5
5
5
5

3
2
4
3

1
1
3
1

1
1
2
1

10
5
5
20

Grundskola
Gymnasium
Äldreboende
Vårdcentral
Industri
Lager

2
5
6
10
10
10

2
5
3
7
6
6

1
3
3
5
4
2

1
1
3
1
1
1

30
30
3
7
1
5
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REDUKTIONSPAKET
Flexibla parkeringstal innebär att en sänkning av parkeringstalen för bil erbjuds mot att byggherren
åtar sig att genomföra åtgärder som kan minska efterfrågan på bilparkering. För att en sänkning ska
bli aktuell behöver exploateringen ske i ett läge med god tillgång till kollektivtrafik och cykelstråk. Till
dessa lägen räknas primärt zon A och zon B men kan även gälla zon C utifrån individuell bedömning.
Kommunen gör bedömningen om byggherren har möjlighet till något reduktionspaket.
Nedan finns en sammanfattningslista över tillgängliga paket för parkeringsreduktion med
fördjupningar. Reduktionspaketen kan inte appliceras på tillägg för besök utan endast för
boende/arbetande. En beskrivning av åtgärderna samt avtal med kommunen ska redovisas i
samband med bygglovsansökan.
Byggherren kan även själv inkomma med en mobilitets- och parkeringsutredning för andra
reduktionspaket som underlag vid bedömning för reduktion. Bygglovenheten får därefter ta ställning
till utredningen samt avtal med kommunen.
Kollektivtrafikspaket (10% reduktion)
o
o
o

I tidigt skede ska boende/arbetande informeras om att planeringen har utgått ifrån att
främja hållbart resande och att tillgång till parkering är begränsad.
Kontinuerlig marknadsföring av hållbara resealternativ ska riktas till de boende /arbetande
minst två gånger per år, i fem år.
Vid första inflyttning ska ett årskort, Västtrafiks ’Zon AB i 365 dagar’ eller liknande, ingå till en
vuxen (och folkbokförd) per bostad och samtliga anställda.

Bilpoolspaket (5% reduktion)
o
o

o
o

Samtliga anställda/boende ska erbjudas kostnadsfritt medlemskap i en publik bilpool i minst
1 år ifrån den dagen vid första inflyt.
En bilparkeringsplats per 50 bostäder eller arbetande ska reserveras för bilpool (utöver
rabatten). Om exploatören bygger 150 lägenheter så blir det 3 (tre) parkeringsplatser för
bilpool. Talen rundas upp till närmaste heltal.
Bilpoolsbilarna ska ha egna platser utöver det reducerade parkeringstalet.
Bilpoolsbilen ska vara publik och tillgänglig för andra utanför fastigheten att använda.

Cykelpoolspaket (5% reduktion)
o
o

Det ska finnas en cykelpool med en elektrisk cykel per 20 bostäder eller arbetande.
Cyklarna bör möta flera behov ifrån boende/arbetande såsom lådcyklar eller liknande.
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Parkeringsnorm
Del av Plan för smart och effektiv parkering

Ingår i Kungälvs kommuns författningssamling enligt beslut 2015-12-10 KF §315/2015
KS2015/1382

Diarienummer:
Dokumentansvarig:
Beredande politiskt organ:
Beslutad av:
Ersätter tidigare beslut
Giltighetstid:
Handläggare:

KS 2019/1290
Anna Silfverberg Poulsen/ Martin Hollertz
Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige 2019-12-05, § 301
Parkeringsnorm för centrala Kungälv 2016-06-18
År 2030
Andreas Rutgersson

11 Revidering av styrdokument- Kungälvs kommuns Parkeringsnorm - KS2021/0684-1 Revidering av styrdokument- Kungälvs kommuns Parkeringsnorm : parkeringsnorm-del-av-plan-for-smart-och-effektiv-parkering-2019

Kungälvs kommun består av varierade miljöer med skiftande karaktär och förutsättningar.
Kommunen har delats in i fyra zoner med hållbart resande som fokus. Zonerna utgår ifrån närheten
till attraktiv kollektivtrafik, gång- och cykelvägar och befolkningsmängd. Zonerna heter A, B, C, och D.
Parkeringstalen relaterar dessa områden med hur många parkeringsplatser som byggherre har
ansvar för att anlägga vid nyanläggning av bostäder eller verksamheter inom sin fastighet. (8 kap. 9§
Plan- och bygglagen). Kommunen erbjuder även reduktionspaket för att öka hållbart resande.
Parkeringstalen uttrycks genom minsta alternativt i aktuell zon och maximital för efterföljande zon
plus tillägg för besök i samtliga zoner (se nedan).
Ex:

Om fastighetsägare utvecklar fastighet i Zon A så gäller:
Minst antal platser för P-tal A plus tillägg för besök.
Maximalt antal platser för P-tal B plus tillägg för besök.

Samma relation mellan min/max tal gäller även mellan zon B, C och D. Minimitalen är till för att möta
behovet av parkering för fastigheten medans maxtalen är till för att hålla nere behovet investeringar
och öka det hållbara resandet.

Bild 1: Överskådlig bild för indelningen av zonerna. Zon A är Rosa, Zon B är Orange, Zon C är Gul och Zon D är inte färgat.
Länk till kommunens aktuella karta är HÄR.
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ZON A – INNERSTADEN
Lägst bilparkeringsnorm finns i innerzonen – Zon A. Här beräknas tillgänglighet till kollektivtrafik och
cykelbanor vara mycket god samtidigt som stadens täta karaktär gör att markparkering har lägre
prioritet. Bilparkering i innerstaden ska förläggas under mark, överdäckad eller i parkeringshus.

ZON B – MELLANSTADEN
I mellanzonen, Zon B, är staden inte riktigt lika tät men det finns fortfarande god tillgång till
kollektivtrafik och cykelbanor. Även i denna zon beräknas parkeringstalet för bil relativt lågt. Detta
område är närliggande områden till Kungälv tillsammans med Ytterby, Kode och Marstrand.
Konkurrensen om marken är i dessa lägen fortfarande hög och yteffektivitet bör eftersträvas även i
denna zon.

ZON C – YTTERSTADEN
De yttre delarna av staden och serviceorterna har ofta inte samma goda tillgång till kollektivtrafik och
cykelbanor som de inre zonerna. Karaktären på bebyggelsen är inte heller lika tät, med en större
andel radhus- och villabebyggelse.

ZON D – LANDSBYGDEN
Zon D utgörs av landsbygden i kommunen, det vill säga de områden som inte täcks in av zon A, B,
eller C. Här är tillgängligheten till kollektivtrafik lägre, vilket motiverar högre bilparkeringstal än i de
andra zonerna samt en anpassad parkeringsreglering till förutsättningarna i zon C.
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PARKERINGSTAL FÖR BIL
I nedanstående tabell anges antal parkeringsplatser per 1000 bruttototalarea (BTA). Kommunens
parkeringstal är byggrättens totala BTA ovan mark, exklusive friliggande
komplementbyggnader t.ex. cykelförvaring, förråd, tvättstuga. Detta är i linje med kommunens
riktlinjer för markanvisning och exploateringsavtal (KS2018/0971)
Tabell 1: Antal bilplatser per 1000 kvm BTA inklusive tillägg för besök.

Zon

A

B

C

D

Tillägg för besök

Småhus

7

8

10

11

1

Flerbostadshus*

8

12

14

17

1

Kontor

7

12

15

20

3

Dagligvaruhandel#
Sällanköpshandel¤
Restaurang
Hotell/Spa
Förskola^

5
5
5
10
9

10
10
7
13
11

15
15
10
15
13

20
20
12
20
15

35
20
15
2
5

Grundskola
Gymnasium/Komvux
Högskola/Forskning
Servicehus/äldreboende
Vårdcentral/Sjukhus
Industri
Lager

5
5
7
2
3
8
6

6
6
12
7
8
10
10

7
7
15
12
13
12
12

8
8
20
17
18
14
15

3
3
3
3
12
0,1
0,1

* För småbostadshus upp till 40kvm gäller totalt 4 platser/1000 BTA inkl. besök inom zon A med kriterier att reduktionspaket nedan används.
# Livsmedel, Tobak, Tidningar, Blommor, Systembolag, Apotekens receptfria och egenvårdsprodukter samt övrig dagligvaruhandel.
¤ Beklädnadshandel, Fritidsvaruhandel, Hemutrustningshandel samt övrig sällanköpsvaruhandel.
^ För hämtning/lämning ca 8-10 platser. (Riktvärde bör vara 0,5 platser per anställd).
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PARKERINGSTAL FÖR CYKEL
Tabell 2: Antal cykelplatser per 1000 kvm BTA inklusive besök.

Zon

A

B

C

D

Tillägg för besök

Småhus

30

25

20

15

5

Flerbostadshus*

28

25

20

16

5

Kontor

20

18

15

13

1

Dagligvaruhandel#
Restaurang
Hotell/Spa
Förskola^

5
15
5
5
5

3
10
2
4
3

1
5
1
3
1

1
1
1
2
1

15
10
5
5
20

Grundskola
Gymnasium/Komvux
Högskola/Forskning
Servicehus/äldreboende
Vårdcentral/Sjukhus
Industri
Lager

2
5
20
20
15
10
10

2
5
18
15
10
6
6

1
3
15
10
5
4
2

1
1
13
5
1
1
1

50
50
5
5
15
1
5

Sällanköpshandel¤

* För småbostadshus upp till 40kvm gäller totalt 35 platser/1000 BTA inkl. besök inom zon A med kriterier att reduktionspaket nedan används.
# Livsmedel, Tobak, Tidningar, Blommor, Systembolag, Apotekens receptfria och egenvårdsprodukter samt övrig dagligvaruhandel.
¤ Beklädnadshandel, Fritidsvaruhandel, Hemutrustningshandel samt övrig sällanköpsvaruhandel.
^ Yta bör även reserveras för uppställning av barnvagnar. Cykelparkering bör utformas på ett sådant sätt att den kan nyttjas av både vanliga cyklar, lådcyklar
och cyklar med cykelkärra. ¤ #
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REDUKTIONSPAKET
Flexibla parkeringstal innebär att en sänkning av parkeringstalen erbjuds mot att byggherren åtar sig
att genomföra åtgärder som kan minska efterfrågan på parkering. För att en sänkning ska bli aktuell
behöver exploateringen ske i ett läge med god tillgång till kollektivtrafik och cykelstråk. Till dessa lägen
räknas primärt zon A och zon B.
Att erbjudas möjlighet till flexibla parkeringstal är ingen rättighet byggherren har, utan avgörs av
kommunen. Upplägget medför totalt sett en subvention för byggherren i form av lägre
anläggningskostnader. Trafikplanen och underliggande planer framhäver att andelen hållbara resor i
kommunen ska öka. Kommunen erbjuder då nedanstående reduktionspaket för att möjliggöra fler
hållbara resor. En beskrivning av åtgärderna ska redovisas i samband med bygglovsansökan.
Inom zon A och B är kostnaden för en plats i parkeringshus med parkeringsfriköp väldigt stor.
Incitamentet blir då att exploatörerna investerar i kommunala reduktionspaket som ger ett större
samhällsvärde. Kostnaden för att bygga ett parkeringshus (1-2 plan) är ca 250-400 tkr.
Nedan finns en sammanfattningslista över tillgängliga paket för parkeringsreduktion med
fördjupningar. En fastighet kan få maximalt 20% utfall med reduktionspaket. Reduktionspaketen kan
inte appliceras på tillägg för besök utan endast för boende/arbetande.
Tabell 3: Sammanfattning över reduktionspaket. En fastighet kan få maximalt 20% utfall med reduktionspaket.

Zon

Kollektivtrafikpaket

A
10%

B
10%

C
10%

Bilpoolspaket
Laddinfrastrukturpaket
Elcykelpaket

5%
5%
5%

5%
5%
5%

5%
5%
5%
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Kollektivtrafikspaket
o
o
o
o

I tidigt skede ska hyresgäster och lägenhetsinnehavare informeras om att planeringen har
utgått ifrån att främja hållbart resande och att tillgång till parkering är begränsad.
Kontinuerlig marknadsföring av hållbara resealternativ ska riktas till de boende ifrån inflytt och
minst två gånger per år, i tio år.
Vid inflyt ska ett årskort, Västtrafiks ’Regionen runt 365 dagar’ eller liknande, ingå till en vuxen
per lägenhet och busskortet tillfaller den som blir folkbokförda på den aktuella adressen.
Information och busskort är kopplat till lägenheten och till den folkbokförda.

Bilpoolspaket

o Samtliga bostäder ska erbjudas kostnadsfritt medlemskap i bilpool i minst 10 år ifrån den
dagen de flyttar in. Medlemskapet är kopplat till lägenheten och ska tillfalla de nya boende i
lägenheten vid eventuellt byte av bostad.
o En parkeringsplats per 50 boende ska reserveras för bilpool. Om exploatören bygger 150
lägenheter så blir det 3 (tre) parkeringsplatser för bilpool.
o Bilpoolsbilarna ska ha egna platser utöver det reducerade parkeringstalet.
o Bilpoolsparkeringen ska ligga på kvartersmark.
o Bilpoolsbilen ska vara tillgänglig för andra medlemmar utanför fastigheten att använda.
o Om det redan finns en tillgänglig bilpool, inom 300 meter, så kan exploatören komplettera
bilpoolen upp till 5 bilar och få reduktionen med en bil per 50 lägenheter. I annat fall kan
bilpool kompletteras i nästfallande 600 meter bort osv.
Exempel: Bilpool med 1 (ett) fordon finns inom 300 meter ifrån fastigheten. Exploatören
väljer att berika bilpoolen med 2 (två) fordon. Exploatören kan då tillgodoräkna sig ett
reduktionstal på 5 % av antalet boende- och/eller verksamhetsparkeringar.
Laddinfrastrukturpaket
o
o

Minst 40 % av parkeringsplatserna ska vara utrustade med laddboxar för elbilar.
Minst 40 % av parkeringsplatserna ska vara förberedda för framtida behov av laddboxar.

Elcykelpaket
o
o

En elcykel utrustad med pakethållare, korg samt belysning ska ges till varje lägenhet vid inflyt
till den som är folkbordförd på adressen.
Elcykeln bör ha blivit utpekad som testvinnare av aktuellt eller föregående år av en oberoende
testorganisation av produkter i sin tilltänkta miljö, utförda av oberoende experter
Elcykeln är kopplad till lägenheten och ska tillfalla de nya boende i lägenheten, i gott skick, vid
eventuellt byte av bostad.
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
Sida

2021-05-11
1 (1)

§ 69/2021

Revidering av styrdokument- Kungälvs kommuns Parkeringsnorm (Dnr
KS2021/0684)
Parkeringsnormen har varit uppe för diskussion vid bygglovsansökningar med avseende på
vad för ytor som ska räknas vid exempelvis bostadsbyggnation. Parkeringsnormen föreslås
justeras med enheten ”per bostad” eller likande för att öka tydligheten och minska
handläggningstiden hos bygglov. Revideringsförslaget innebär även andra mindre justeringar
och förtydliganden.
Förvaltningen föreslår att Parkeringsnorm KS2019/1290 utgår samt att Parkeringsnorm
KS2021/0684 antas.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Revidering av styrdokument- Kungälvs kommuns Parkeringsnorm
Bilaga Parkeringsnorm (REVIDERING) 20210409
Bilaga parkeringsnorm-del-av-plan-for-smart-och-effektiv-parkering-2019
Förslag till kommunfullmäktige
1. Parkeringsnorm KS 2019/1290 utgår
2. Parkeringsnorm KS2021/0684 antas.
__________
Expedieras till:

För kännedom till:

UTSKOTTET FÖR SAMHÄLLE OCH
UTVECKLING

Justeras sign
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§ 69/2021

Revidering av styrdokument- Kungälvs kommuns Parkeringsnorm (Dnr
KS2021/0684)
Parkeringsnormen har varit uppe för diskussion vid bygglovsansökningar med avseende på
vad för ytor som ska räknas vid exempelvis bostadsbyggnation. Parkeringsnormen föreslås
justeras med enheten ”per bostad” eller likande för att öka tydligheten och minska
handläggningstiden hos bygglov. Revideringsförslaget innebär även andra mindre justeringar
och förtydliganden.
Förvaltningen föreslår att Parkeringsnorm KS2019/1290 utgår samt att Parkeringsnorm
KS2021/0684 antas.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Revidering av styrdokument- Kungälvs kommuns Parkeringsnorm
Bilaga Parkeringsnorm (REVIDERING) 20210409
Bilaga parkeringsnorm-del-av-plan-for-smart-och-effektiv-parkering-2019
Förslag till kommunfullmäktige
1. Parkeringsnorm KS 2019/1290 utgår
2. Parkeringsnorm KS2021/0684 antas.
__________
Expedieras till:

För kännedom till:

UTSKOTTET FÖR SAMHÄLLE OCH
UTVECKLING

Justeras sign
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2021-04-06

Beslut om inrättande av vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter för
Lysegårdens vattentäkt (Dnr KS2016/1247-33)
Sammanfattning
Vid Lysegården finns en kommunal grundvattentäkt med ett vattenskyddsområde och
tillhörande skyddsföreskrifter fastställda 1992. Grundvattnet utgörs av både naturligt
grundvatten och från konstgjord infiltration. Infiltrationsdammen ägs av ett privat företag.
Lysegården har i den regionala vattenförsörjningsplanen från GR pekats ut som värdefull för
den regionala dricksvattenförsörjningen. Grundvattenförekomsten är också utpekad i
Länsstyrelsens remissupplaga av sin regionala vattenförsörjningsplan. Denna bedömning
tillsammans med Kungälv kommuns satsningar och arbete inom vattenförsörjningen gör att
det befintliga vattenskyddsområdet nu ses över och revideras för att säkerställa skyddet inför
framtiden. Syftet med att inrätta detta vattenskyddsområde är att skydda Lysegårdens
vattentäkt i ett långsiktigt perspektiv. Inrättande av vattenskyddsområden med
skyddsföreskrifter gör det möjligt att reglera riskfyllda verksamheter och åtgärder så att vattnet,
nu och i framtiden, kan användas för sitt ändamål som vattentäkt. Genom att ett område
förklaras som vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter meddelas:
• stärks skyddet för vattenförekomsten.
• tydliggörs vattenförekomstens planmässiga betydelse.
• förtydligas vad som gäller utifrån miljöbalken.
Vattenskyddsområde för Lysegårdens vattentäkt inrättas med stöd av 7 kap. 21 § miljöbalken,
och tillhörande vattenskyddsföreskrifter beslutas med stöd av 7 kap. 22 § miljöbalken.
Föreskrifterna ska gälla omedelbart även om de överklagas.
Juridisk bedömning
Beslut om inrättande av ett vattenskyddsområde görs med stöd av 7 kap. 21 § miljöbalken. Ett
mark- eller vattenområde får av kommunen förklaras som vattenskyddsområde till skydd för
grund- eller ytvattentillgång som utnyttjas eller kan antas komma att utnyttjas för vattentäkt.
Beslut om vattenskyddsföreskrifter fattas med stöd av 7 kap. 22 § miljöbalken. För ett
vattenskyddsområde ska kommunen meddela sådana föreskrifter om inskränkningar i rätten
att förfoga över fastigheter inom området som behövs för att tillgodose syftet med området.
Om det behövs får kommunen föreskriva att skyltar eller stängsel ska sättas upp och att
annans mark får tas i anspråk för detta.
Föreskrifterna ska gälla omedelbart även om de överklagas.
ADRESS

VA

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 får meddela dispens från föreskrifter som den har meddelat för ett
vattenskyddsområde, om det finns särskilda skäl.
Inom vattenförvaltningen har Vattenmyndigheten för Västerhavet beslutat om
Åtgärdsprogram för Västerhavets vattendistrikt för åren 2016 – 2021. I detta åtgärdsprogram
återfinns bland annat kommunernas åtgärd 5, vilken lyder:
Kommunerna ska säkerställa ett långsiktigt skydd för den nuvarande och framtida
dricksvattenförsörjningen. Kommunerna behöver särskilt
a. anordna erforderligt skydd för allmänna och enskilda dricksvattentäkter som
försörjer fler än 50 personer eller där vattentäktens uttag är mer än 10 m3/dygn
b.göra en översyn av vattenskyddsområden som inrättats före miljöbalkens införande
och vid behov revidera skyddsområdets avgränsningar och tillhörande föreskrifter så
att tillräckligt skydd uppnås,
c. bedriva systematisk och regelbunden tillsyn över vattenskyddsområden,
d. uppdatera översiktsplanerna med regionala vattenförsörjningsplaner,
e. säkerställa att tillståndspliktiga allmänna yt-och grundvattentäkter har tillstånd för
vattenuttag.
Åtgärden ska vara vidtagen senast tre år efter åtgärdsprogrammets fastställande.
Bakgrund
Vid Lysegården finns en kommunal grundvattentäkt med ett vattenskyddsområde och
tillhörande skyddsföreskrifter fastställda 1992. Grundvattnet utgörs av både naturligt
grundvatten och från konstgjord infiltration. Infiltrationsdammen ägs av ett privat företag.
Lysegården har i den regionala vattenförsörjningsplanen från GR pekats ut som värdefull för
den regionala dricksvattenförsörjningen. Grundvattenförekomsten är också utpekad i
länsstyrelsens remissupplaga av sin regionala vattenförsörjningsplan. Denna bedömning
tillsammans med Kungälv kommuns satsningar och arbete inom vattenförsörjningen gör att
det befintliga vattenskyddsområdet nu ses över och revideras för att säkerställa skyddet inför
framtiden. Syftet med att inrätta detta vattenskyddsområde är att skydda Lysegårdens
vattentäkt i ett långsiktigt perspektiv. Inrättande av vattenskyddsområden med
skyddsföreskrifter gör det möjligt att reglera riskfyllda verksamheter och åtgärder så att vattnet,
nu och i framtiden, kan användas för sitt ändamål som vattentäkt. Genom att ett område
förklaras som vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter meddelas
• stärks skyddet för vattenförekomsten.
• tydliggörs vattenförekomstens planmässiga betydelse.
• förtydligas vad som gäller utifrån miljöbalken.
Det skydd som finns idag för Lysegårdens vattentäkt är: Skyddsområde och skyddsföreskrifter
för Kungälvs kommuns vattentäkt vid Lysegården 14 FS 1992:7, Länsstyrelsen i Göteborgs
och Bohusläns beslut den 17 mars 1992, Dnr 2470-22780-91.
Lysegårdens vattentäkt ligger i Valleråns dalgång, som ligger som en sidodal till Götaälvdalen
på dess västra sida, ca 10 km norr om Kungälvs tätort.
Lysegårdens vattentäkt togs i allmän drift 1975 och utnyttjade ursprungligen den naturliga
grundvattentillgången på platsen. Anläggningen byggdes ut under 1980-talet med infiltration av
ytvatten för att förstärka den naturliga grundvattentillgången. Som ytvattentäkt utnyttjas
Kvarndammen i Lysegårdsbäcken med Drypesjön cirka 3 km norr ut som huvudmagasin.
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Innan vattnet når Kvarndammen så passerar det även genom Duvesjön. Kvarndammen och
infiltrationsdammen ägs av privata aktörer, som därmed ansvarar för skötsel och drift av detta
första steg i produktionen.
Föreliggande förslag till nytt vattenskyddsområde och vattenskyddsföreskrifter har i ett tidigt
skede kommunicerats med länsstyrelsen. Under hösten 2020 genomfördes också en
informationsinsats då förslaget till nytt vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter skickades
ut till berörda fastighetsägare och verksamhetsutövare. Efter detta utskick har både området
och föreskrifterna reviderats något utifrån inkomna synpunkter.
Innan kommunfullmäktige i Kungälv fattar beslut om att fastställa vattenskyddsområde och
skyddsföreskrifter för Lysegårdens vattentäkt ska den genom delgivning förelägga ägare och
innehavare av särskild rätt till marken inom föreslaget vattenskyddsområde att inom viss tid
yttra sig över förslaget. Kommunfullmäktige ansvarar också för att informera om det beslut
som fattas avseende fastställande av vattenskyddsområdet.
Verksamhetens bedömning
Vattenskyddsområden med tillhörande vattenskyddsföreskrifter används för att reglera risker
kopplade till markanvändning.
Inom vattenförvaltningen har Vattenmyndigheten för Västerhavet beslutat om
Åtgärdsprogram för Västerhavets vattendistrikt för åren 2016 – 2021. I detta åtgärdsprogram
återfinns bland annat kommunernas åtgärd 5 som påtalar att kommunerna ska säkerställa ett
långsiktigt skydd för den nuvarande och framtida dricksvattenförsörjningen. Vidare står det i
åtgärdspunkten bland annat att kommunerna särskilt behöver:
 anordna erforderligt skydd för allmänna och enskilda dricksvattentäkter som försörjer
fler än 50 personer eller där vattentäktens uttag är mer än 10 m3/dygn
 göra en översyn av vattenskyddsområden som inrättats före miljöbalkens införande
och vid behov revidera skyddsområdets avgränsningar och tillhörande föreskrifter så
att tillräckligt skydd uppnås…
Lysegårdens vattentäkts funktion med infiltration av ytvatten gör att det finns behov av ett
större vattenskyddsområde än det befintliga från 1992. Det nya skyddsområdet behöver
omfatta både grundvatten och ytvatten. De nuvarande skyddsföreskrifterna är beslutade innan
miljöbalken kom och dessa föreskrifter är nu föråldrade och behöver uppdateras enligt
nuvarande miljölagstiftning.
Innan kommunfullmäktige i Kungälv fattar beslut om att fastställa vattenskyddsområde och
skyddsföreskrifter för Lysegårdens vattentäkt ska den genom delgivning förelägga ägare och
innehavare av särskild rätt till marken inom föreslaget vattenskyddsområde att inom viss tid
yttra sig över förslaget. Kommunfullmäktige ansvarar också för att informera om det beslut
som fattas avseende fastställande av vattenskyddsområdet.
Ärendenivåer – bedömning utifrån kommunfullmäktiges strategiska mål eller
kommunstyrelsens resultatmål
Beslutet gynnar möjlighet till uppfyllelse av Kommunstyrelsens resultatmål ”Säkerställ
kontinuerlig leverans vid avbrott av el och vatten”.
Bedömning utifrån miljö, hållbarhet och mål i Agenda 2030
Vattenförsörjning är central för ett fungerande samhälle och en långsiktig
vattenförsörjningsplanering ingår i arbetet med att nå de globala målen för hållbar utveckling.
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Flera mål berörs men tydligast är kopplingen till mål nr 6 – Rent vatten och sanitet. Målet är
att säkerställa tillgången till och en hållbar förvaltning av vatten och sanitet för alla.
Bedömning utifrån politiska styrdokument
I Kungälvs kommuns Vattenförsörjningsplan (KS2019/2054, KS § 151/2016 beslutad 201604-27 med giltighetstid till och med 2023-12-31) påtalas behovet av skydd av de vattentäkter
som används för kommunal vattenförsörjning.
Bedömning utifrån ett medborgar- och brukarperspektiv
Vattenförsörjning är central för ett fungerande samhälle och en tryggad vattenförsörjning är till
nytta för alla samhällsgrupper.
Ekonomisk bedömning
De direkta kostnader Kungälvs kommun kommer att få i samband med beslutet om
vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter för Lysegårdens vattentäkt rör sig i första hand om
nya skyltar för uppskyltning av vattenskyddsområde, till exempel vid vägar.
Fastighetsägare har enligt MB 31 kap 4 § rätt till ersättning på grund av beslut om föreskrifter
för vattenskyddsområde som innebär att mark tas i anspråk eller att pågående markanvändning
inom berörd del av en fastighet avsevärt försvåras. Det samma gäller innehavare av särskild
rätt till fastighet (31 kap. 3 §).
Krävs tillstånd för viss verksamhet eller åtgärd, betalas ersättning endast om tillstånd vägrats
eller förenats med särskilda villkor som innebär att pågående markanvändning avsevärt
försvåras (31 kap. 5 §).
Utgångspunkten är att ersättning betalas av den myndighet som beslutat om
vattenskyddsområdet.
Frågan om ersättningar är i normalfallet en separat process som sker vid sidan om arbetet med
att bedöma vattentäktens skyddsbehov och besluta om vattenskyddsområdet. Bakgrunden till
at processerna är separata har sin grund i specialbestämmelsen i 31 kap 7 § andra stycket som
anger att beslut om vattenskyddsområdet fattas efter ansökan så ska den i vars intresse beslutet
fattas också betala ersättning.
I de fall överenskommelse inte har träffats om ersättning mellan parterna under processen så
kan fastighetsägare eller rättighetsinnehavare väcka talan hos mark- och miljödomstolen (31
kap. 13 §). Ärendet handläggs då som stämningsmål.
Verksamheten har låtit utreda hur situationen kan tänkas bli beträffande ersättningsfrågan vid
inrättande av föreliggande förslag till vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter.
(Advokatfirman Stangdell och Wennerqvist, 2021). Generellt kan sägas att det utvidgade
området redan idag omfattas av flera andra skyddsformer och skyddsföreskrifter som redan
idag inskränker markanvändningen i olika avseenden och vittnar om ett överlag skyddsvärt
område där det kan argumenteras för att miljöbalken hänsynsregler redan medför högre grad
av aktsamhet. I nuläget synes det vara en begränsad mängd fastighetsägare som anser sig vara
så pass berörda att de tar upp frågan om ersättning. Antalet ersättningsanspråk bör utifrån det
kunna bli begränsad.
Varje ersättningsanspråk som eventuellt uppkommer behöver hanteras separat, då
bedömningen av ersättningsrätten sker av vilken verkan den specifika skyddsföreskriften får på
fastigheten utifrån de individuella förhållandena på den fastigheten och den pågående
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markanvändningen på fastigheten. Det behöver alltså vara en inskränkning i
markanvändningen som ger en ekonomisk skada som kan kvantifieras i pengar.
Varken ekonom eller ekonomichef har gjort en finansiell bedömning.
Förslag till beslut
1. Vattenskyddsområde för Lysegårdens vattentäkt inrättas med stöd av 7 kap. 21 §
miljöbalken, och tillhörande vattenskyddsföreskrifter beslutas med stöd av 7 kap. 22 §
miljöbalken.
2. Föreskrifterna gäller omedelbart även om de överklagas.

Sten-Ove Dahllöf
Enhetschef VA-Teknik

Hans Liljered
Enhetschef VA-Drift

Martin Hollertz
Verksamhetschef Teknik

Anders Holm
Sektorchef Samhälle och Utveckling

Expedieras till:

För kännedom till:
sten-ove.dahllof@kungalv.se
miljoenheten@kungalv.se
vastragotaland@lansstyrelsen.se
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§ 135/2021

Beslut om inrättande av vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter för
Lysegårdens vattentäkt (Dnr KS2016/1247)
Vid Lysegården finns en kommunal grundvattentäkt med ett vattenskyddsområde och
tillhörande skyddsföreskrifter fastställda 1992. Grundvattnet utgörs av både naturligt
grundvatten och från konstgjord infiltration. Infiltrationsdammen ägs av ett privat företag.
Lysegården har i den regionala vattenförsörjningsplanen från GR pekats ut som värdefull för
den regionala dricksvattenförsörjningen. Grundvattenförekomsten är också utpekad i
Länsstyrelsens remissupplaga av sin regionala vattenförsörjningsplan. Denna bedömning
tillsammans med Kungälv kommuns satsningar och arbete inom vattenförsörjningen gör att
det befintliga vattenskyddsområdet nu ses över och revideras för att säkerställa skyddet inför
framtiden. Syftet med att inrätta detta vattenskyddsområde är att skydda Lysegårdens
vattentäkt i ett långsiktigt perspektiv. Inrättande av vattenskyddsområden med
skyddsföreskrifter gör det möjligt att reglera riskfyllda verksamheter och åtgärder så att vattnet,
nu och i framtiden, kan användas för sitt ändamål som vattentäkt.
Genom att ett område förklaras som vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter meddelas:
• stärks skyddet för vattenförekomsten.
• tydliggörs vattenförekomstens planmässiga betydelse.
• förtydligas vad som gäller utifrån miljöbalken.
Vattenskyddsområde för Lysegårdens vattentäkt inrättas med stöd av 7 kap. 21 § miljöbalken,
och tillhörande vattenskyddsföreskrifter beslutas med stöd av 7 kap. 22 § miljöbalken.
Föreskrifterna ska gälla omedelbart även om de överklagas.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Beslut om inrättande av vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter för
Lysegårdens vattentäkt
Bilaga
Lysegården_TeknisktUnderlag_m_förslag_till_vattenskyddsföreskrifter_och_vattenskyddsomr
åde_20210314
Bilaga PM ang Lysegården VSO 210316
Bilaga Bilaga 1. Vänersborgs TR M 4490-13 Dom 2017-11-15
Bilaga Bilaga 2. Svea HR M 6362-18 Dom 2019-08-29
Bilaga Protokollsutdrag - Utskottet för Samhälle och utveckling - 13 april 2021
Protokollsutdrag - Beslut om inrättande av vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter för
Lysegårdens vattentäkt - Utskottet för Samhälle och utveckling
Förslag till kommunfullmäktige
1. Vattenskyddsområde för Lysegårdens vattentäkt inrättas med stöd av 7 kap. 21 §
miljöbalken, och tillhörande vattenskyddsföreskrifter beslutas med stöd av 7 kap. 22 §
miljöbalken.
2. Föreskrifterna gäller omedelbart även om de överklagas.
__________
Ove Wiktorsson (C) deltar inte i handläggningen av ärendet på grund av jäv
KOMMUNSTYRELSEN

Justeras sign
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1

Inledning
På uppdrag av Kungälvs kommun har Sweco upprättat tekniskt underlag med förslag till
vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter för Lysegårdens vattentäkt.

1.1

Bakgrund och motiv för inrättande av vattenskyddsområde
Vid Lysegården finns en kommunal grundvattentäkt med ett vattenskyddsområde och
tillhörande skyddsföreskrifter fastställda 1992. Grundvattnet utgörs av både naturligt
grundvatten och från konstgjord infiltration. Infiltrationsdammen ägs av ett privat företag.
Lysegården har i den regionala vattenförsörjningsplanen från GR pekats ut som värdefull
för den regionala dricksvattenförsörjningen. Grundvattenförekomsten är också utpekad i
länsstyrelsens remissupplaga av sin regionala vattenförsörjningsplan. Denna bedömning
tillsammans med Kungälv kommuns satsningar och arbete inom vattenförsörjningen gör
att det befintliga vattenskyddsområdet nu ses över och revideras för att säkerställa
skyddet inför framtiden.
Syftet med att inrätta detta vattenskyddsområde är att skydda Lysegårdens vattentäkt i
ett långsiktigt perspektiv. Inrättande av vattenskyddsområden med skyddsföreskrifter gör
det möjligt att reglera riskfyllda verksamheter och åtgärder så att vattnet, nu och i
framtiden, kan användas för sitt ändamål som vattentäkt. Genom att ett område förklaras
som vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter meddelas 1:
• stärks skyddet för vattenförekomsten.
• tydliggörs vattenförekomstens planmässiga betydelse.
• förtydligas vad som gäller utifrån miljöbalken.

1.2

Underlagsmaterial
Utredningsarbetet har baserats på genomgång och analys av befintligt material, delvis
tillhandahållet av Kungälvs kommun. Underlagsmaterialet har främst utgjorts av:
A. Geologiska kartan, skala 1:25 000 (www.sgu.se – kartgenerator)
B. Hydrogeologiska kartan (www.sgu.se – kartgenerator)
C. Naturvårdsverkets allmänna råd om vattenskyddsområden NFS 2003:16.
D. Naturvårdsverkets handbok med allmänna råd om vattenskyddsområde 2005:10
E. ÖP 2010, Översiktsplan för Kungälvs kommun.
F. Kungälvs vattenförsörjningsplan 2016. Dnr: KS 2013/1902-21
G. Dom, VA13/70, Vänersborgs tingsrätt, 1984-09-11.

1

Vattenskyddsområde. Handbok med allmänna råd. Naturvårdsverket 2010:5
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H. Principförslag till utnyttjande av vattentäkten, LYSEGÅRDEN, Kungälvs kommun,
VIAK AB, Nr: 34.1632, 1973-05-22
I.

Besiktning av och diskussion om Kungälvs kommuns vattenförsörjning den 7-8 juni
2004. Wahren Konsulter 2004-06-16

J. Förslag till vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter Göta älv. www.gavso.se
K. Egenkontroll med driftinstruktioner Lysegårdens VV, Anläggningsbeskrivning –
Beskrivning av Lysegårdens VV, EK-4.1, 2014-01-01
L. Egenkontroll med driftinstruktioner Lysegårdens VV, Anläggningsbeskrivning –
Driftinstruktioner, EK-4.2, 2014-01-01
M. Lysegårdens vattentäkt – Hydrogeologi Statusrapport 2015, A. Blom, Sweco,
1312025000
N. Lysegårdens grus- och bergtäkt, Ansökan med miljökonsekvensbeskrivning och
teknisk beskrivning till underlag för prövning av verksamheten på fastigheterna
Sandlid 1:1 och 1:2 i Kungälvs kommun, Geologkonsult, april 2014
O. Lysegårdens vattentäkt, Kungälvs kommun. Redovisning av preliminära resultat av
refraktionsseismiska mätningar utförda i oktober 2012. Norconsult, 2012-10-26
P. Lysegårdens vattentäkt, Kungälvs kommun. Redovisning av provborrningar utförda i
januari 2013. Norconsult, 2013-02-27
Q. Fördjupad miljöundersökning vid f.d. pumpö. Stenhållt 1:17, 2014-02-12, Miljökontroll
2014-02-19
R. Undersökning av jordlagerföljd Lysegården Sand och Trä AB, Kungälv kommun,
Markteknisk undersökningsrapport/Geoteknik. Tellstedt i Göteborg AB. Uppdrags nr:
114-024. 2014-02-19
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1.3

Syfte och användning av denna tekniska beskrivning
Denna tekniska beskrivning är ett underlag för beslut till vattenskyddsområde och
föreskrifter. Syftet är inte och kan inte vara att utgöra ett fullständigt eller tillräckligt
underlag för att bedöma specifika ansökningar om tillstånd enligt skyddsföreskrifterna.
Skälen är bland andra. att varje ansökan, verksamhet och plats utgör en unik kombination
av detaljerade förutsättningar som i alla varianter inte kan förutses här, samt att
detaljeringsgraden enligt de allmänna råden är avpassad för att avgränsa
vattenskyddsområdet till, och inte inom, fastighetsskala.

1.4

Orienteringskarta

Figur 1: Orienteringskarta med läge för Lysegården. © Lantmäteriverket. Ärende nr M2006/1022.
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2

Lysegårdens vattentäkt

2.1

Anläggningens utformning
Lysegården är en grundvattentäkt med konstgjord infiltration av ytvatten. Ytvattnet tas
från Kvarndammen och pumpas sedan till en infiltrationsdamm.

Figur 2. Infiltrationsdammen vid Lysegården.

Vattnet tas ur två brunnar, anlagda 1974 respektive 1980. Grundvattnet som tas ut består
till största delen av infiltrerat vatten men även från det naturliga grundvattenmagasinet.

2.2

Försörjningsområde
Lysegårdens vattentäkt försörjer Kungälvs kommun med dricksvatten tillsammans med
Göta älv som ytvattentäkt, Dösebacka vattentäkt (Göta älv) och Marstrands vattentäkt på
Koön.

2.3

Vattenförbrukning
Lysegården vattenverk producerar ca 800 000 m3/år2 och det tillståndsgivna årliga uttaget
är 1 300 000 m3. Uttaget måste dock regleras vid tillfällen då Valleråns nivåer som
regleras i vattendomen måste bibehållas.

2

Kungälv kommun, EK-4.2, 2014
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2.4

Reservvattentäkt
Reservvattenförsörjning för Lysegården saknas. Arbete med Kungälvs framtida
reservvattenförsörjning pågår.

2.5

Vattentäktens värde
Värdet på en vattentäkt beror bland annat på uttagbara vattenmängder, nuvarande och
framtida vattenutnyttjande, kostnader för en alternativ vattentäkt med samma kvantitet
och kvalitet samt på tillgång på reservvattentäkter. För vattenförsörjningsändamål är
utvinningsvärdet av största intresse. Vattentäktens värde bestäms ofta av kostnaden för
att ersätta vattentäkten med ett likvärdigt alternativ i händelse av att den blir obrukbar.
Enligt Naturvårdsverkets indelningsgrund i fyra värdeklasser har Lysegårdens vattentäkt
ett mycket högt skyddsvärde. Till vattentäkter med mycket högt skyddsvärde räknas
allmänna vattentäkter där reservalternativ saknas.
Enligt Göteborgsregionens vattenförsörjningsplan utgör grundvattenförekomsten
Lysegården en viktig resurs i regionen. Vattenresursen är även bedömd att vara av
mellankommunal betydelse, baserat på konstgjord infiltration.
I Kungälvs vattenförsörjningsplan3 påtalas också värdet av de befintliga vattentäkterna
och deras betydelse både idag och i framtiden.

2.6

VISS
I VISS benämns aktuellt grundvattenmagasin i jordlager Diseröd norra. Förekomsten har
god kemisk och kvantitativ status4. Uttagsmöjligheterna i vattenförekomsten är goda, som
mest 5-25 l/s.

2.7

Ägandeförhållanden
Vattenverket och uttagsbrunnarna ligger på fastigheten Lysegården 1:3. Råvattenintaget
(Kvarndammen) och infiltrationsanläggning ligger på fastigheten Lysegården 1:1.,
Diseröd. Fastigheterna ägs av privatpersoner.

2.8

Vattendom
Den senaste vattendomen är från 1989, Mål nr DVA 22-85, och inkluderar ett antal villkor
på grund av tidigare sättningar till följd av uttaget. Vattendomen medger ett
grundvattenuttag på 40 l/s. Tillfälligtvis får 60 l/s tas ut men högst 45 l/s under tre på
varandra följande månader. Uttaget ur Kvarndammen får inte medföra en vattenföring på
under 15 l/s i Vallerån.
Grundvattennivåerna kontrolleras minst två gånger per vecka då lägsta nivåer för
grundvattnet finns villkorat i domen.
3
4

Kungälvs kommun, 2016
Länsstyrelsen, Vatteninformation Sverige, 2019-10-18
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3

Hydrogeologisk beskrivning

3.1

Områdesbeskrivning och markanvändning
Valleråns dalgång är en sidodal på Götaälvdalens västra sida, ca 10 km norr om Kungälv.
Valleråns dalgång är naturreservat. Dalgången avgränsas mot Svartedalens
skogsområde i norr av en hög bergsbrant. Bergsbranten är en synlig del av den större
förkastningsbrant som sträcker sig från Kareby i väster och upp över Skepplanda i öster.
Markanvändningen i området domineras av Lysegårdens golfbana och av en före detta
materialtäkt (berg och grus). Mot öster och Göta älvs dalgång dominerar åkerlandskap.
Ytvattendelen utgörs av Drypesjöns avrinningsområde och består huvudsakligen av
skogsmark och våtmark samt ett antal mindre sjöar och vattendrag. Kring Duvesjön finns
samlad bebyggelse.

3.2

Geologi
Följande stycke är hämtat från underlagsrapport: M. Lysegårdens vattentäkt –
Hydrogeologi Statusrapport 2015, A. Blom, Sweco, 1312025000
Berggrunden i området vid Vallerån genomkorsas av ett flertal sprickzoner varav den helt
dominerande är den ost-västliga förkastningen som är dalens ursprung och som går att
följa från Kareby i väster och förbi Skepplanda i öster. Spricksystem i NO-SV riktning och
NNV-SSO riktning finns också. Berggrunden i området utgörs huvudsakligen av gnejsiga
och ställvis skiffriga sura intrusivbergarter (till exempel granit) som ställvis är porfyriska
eller ögonförande.
Den förkastningsbrant som utgör grunden för dalgången är påtagligt djup och flera
borrningar med registrerade jorddjup på 50-60 meter är utförda5. Berget går dock även i
dagen på ett par ställen centralt i dalgången vilket visar att den djupa delen av
förkastningen inte är lika bred som dalgången, utan uppskattningsvis i storleksordningen
200 meter i dalens västra delar mellan Lysegården och Bräcke. Möjligen kan två
parallella förkastningar utgöra dalens bas men detta är inte belagt genom borrningar eller
andra undersökningar. I dalgångens djupare delar längs norra sidan finns sand och
grusavlagringar avsatta i förkastningszonen med en mäktighet om minst 30 meter, och
som överlagras av 25-30 meter finkorniga sediment i form av silt och lera. I höjd med
Bräcke finns en större randbildning som topografiskt utgör dalens inre begränsning. Även
här var jorddjupen ställvis betydande och ställvis större än 70 meter. I randbildningen har
dock sedan lång tid grustäktsverksamhet bedrivits och idag största kända mäktighet är
cirka 50 meter.
Mot Göta älv är dalgången bred för mot väster smalna av i höjd med Lid i norr och
Lindebacken i söder.
I dalens södra del i området vid Lindebacken och Lysegården finns ett högre bergparti
och i anslutning till detta återfinns morän i markytan.
5

Sweco, 2015
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SE12-06

Figur 3: Jordartsfördelning vid Lysegården. ©SGU 2015
Faktaruta: Geologiska termer
Berggrunden i Sverige utgörs av olika bergarter vilka har olika bildningssätt och därför olika uppbyggnad.
Granitoida bergarter har bildats genom att magmor har stelnat på stort djup i jordskorpan. Dessa bergarter
har från början varit medelkorniga eller grovkorniga och haft en massformig struktur. Både kornstorlek och
struktur har modifierats vid senare deformationer. Beroende på mineralsammansättning kan dessa vara
sura till intermediära.
Förgnejsade bergarter har bildats genom omvandling av granitoida eller sedimentära bergarter under högt
tryck och hög temperatur.
Isälvssediment har transporterats, sorterats och avsatts av smältvatten från inlandsisen. Isälvssediment
utgörs av grovt material som grus och sand. Materialsammansättningen kan variera.
Lera är en finkornig jordart med så små partiklar att man inte kan känna de enskilda kornen eller urskilja
dem med blotta ögat. Lera har en mycket stor förmåga att behålla vatten varför vattenströmning genom lera
sker mycket långsamt. Glacial lera är avsatt i ishavet i samband med inlandsisens avsmältning och
postglacial lera är avsatt i havet långt efter det att isen har lämnat området.
Sand är en jordart som utgörs av material som är större än silt, men mindre än grus. Man kan både känna
och se de enskilda kornen. Sand släpper lätt igenom vatten.
Morän är en osorterad jordart som avsatts av inlandsisen. Den består av en blandning av alla kornstorlekar
från små lerpartiklar till stora block. Moränen täcker 3/4 av Sveriges yta är den vanligaste jordarten i
Sverige.

Fel! Okänt namn på
dokumentegenskap.

7 (37)
RAPPORT
2021-03-14
LYSEGÅRDENS
VATTENSKYDDSOMRÅDE

p:\1313\1311703_kungälv_vso\000\10 arbetsmtrl_dok\lysegården\lysegården_tu_20210314.docx

Lysegårdens vattentäkt - KS2016/1247-33 Beslut om inrättande av vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter för Lysegårdens vattentäkt : Lysegården_TeknisktUnderlag_m_förslag_till_vattenskyddsföreskrifter_och_vattenskyddsområde_20210314

3.3

Hydrogeologi
Följande stycke är hämtat från underlagsrapport: M. Lysegårdens vattentäkt –
Hydrogeologi Statusrapport 2015, A. Blom, Sweco, 1312025000
Valleråns dalgång är i huvudsak fylld med mäktiga lager lersediment som i princip sluter
an mot omgivande bergssidor och höjder. Dalgången bedöms ha en markerad djupränna
i anslutning till förkastningsbranten i norr. I djuprännan under dalgångens ytliga lerlager
finns starkt vattenförande sand och gruslager avsatta. Utbredningen utanför
förkastningens norra och djupare delar är inte helt känd, men åtminstone ställvis finns
isälvsmaterial avsatt ända ut mot omgivande berg och moränområden.
De finkorniga och relativt täta jordlagren som överlagrar de vattenförande sand- och
grundavlagringarna i kombination med omgivande höjdområden där infiltration sker
medför att grundvattennivån i dalgången under ostörda förhållanden är artesisk. När
Lysegårdens vattentäkt anlades i slutet av 1960-talet så sänktes dock grundvattennivån i
större delen av dalgången kraftigt, med sinande brunnar och sättningar som följd. I början
av 1980-talet anlades en infiltration vid vattentäkten genom att ca 2-3 meter (uppgifter om
ca 5 m finns) lera grävdes bort i anslutning till bergssidan och ersattes med sand från den
närbelägna grustäkten. Sedan infiltrationen påbörjades med storleksordningen samma
vattenmängd som tas ut ur vattentäkten så balanserar infiltrationen i stort sett
grundvattenuttaget och grundvattenytan i dalgången hålls uppe i närheten av de nivåer
som gällde före vattentäktens etablering. På grund av de goda hydrauliska egenskaperna
i marken blir avsänkningstratten runt vattentäkten mycket flack och påverkansområdet
från vattentäkten mycket stort.
Grundvattentransporten till vattentäkten sker i huvudsak i dalens längdriktning från väster
mot öster, dels på grund av grundvattnets naturliga strömningsmönster, men givetvis
också på grund av pågående infiltration vid vattentäkten. Hur långt västerut
tillrinningsområdet sträcker sig är i dagsläget inte helt klarlagt eftersom det i området
nordväst om Bräcke saknas borrningar ner till de djupare delarna av förkastningen som
kan förväntas finnas även där. Det har inte heller påträffats uppgifter om andra former av
undersökningar i det området som visar utbredningen av de vattenförande lagren i
anslutning till området norr om Bräcke. Ytvattenavrinningen och troligen den ytliga
grundvattenavrinningen väster om vägen Bräcke-Slätten sker dock mot Romesjön
västerut. I den mäktiga randbildningen som tidigare var grustäkt förekommer flera olika
grundvattennivåer på grund av att det finns täta skikt inlagrade i marken. Kunskapen om
grundvattenförhållandena som helhet i randbildningen är starkt begränsad eftersom
hydrogeologiska undersökningar inte utförts.
En inte obetydlig del av tillrinningen bedöms också ske från omgivande dalsidor mot
centrala delar av dalen av nederbörd som infiltreras utmed bergskanterna, samt från
östra delen av Valleråns dalgång av grundvatten som nybildats där. Även i östra delen av
dalen är antalet observationspunkter ner till djupare delen av akviferen starkt begränsat
beroende på de stora jorddjupen.
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Vid provpumpningar 1981 observerades att grundvattennivåerna i dalgången öster om
vattentäkten indikerade att tillströmning till vattentäkten skedde ända från området vid
Västra Valler knappt 2 km från vattentäkten. Uppgifter talar för att även tidigare artesiska
rör vid Broan drygt 2 km öster om vattentäkten slutat att rinna i samband med att
vattentäkten anlades. Hur strömningsförhållandena ser ut idag är inte känt i detalj men
sannolikt balanserar infiltrationen uttaget relativt väl så att tillrinningen från öster är
avsevärt mindre idag än 1981. Generellt är kunskapen om påverkansområdet österut i de
djupare delarna av förkastningszonen okända eftersom borrningar och grundvattenrör
saknas.

3.4

Naturliga barriärer och sårbarhetsbedömning
Sårbarhet betecknar markens och vattnets känslighet för att påverkas av en förorening,
eller med andra ord, markens brist på förmåga att reducera en förorenings farlighet under
transporten i mark och vatten. Naturliga barriärer kan vara ett skyddande lerlager som
minskar ett områdes sårbarhet. Områden där täktverksamhet bedrivs eller tidigare
bedrivits är sårbara eftersom delar av jordlagren över grundvattenytan har grävts bort och
avståndet till grundvattenytan därmed är litet.
Hela området vid Lysegården täcks av genomsläppliga material och betecknas därför
som sårbart eftersom grundvattenmagasinet är öppet och skyddande lager saknas. Inom
det före detta grustäktsområdet är sårbarheten för grundvattenförorening ännu större, då
inte ens ytliga skydd i form av växlighet finns.

3.5

Vattenkvalitet
Sedan 1999 har manganhalterna i utgående vatten visat en tydligt uppåtgående trend,
från 0,02 till 0,07 mg/l. Försök har därför genomförts med recirkulering av vattnet i
lågreservoarer genom manganfilter. Försöken har varit lyckade och installation av
vattenreningsåtgärder har genomförts.
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4

Planbestämmelser och markanvändning
Konflikter gällande markanvändningen bottnar oftast i anspråk på att få använda samma
ytor för flera ändamål, till exempel för bebyggelse, vägsträckning, industrilokalisering och
vattentäkter. En säker och hälsosam dricksvattenförsörjning är en nödvändig grund för ett
samhälles fortlevnad och utveckling och vattentäktens huvudman har skyldighet att säkra
vattnets kvalitet och konsumenternas hälsa. Detta innebär att skyddet av vattentäkten
kan komma i konflikt med andra verksamheter som kan påverka vattnet negativt genom
de restriktioner som läggs på verksamheterna.

4.1

Aktuella planbestämmelser

4.1.1 Översiktsplan Kungälvs kommun
Kungälvs kommuns gällande översiktsplan, utgörs av Översiktsplan 2010 tillsammans
med konsekvensbeskrivning av översiktsplanen samt mark och vattenanvändningskarta
och antogs av kommunfullmäktige 2012-01-19.
Översiktsplanen återspeglar bland annat. kommunens visioner för framtida va-arbete, och
nämner att en tydlig och långsiktig plan behövs för kommunen tillsammans med
uppföljning av vatten- och avloppslösningar6.
4.1.2 Detaljplaner
Området norr om vattentäkten, Lysegården Slätten 1:3 m fl. – Romelanda, är
detaljplanelagt för utökad bostadsbebyggelse. Detaljplanen för området som ligger vid
Duvesjön vann laga kraft 2004.
4.1.3 Lokala föreskrifter och områdesbestämmelser
Inom Kungälvs kommun gäller Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och
miljön som antogs 2019-11-07. Föreskrifterna behandlar enskilda avloppsanläggningar,
djurhållning, gödselspridning, värmepumpar med mera.7
4.1.4 Naturvärden
Lysegårdens vattentäkt och infiltrationsdamm ligger precis utanför gränsen till
Lysegårdens naturreservat. Reservatet har en area av ungefär 29 hektar och sträcker sig
mellan Varpedalen och Örnekulans sydsluttning längs Valleråns dalgång. Här finns
värdefulla vattenmiljöer och varierad skog. Föreskrifter finns för vad allmänheten får göra
i reservatet8. Västkuststiftelsen är naturvårdsförvaltare och området ingår i Natura 2000området: Lysegården och Lysegården (östra).

6

ÖP, 2010
Kungälvs kommun, 2015
8 Länsstyrelsen, http://www.lansstyrelsen.se/vastragotaland/Sv/djur-och-natur/skyddadnatur/naturreservat/lanets-naturreservat/kungalv/lysegarden/Pages/index.aspx
7
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5

Inventering av riskkällor i anslutning till Lysegårdens vattentäkt

5.1

Genomförande
En översiktlig riskinventering har genomförts inom tillrinningsområdet för Lysegårdens
vattentäkt. Riskkällor inom tillrinningsområdet för Lysegårdens vattentäkt beskrivs nedan.

5.2

Riskkällor
Riskobjekt är platsbundna verksamheter och företeelser som kan påverka yt- och
grundvattnets kvalitet. Riskkällor är icke-platsrelaterade riskobjekt. De verksamheter eller
företeelser som kan innebära risker i området kan grupperas i följande riskkällor:
o

Klimatförändringar och översvämningar

o

Sabotage, kris och krig

o

Vägar och transporter

o

Jord- och skogsbruk

o

Bebyggelse

o

Försämring av råvatten

o

Övriga riskkällor

De olika riskobjekten beskrivs nedan.
5.2.1 Klimatförändringar och översvämningar
Mycket talar för att stora delar av Sverige går mot ett mildare och blötare klimat. Det
medför i så fall att risken för översvämningar ökar. Därmed kan föroreningar lättare
spridas till yt- och grundvatten. Mer extrema väderförhållanden leder till ökad risk för
bland annat. häftiga nederbördstillfällen och perioder av extrem torka. Extrema
nederbördtillfällen kan medföra följande risker, vilket också tidigare erfarenheter från
perioder med höga regnmängder visar:
o

Bräddning av avlopp

o

Stora dagvattenmängder

o

Översvämningar och bortspolning av föroreningar från pågående och nedlagda
verksamheter i anslutning till vattendrag och sjöar.

o

Ökad olycksfrekvens, till exempel. underminering av vägar

o

Ökad grumlighet i vattendrag
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5.2.2 Sabotage, kris och krig
Vattenförsörjningen är en känslig sektor för sabotage och i samband med kris och krig.
Risker rör bland annat. åverkan på fasta installationer, vilket kan motverkas av fysiskt
skydd. Risker förknippade med sabotage, kris och krig har inte analyserats i denna
rapport. En särskild riskanalys med fokus på dessa risker rekommenderas. Detta bör
inarbetas i kommunens beredskapsplan.
5.2.3 Vägar och transporter
Mindre vägar finns i vattentäktens närområde, vägar som leder till vattenverket och
vattentäkten. Trafikmängden på dessa vägar bedöms vara liten.
Väg 634 är den största vägen inom bedömt tillrinningsområde. Den har en
fordonsbelastning på cirka 1200 fordon/dygn. Av dessa är ca 80 stycken tunga fordon på
sträckan söder om vattentäkten.
Potentiella risker som är förknippade med vägar och transporter är:
o

Olyckor

o

Vägdagvatten

o

Vägsalt

Olyckor
Olyckor sker statistiskt sett på alla typer av vägsträckor, men speciellt utsatta delar utgörs
av vägavsnitt där trafiksituationen är komplex och där trafikmängden är hög. Det är främst
olyckor med farligt godstransporter som bedöms utgöra en risk för förorening av
grundvattnet, men även olyckor med tunga fordon utgör en risk eftersom fordonets tankar
kan innehålla en stor volym bränsle som kan läcka ut i händelse av en olycka.
Sannolikheten för att en olycka ska inträffa på grusvägarna i anslutning till
grundvattentäkten och infiltrationsdammen är mycket liten.
Väg 634 är en större väg med tunga transporter. Om en olycka sker på väg 634 är risken
stor att Lysegårdens vattentäkt påverkas då en förorening lätt kan ta sig ner till
grundvattnet.
Ett flertal vägar finns i anslutning till bebyggelsen vid Duvesjön, men då vägarna är små
och i direkt anslutning till husen, med låga hastigheter som följd, bedöms sannolikheten
för en olycka som riskerar att skada vattentäkten som liten.
Vägdagvatten
Dagvatten från vägar utgör en diffus föroreningskälla. Vägdagvattnet innehåller ofta höga
halter av tungmetaller i form av koppar, bly och kadmium samt opolära alifatiska kolväten
och PAH (polycykliska kolväten). Kontinuerligt slitage där små partiklar frigörs från bildäck
och vägbana samt emissioner från biltrafiken bidrar till förorening av vägdagvatten som
sprids vidare via ytavrinning.
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Vägarna vid brunnarna och täkten anses inte utgöra någon risk på grund av storlek och
att de är grusvägar. Det finns en risk av vägdagvatten från väg 634 tar sig ner i
magasinet.
Ett flertal vägar finns i anslutning till bebyggelsen vid Duvesjön, det finns en risk att
vägdagvatten från dessa tar sig ner i Duvesjön och förorenar infiltrationsvattnet.
Vägsalt
Klorid och natrium från vägsalt kan utgöra en risk för grundvattnet och en vattentäkt.
Vanligtvis sprids något kg salt/m2 och år på vägar. Klorid rör sig lätt i marken med
grundvattenflödet.
Det finns en risk för att salt från väg 634 och från vägarna, i anslutning till bebyggelsen
vid Duvesjön, tar sig ner i magasinet.
5.2.4 Jord- och skogsbruk
Jord- och skogsbruk utgör i olika delar av verksamheten varierande hot för vattentäkten.
Skogsbruket innebär en risk för försämrad vattenkvalitet dels genom näringsläckage, dels
genom markskador och läckage från de arbetsfordon och mobila tankar som används i
verksamheten.
Skogsbruk förekommer inom tillrinningsområdet. Även småskaligt jordbruk förekommer
men inte i vattentäktens direkta närhet.
De risker som kan förknippas med jord- och skogsbruk är främst:
o

Bekämpningsmedel

o

Växtnäringsämnen

o

Bränsletankar

Bekämpningsmedel
Även vissa tillåtna bekämpningsmedel har beaktansvärd hög toxicitet, vilket gör att de
kan komma att utgöra en risk för försämrad vattenkvalitet. Även hantering av
bekämpningsmedel utgör en riskkälla. Skogsbruket står endast för en liten del av
samhällets användning av bekämpningsmedel. Det är främst plantor som behandlas med
bekämpningsmedel som utgör en risk.
Växtnäringsämnen
Det finns huvudsakligen två typer av gödselmedel; handelsgödsel (kemiskt framställt) och
naturgödsel (djurspillning). Naturliga gödselmedel utgör risk för vattenkvaliteten främst
genom dess innehåll av mikrobiella föroreningar, vilka kan överleva under lång tid. Alla
typer av växtnäringsämnen utgör dock en risk för läckage av näringsämnen.
Bränsletankar
Lagringstankar för petroleumprodukter inom jord- och skogsbruksverksamhet innebär en
risk för att petroleumprodukter genom spill och läckage kan förorena grundvattnet.
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5.2.5 Bebyggelse
Överallt där människor bor och vistas finns potentiella risker för vattenförorening. Risker
är dels förknippade med boende, dels med olika typer av verksamheter. All hantering av
hälso- och miljöfarliga ämnen som kan leda till spill och olyckor där mark och vatten
förorenas utgör en risk. Olyckor kan inträffa som orsakar stora utsläpp av skadliga
ämnen, men även kontinuerliga diffusa utsläpp riskerar att hota vattentäkten. Samlad
bebyggelse finns främst kring Duvesjön.
De risker som kan förknippas med bebyggelse är:
o

Oljecisterner

o

Hemkemikalier

o

Bekämpningsmedel/växtskyddsmedel

o

Parkering och uppställning av fordon samt fordonstvätt

o

Avloppsanläggningar

o

Energianläggningar

o

Upplag av avfall

o

Anläggningsarbeten

Oljecisterner
I samband med uppvärmning av många bostäder hanteras stora mängder olja. Ett
väsentligt riskmoment med oljecisterner är transporter och påfyllning.
Hemkemikalier
Bekämpningsmedel och övriga hemkemikalier utgör en risk för vattentäkten inte enbart
då de används för yrkesmässigt bruk utan även vid privat bruk. Rester av
bekämpningsmedel kan vid låga halter påverka vattenkvaliteten och nedbrytningen av en
del medel är långsam, vilket gör att ämnena stannar kvar länge i marken.
Parkering och uppställning av fordon samt fordonstvätt
Inom bebyggda områden är regelbunden parkering och uppställning av fordon samt
fordonstvätt med avfettningsmedel vanligt förekommande. Parkering och uppställning av
fordon kan innebära risk för läckage av petroleum. Fordonstvätt på medför att utsläpp av
tungmetaller, olja och rengöringskemikalier tillförs dagvattnet och grundvattnet.
Avloppsanläggningar
En viss del av bebyggelsen norr om vattentäkten har gemensamt avlopp, men små
enskilda anläggningar förekommer. Avloppsanläggningar med bristfällig funktion kan
innebära en risk för grundvattenförorening.
Energianläggningar
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Riskerna med energianläggningar i jord och berg är främst förknippade med
anläggningsskedet. För bergvärmeanläggningar är det främst borrning samt borrhålet i
sig som utgör en risk genom att en snabb och relativt öppen transportväg skapas mellan
markytan och grundvattnet. Risker förknippade med läckage av köldbärarvätska bedöms
vara små eftersom denna är biologiskt nedbrytbar.
Upplag av avfall
Upplag av avfall är ytterligare en risk förknippad med bebyggd miljö. Mindre upplag är
allmänt förekommande inom bebyggda områden.
Anläggningsarbeten
Anläggningsarbeten omfattar borrning, schaktning, sprängning med mera. Risker
förknippade med anläggningsarbeten är spill och läckage av petroleumprodukter samt
förändring av transportvägar för grundvatten.
Släckvatten
Släckvatten är det vatten som rinner av vid släckningsarbeten vid förekomst av brand.
Vattnet kan innehålla föroreningar beroende på vad som har brunnit. Riskerna med
släckvatten hanteras genom beredskapsplanering i samarbete med Räddningstjänsten.
5.2.6 Övriga riskkällor
Läge för nedanstående riskobjekt redovisas på karta i figur 4. Numreringen hänvisar till
kartan.
1. Jordframställning / Mottagning av park- och trädgårdsavfall, Sand och Trä AB
Väster om vattentäkten, längs med väg 634, finns företaget Sand och Trä ABs som
bedriver grus- och bergtäktsverksamhet, samt jordframställning.
Företaget har tidigare haft tillstånd att framställa 20 000 ton anläggningsjord per år och
1 200 ton park- och trädgårdsavfall. Företaget har även tidigare bedrivit grus- och
bergtäkt på fastigheten,
Riskerna med detta är dels att det skyddande jordtäcket försvinner, men även att
massorna/avfallet kan vara förorenade. Företaget har sedimenteringsbassänger för
verksamheten, men det finns fortfarande en risk att föroreningar lakas ur och tar sig till
grundvattenmagasinet.
2. Före detta pumpö Stenhålt 1:17
Vid kontoret för Sand och Trä AB har identifierats föroreningar i marken med halter som
överstiger Naturvårdsverkets halter för mindre känslig mark (MKM). En fördjupad
markundersökning gjordes 20149 som konstaterade att föroreningarna består av
diesel/petroleumprodukter från tidigare läckande mätarskåp för dieselpumpar. Spillet
upptäcktes 2010 av Räddningstjänsten. I rapporten från 2014 påstås föroreningen vara
9

Miljökontroll, 2014.
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begränsad med relativt höga halter som berör 5-10 m3 på 2-3 meters djup. Inga åtgärder
föreslogs för sanering då marken nu är hårdgjord och verksamhet förekommer på
platsen.
3. Lysegårdens Golfbana
I direkt anslutning till vattentäkten ligger Lysegårdens Golfklubb med tillhörande golfbana.
I skötsel av golfbanan används både växtnäringsämnen och bekämpningsmedel, se mer
preciserade risker angående detta ovan i kap 5.2.4. På den del av golfbanan som är
belägen inom det befintliga vattenskyddsområdet används endast biologiska
bekämpningsmedel.
4. Stall
På fastigheten finns ett stall med ett större antal hästar. Risker med verksamheten från
vattentäktsperspektiv är främst hantering av gödsel, och avrinningen med näringsämnen
och patogener, som på sikt kan ta sig ner i magasinet och förorena grundvattnet.

Figur 4: Riskobjekt i anslutning till Lysegårdens vattentäkt. Numreringen hänvisar till text ovan. ©
Lantmäteriverket. Ärende nr M2006/1022.
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6

Riskbedömning inom tillrinningsområdet för Lysegårdens vattentäkt

6.1

Skyddsbehov
Vattentäktens värde och sårbarhet styr behovet och omfattningen av skyddsbehovet.
Förekomst av riskkällor i vattentäktens närområde är också styrande för skyddsbehovet.
Lysegårdens vattentäkt har ett högt skyddsbehov som kommunal vattentäkt för Kungälv
kommun.

6.2

Riskanalys
En riskanalys har genomförts för Lysegården vattentäkt (se Bilaga 3). I riskanalysen
identifieras och värderas väsentliga risker för vattentäkten. Risken (R) beskrivs som en
sammanvägning av sannolikheten (S) för att en riskkälla ska påverka vattentäkten
negativt och konsekvenserna (K) denna påverkan medför. Sannolikhet och konsekvens
bedöms var för sig och är principiellt oberoende parametrar10. Skalorna för sannolikhet
och konsekvens är indelad i fyra klasser och kombinationen av sannolikhets- och
konsekvensklassen beskriver risken.
Risk (R) = Sannolikhet (S) × Konsekvens (K)
Metoden följer anvisningarna i handbok om vattenskyddsområden11 om att risker kan
beskrivas som sammanvägning av sannolikhet och konsekvens. Denna typ av metod
förespråkas även av Världshälsoorganisationen12 som en viktig del då
Vattensäkerhetsplaner utarbetas. Den använda metoden är också mycket lik det
angreppssätt som beskrivs i Livsmedelsverkets handbok ”Risk- och sårbarhetsanalys för
dricksvattenförsörjning”. Underlag för bedömningen är den riskidentifiering som
genomförts inom ramen för projektet.
För att riskbedömningens resultat ska vara transparent och användbart är det viktigt att
tydligt redovisa vilka kriterier som används för att bedöma sannolikhet och konsekvens.
Som ovan nämnts utnyttjas fyra nivåer för att bedöma sannolikheten respektive
konsekvensen. Detta återspeglar modellens måttliga detaljeringsgrad.

6.2.1 Bedömning av sannolikhet
Sannolikheten speglar hur ofta en oönskad händelse bedöms kunna inträffa och tar
hänsyn till att föroreningen måste nå vattentäkten för att utgöra en fara. Sannolikhetsklassningen avser därför sannolikheten i vattentäkten, vilket är en kombination av ett
antal sannolikheter från utsläppspunkten till vattentäkten, och omfattar inte enbart
sannolikheten för utsläppet på sin plats. Sannolikheten delas in i fyra nivåer enligt kriterier
beskrivna i tabellen nedan, och är en överföring av Livsmedelverkets befintliga nivåer för

Bedömningen är utförd av konsulter på Sweco.
Naturvårdsverket/Havs- och vattenmyndigheten, Handbok 2010:5
12 Guidelines for drinking-water quality, 4:e utgåvan 2011
10
11
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sannolikhetsklassning, beskrivna i Livsmedelsverkets handbok ”Risk- och
sårbarhetsanalys för dricksvattenförsörjning”.
Sannolikhet

Kriterier

S1: Liten sannolikhet

Händelsen bedöms inträffa mer sällan än en gång på 50 år.

S2: Medelstor sannolikhet

Händelsen bedöms kunna inträffa inom de närmaste 10-50
åren.

S3: Stor sannolikhet

Händelsen bedöms kunna inträffa de närmaste 1-10 åren.

S4: Mycket stor sannolikhet

Händelsen bedöms inträffa en gång per år eller oftare.

6.2.2 Bedömning av konsekvens
Konsekvenserna är indelade i fyra allvarlighetsnivåer, vilka redovisas i tabellen nedan. De
kriterier som används utgår ifrån vilken effekt riskkällan har på vattenkvaliteten.
Konsekvensbedömningen utgår från att en oönskad händelse verkligen har inträffat och
osäkerheter om konsekvensen av en händelse hanteras på följande sätt13:
•

Vid liten osäkerhet om konsekvens bör den mest realistiska konsekvensen användas.

•

Vid stor osäkerhet om den verkliga konsekvensen bör en pessimistisk bedömning
göras enligt försiktighetsprincipen.

Precis som för sannolikhetsbedömningen redovisas om den konsekvens som beaktas är
relaterad till normala förhållanden för riskkällan, en brist som uppstår eller om det är en
olycksartad händelse. Konsekvensen redovisas som K-klass (K1-K4) och är en överföring
och tolkning av Livsmedelverkets befintliga nivåer för konsekvensklassning, beskrivna i
Livsmedelsverkets handbok ”Risk- och sårbarhetsanalys för dricksvattenförsörjning”.
Konsekvens

Kriterier

K1: Liten konsekvens

Obetydlig påverkan på råvattenkvaliteten, inga anmärkningar.

K2: Medelstor konsekvens

Tillfällig försämring av råvattenkvalitet som kan påverka
dricksvattenkvalitén.

K3: Stor konsekvens

Otjänligt vatten som berör många

K4: Mycket stor konsekvens

Otjänligt vatten som berör många, fara för liv och hälsa.

6.2.3 Beräkning av risknivå
När sannolikhet och konsekvens för en oönskad händelse har bedömts kan den placeras
in i den riskmatris som redovisas nedan och tilldelas på detta viss en ”riskklass”. Risken
är indelad i tre olika klasser där riskklass 1 är den lägsta riskklassen och riskklass 4 är
den högsta riskklassen. Att en riskkälla i riskbedömningen får riskklass 1 innebär inte att
13

Risk- och sårbarhetsanalys för dricksvattenförsörjning. Livsmedelsverket 2007.
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den inte utgör någon risk, det vill säga den kan inte bortses ifrån. Det är också viktigt att
poängtera att indelningen i riskklasser kan göras på andra sätt än vad som redovisas i
riskmatrisen nedan. Indelningen som används här har dock bedömts lämplig för det syfte
riskanalysen har i detta sammanhang.
Sannolikhet

Konsekvens
K1
liten

K2
medelstor

K3
stor

K4
mycket stor

S4 – mycket stor

Riskklass 1

Riskklass 2

Riskklass 3

Riskklass 4

S3 – stor

Riskklass 1

Riskklass 2

Riskklass 3

Riskklass 3

S2 – medelstor

Riskklass 1

Riskklass 1

Riskklass 2

Riskklass 3

S1 – liten

Riskklass 1

Riskklass 1

Riskklass 2

Riskklass 2

6.2.4 Resultat
Resultatet av riskanalysen redovisas i Bilaga 3. Den sammanvägda risknivån inom
tillrinningsområdet är relativt låg. De största riskerna med avseende på Lysegården
grundvattentäkt bedöms vara:
➢

Jordframställning / Mottagning av park- och trädgårdsavfall, mottagning av externa
massor i före detta grustäkt, efterbehandling av före detta täktområde.

Uppgifterna om förorenade massor anses vara en stor risk dels för att föroreningar kan ta
sig ner i magasinet men även lakas ur och genom dagvattnet förorena magasinet och
täkten. Verksamheten bedrivs i anslutning till området där berg- och grustäkt bedrivits.
Detta område är mycket sårbart med avseende på förorening av grundvattnet eftersom
skyddande barriär mot förorening saknas. En stor del av materialet över grundvattenytan
är bortgrävt, vilket medför att föroreningar på markytan snabbt kan nå grundvattnet.
Dessutom saknas ett fullgott vegetationsskikt, vilket ytterligare ökar sårbarheten. Det är
därför viktigt att området skyddas mot olämplig markanvändning.
Bolaget som tidigare bedrivit materialtäkt har i två separata ärenden rörande fastigheten
Sandlid 1:1, till Miljöenheten i Kungälvs kommun, inkommit med anmälan om miljöfarlig
verksamhet som består i att ta emot, sortera, lagra och tvätta totalt 30 000 ton material
från andra grus och bergtäkter. Miljöenheten har i tjänsteskrivelse (Dnr MOBNM-20192510) gjort bedömning att den anmälda verksamheten tillfälligt kan tillåtas inom ett
begränsat område. Detta beslut överklagades av kommunstyrelsen i Kungälvs kommun,
men länsstyrelsen avslog överklagandena i beslut 2020-10-13. Kommunstyrelsen har nu
överklagat detta beslut och ärendet ligger nu (mars 2021) hos Mark- och miljödomstolen.

➢

Spridning av bekämpningsmedel på golfbanan
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Den potentiella risk golfbanan utgör för vattentäkten är eventuellt regelbunden
användning av bekämpningsmedel och näringsämnen.

7

Riskreducerande åtgärder
Olika typer av riskreducerande åtgärder krävs för ett bra vattenskydd. Vilka åtgärder som
är lämpliga varierar för olika risker och beror på bland annat riskens karaktär och hur
allvarlig den är för vattentäkten. Exempelvis behöver olycksrisker hanteras på annat sätt
än risker associerade med tillexempel kemikaliehantering.
I syfte att uppnå önskad riskminskning för Lysegårdens vattentäkt är vattenskyddsområde
med tillhörande vattenskyddsföreskrifter bara en del i arbetet. De åtgärdstyper som kan
bidra till riskminskning, och därmed ett ökat vattenskydd, utöver vattenskyddsföreskrifter
utgörs främst av följande;
o

Beredskap

o

Detaljerad riskanalys

o

Riktlinjer för planering

o

Tillsyn

o

Fysisk åtgärd

o

Information

Åtgärderna syftar till att minska påverkan från såväl befintliga risker som framtida
potentiella risker för vattentäkten.
I riskinventeringen redovisas potentiella föroreningskällor. En bedömning av dessa har
gjorts och redovisas i föregående kapitel. För var och en av de riskällor som ingår i
riskinventeringen ovan har förslag till åtgärd tagits fram:
Riskkälla

Typ av riskreducerande åtgärd

Vägar och transporter
Olyckor

Beredskapsplan, Skyltning, Kontroll av vägstandard
(fysisk åtgärd)

Vägdagvatten

Skyddsföreskrift, Detaljerad riskanalys, Riktlinjer för
planering, Dagvattendammar (fysisk åtgärd) Tillsyn

Vägsalt

Information

Jord- och skogsbruk
Bekämpningsmedel

Skyddsföreskrift, Information. Tillsyn.

Växtnäringsämnen

Skyddsföreskrift, Information. Tillsyn.

Bränsletankar

Skyddsföreskrift, Information. Tillsyn.

Bebyggelse
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Riskkälla

Typ av riskreducerande åtgärd

Oljecisterner

Skyddsföreskrift, Information. Tillsyn.

Hemkemikalier

Skyddsföreskrift, Information. Tillsyn

Parkering och uppställning av fordon
samt fordonstvätt

Skyddsföreskrift, Information. Tillsyn

Avloppsanläggningar

Skyddsföreskrift. Tillsyn.

Energianläggningar

Skyddsföreskrift. Tillsyn.

Upplag av avfall

Skyddsföreskrift. Tillsyn.

Anläggningsarbeten

Skyddsföreskrift. Beredskapsplan. Tillsyn.

Övriga
Jordframställning / Mottagning av
park- och trädgårdsavfall,
mottagning, sortering, tvättning av
grus- och bergmassor

Skyddsföreskrift, Fysiska åtgärder, Tillsyn.

F.d. pumpö (Förorenad mark)

Kontroll och provtagning, Fysiska åtgärder (Sanering)

Golfbana

Skyddsföreskrift, Information, Tillsyn.

Stall

Skyddsföreskrift, Information, Tillsyn.

En kort beskrivning av den generella nyttan med respektive åtgärd redovisas i följande
avsnitt. I fortsatt arbete rekommenderas Kungälvs kommun att fördjupa arbetet med de
åtgärder som ligger utanför det administrativa arbetet med vattenskyddsområde och
skyddsföreskrifter.

7.1

Beredskap
En viktig åtgärd för att minska konsekvensen av en oönskad händelse eller nödsituation
är att ha en fungerande beredskap att agera för att förhindra eller motverka negativ
påverkan på vattentäkten. En metod som kan användas i syfte att säkerställa att rätt
beredskap finns tillgänglig är att upprätta en beredskapsplan. Även övningsmoment som
”simulerar” en nödsituation bedöms vara en verksam åtgärd för att upprätthålla
beredskap.
En beredskapsplan ska bara innehålla information och instruktioner som verkligen
behövs i en nödsituation. Instruktioner ska vara tydliga och lätta att följa.
Beredskapsplanen bör lämpligen innehålla följande information 14:
o

Ansvarsfördelning

Beredskapsplanering för skydd av vattentäkt vid olycka med farligt gods – handledning.
Vägverket, Publikation 2007:127
14
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7.2

o

Larmplan

o

Sårbarhetskarta

o

Åtgärdsplan för respektive skyddszon

o

Hantering av farligt avfall

o

Dokumentation

Detaljerad riskanalys
En detaljerad riskanalys syftar till att ansvarig för enskilda verksamheter identifierar faror
och analyserar risker och därmed klargör graden av risk för påverkan på vattentäkten.
En detaljerad riskanalys kan se olika ut beroende på vilken typ av verksamhet som
avses. Såväl val av analysmetod som omfattning av analysen bör styras utifrån den
riskfyllda verksamhetens art och syftet med analysen.
För verksamheter där en olycka eller bristande säkerhet kan medföra att skadliga ämnen
kan nå magasinet och medföra en oacceptabel, i första hand akut, påverkan på
vattenförsörjningen bör verksamhetsutövaren ansvara för att en detaljerad riskanalys
genomförs som grund för val av lämpliga kompletterande åtgärder.

7.3

Riktlinjer för planering
Ett vattenskyddsområde är en planeringsförutsättning, eftersom denna områdeskategori
tillhör samma skyddade områden som exempelvis nationalpark och naturreservat 15.
Utöver de restriktioner som finns inom vattenskyddsområdet bör själva förekomsten av
vattenskyddsområdet, liksom förekomst av andra skyddade områden, påverka hur
miljöbalkens allmänna hänsynsregler tillämpas. Större försiktighet och större hänsyn till
vattenskyddsbehov bör gälla inom vattenskyddsområdet än utanför, givet att övriga
förutsättningar är lika.
Genom att den fysiska planeringen enligt miljöbalken ska värna om mest lämplig markoch vattenanvändning samt undvika olämplig sådan, om verksamheter inte kan
samsas16, bidrar det både direkt och indirekt till ökat vattenskydd. Indirekt kan den fysiska
planeringen få stor betydelse för vattenskyddet genom att hänsyn tas till känsliga
områden, till exempel skredkänslig mark. Annan hänsyn som bör tas i den fysiska
planeringen är hur extremväder och klimatförändringar, till exempel översvämning
påverkar risk för förorening av vattentäkten.

7.4

Tillsyn
Tillsyn av ett vattenskyddsområde syftar till att kontrollera efterlevnaden av de regler som
finns i föreskrifterna för vattenskyddsområdet. Tillsynen och tillhörande förelägganden
Miljöbalken 7 kap omfattar nationalpark, naturreservat, kulturreservat, naturminne,
biotopskyddsområde, djur- och växtskyddsområde, strandskyddsområde, miljöskyddsområde,
vattenskyddsområde och marinvetenskapligt forskningsområde.
16 S.k. markpolitisk avvägning med prioritering av vissa intressen.
15
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eller anmälan om lagöverträdelse är grundläggande förutsättningar för att syftet med ett
vattenskyddsområde ska säkerställas. Genom att också följa väl utformade
kontrollprogram (egenkontroll) kan verksamhetsutövare säkerställa att föreskrifterna
efterlevs.
En annan sorts tillsyn, som inte föranleds av de specifika vattenskyddsföreskrifterna är
tillsyn av sådana verksamheter som styrs av annan lagstiftning. Prioritering av en mer
aktiv tillsyn inom vattenskyddsområde bidrar sannolikt till ökat vattenskydd. Även här är
kontrollprogram ett viktigt verktyg för att bidra till förbättrad tillsyn inom
vattenskyddsområdet.
För de verksamheter som omfattas av tillstånds- eller anmälningsplikt enligt 9, 11 - 14
kapitlen i miljöbalken, och som riskerar att ge olägenhet på omgivningen genom
exempelvis förorening eller utsläpp, ska verksamhetsutövaren utföra egenkontroll 17. Detta
gäller oavsett vilka restriktioner som följer av vattenskyddsföreskrifterna.
Verksamhetsutövaren ska exempelvis fortlöpande och systematiskt undersöka och
bedöma riskerna med verksamheten från hälso- och miljösynpunkt18. Resultatet av
undersökningar och bedömningar ska dokumenteras. Om det i verksamheten inträffar en
driftsstörning eller liknande händelse som kan leda till olägenheter för människors hälsa
eller miljön, ska verksamhetsutövaren omgående underrätta tillsynsmyndigheten 19.
Verksamhetsutövaren är också skyldig att ha rutiner för att fortlöpande kontrollera att
utrustning medmera för drift och kontroll hålls i gott skick, detta för att förebygga
olägenheter för människors hälsa och miljön20.

7.5

Fysisk åtgärd
Exempel på fysiska åtgärder som kan medföra riskminskning inom ett
vattenskyddsområde kan vara fördröjningsmagasin för dagvatten, installation av
oljeavskiljare, förnyelse av avloppsledningsnätet, uppsamlingsbassänger för släckvatten,
sekundärt fysiskt skydd som barriär vid ett eventuellt läckage av för förorenande ämnen
eller att undvika körskador vid skogsbruk.
Fysiska åtgärder är ofta inte lämpliga att reglera genom vattenskyddsföreskrifter vilka
anger vad som inte är tillåtet att göra, inte vad eller hur man ska göra.

7.6

Information

7.6.1 Information inför och i samband med fastställande av vattenskyddsområde
Under processen som föranleder fastställande av ett vattenskyddsområde sker
kommunikation om vattentäktens skyddsvärde till alla som bor och verkar inom området.
Denna varseblivning bedöms vara betydelsefull för ett ökat vattenskydd. I formell mening
Enligt miljöbalken 1998:808, 26 kap. §19, NFS 2001:2 samt SFS 1998:901 m.fl.
Enligt SFS 1998:901, §1
19 Enligt SFS 1998:901, §6
20 Enligt SFS 1998:901, §5
17
18

Fel! Okänt namn på
dokumentegenskap.

23 (37)
RAPPORT
2021-03-14
LYSEGÅRDENS
VATTENSKYDDSOMRÅDE

p:\1313\1311703_kungälv_vso\000\10 arbetsmtrl_dok\lysegården\lysegården_tu_20210314.docx

Lysegårdens vattentäkt - KS2016/1247-33 Beslut om inrättande av vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter för Lysegårdens vattentäkt : Lysegården_TeknisktUnderlag_m_förslag_till_vattenskyddsföreskrifter_och_vattenskyddsområde_20210314

är detta information och inte samråd, eftersom samråd endast sker mellan myndigheter
och inte mellan myndighet och verksamhetsutövare/innehavare av särskild rätt.21 Innan
kommunfullmäktige i Kungälv fattar beslut om att fastställa vattenskyddsområde och
skyddsföreskrifter för Lysegårdens vattentäkt ska den genom delgivning förelägga ägare
och innehavare av särskild rätt till marken inom föreslaget vattenskyddsområde att inom
viss tid yttra sig över förslaget. Kommunfullmäktige ansvarar också för att informera om
det beslut som fattas avseende fastställande av vattenskyddsområdet.
7.6.2 Information efter beslut
När vattenskyddsområdet är fastställt startar nästa etapp av informationsarbetet. Här är
det vattentäktens huvudman, VA-verksamheten på Kungälvs kommun, som har ansvar
och utför. Det är av stor vikt att informationen om vattenskyddsområdet är tydlig,
lättillgänglig och anpassad efter vem mottagaren är. Lämpligt är att separat
informationsmaterial tas fram som vänder sig till olika typer av verksamhetsutövare
respektive boende i vattenskyddsområdet. Tydlig och väl anpassad information till de
som berörs, internt i kommunerna och till andra myndigheter är en viktig pusselbit i
strävan att medvetandegöra vikten av att skydda den berörda vattentäkten.
En viktig del av informationen utgörs av tydliga riktlinjer och anvisningar om hur hänsyn
ska tas i anslutning till vattenskyddsområdet vid handläggning av kommunens ärenden.
Detta kan med fördel konkretiseras i ”Handläggningsriktlinjer” eller liknande.
7.6.3 Skyltning av vattenskyddsområdet
Skyltning av vattenskyddsområden är en viktig del av informationen. Krav på skyltning
anges i vattenskyddsföreskrifterna och en separat så kallad skyltplan som anger var
skyltar ska sitta och vilken typ av skyltar det ska vara på de olika platserna, arbetas fram
av vattentäktens huvudman. Syftet med skyltningen är främst följande;

21

•

Informera bilister och transportörer på det allmänna vägnätet om
vattenskyddsområdets existens.

•

Informera om vattenskyddsområdets existens på platser där sådan verksamhet
bedrivs som kan orsaka spill eller annan fara för vattentäkten vid till exempel en
olycka.

•

Öka möjligheterna att rätt åtgärder vidtas vid sanering efter olycka.

SFS 1998:1252
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8

Utformning av vattenskyddsområde
Utifrån vattentäktens hydrogeologiska och hydrologiska förhållanden samt resultatet av
riskbedömningen föreslås ett vattenskyddsområde enligt nedan.

8.1

Krav och allmän metodik
Det övergripande målet med vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter är att preventivt
skydda en vattentäkt eller område möjligt för vattentäkt. Skydd av vattentäkter regleras
genom miljöbalken (SFS 1998:808, 7 kap). Naturvårdsverket ger i sina allmänna råd
(2003:16) och Handbok för vattenskyddsområden (2010:5) anvisningar för skydd av
vattentäkter. Den senare har i februari 2021 ersatts av Havs- och vattenmyndighetens
”Vägledning om inrättande och förvaltning av vattenskyddsområden (Rapport 2021:4)”.

8.2

Skyddszoner
I Naturvårdsverkets handbok anges att avgränsningen och vattenskyddsområdet för en
vattentäkt bör resultera olika skyddszoner med olika restriktionsnivåer. En uppdelning av
vattenskyddsområdet i olika skyddszoner gör att skyddsföreskrifterna blir mer nyanserade
och skäliga, samt att lägre respektive högre krav kan ställas på verksamheter inom olika
områden beroende främst på närheten till uttagsbrunnen.

8.2.1 Vattentäktszon
Vattentäktszonen avgränsas generellt som ett område kring uttagsbrunnar eller intag.
Syftet är att säkra ett effektivt närskydd för vattentäkten. Vattentäktszonen skyddas mot
obehöriga på lämpligt sätt, till exempel genom en låst inhägnad. Marken inom
vattentäktszonen bör endast disponeras av vattentäktsinnehavaren. Annan verksamhet
än vattentäkt bör inte förekomma inom detta område. Om det finns flera
intag/uttagsområden ska alla utformas som vattentäktszoner.
8.2.2 Primär skyddszon
Vid identifiering av primär skyddszon för grundvatten måste särskilt känsliga (sårbara)
områden beaktas. Syftet med den primära skyddszonen är att minimera riskerna för akut
förorening. Gränsen mellan primär och sekundär skyddszon sätts så att uppehållstiden
från den primära zonens yttre gräns till vattentäktszonens gräns beräknas vara minst 100
dygn.
Syftet med den primära skyddszonen är att skapa rådrum så att en olyckshändelse
hinner upptäckas och åtgärdas. I Naturvårdsverkets handbok föreslås att gränsen för
primär skyddszon skall motsvara en rinntid i sjöar och vattendrag vid högvattenflöde med
en återkomsttid om minst 10 år som är upp till 12 timmar fram till nedströms beläget
råvattenintag (för Lysegården intag för infiltration).
En strandzon som bör vara minst 50 meter bred på vardera sida om ett ytvatten bör
omfatta alla tillflöden i form av sjöar, åar, bäckar och större diken och täckdiken från vilka
rinntiden till ytvattentäkten är beräknad till mindre än 12 timmar.
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Enligt Naturvårdsverkets handbok ska skyddsavståndet för den primära skyddszonen
även motsvara ett markområde med 100 dygns uppehållstid till ytvattnet inom 12 timmars
rinntid till råvattenintaget. Överslagsberäkningarna av grundvattnets uppehållstid visar att
det endast är i områden med friktionsmaterial (sand och grus) som primär skyddszon
behöver justeras utåt i förhållande till strandzonen på 50 m.
8.2.3 Sekundär skyddszon
Syftet med den sekundära skyddszonen är att bibehålla en hög grundvattenkvalitet eller
att förbättra kvaliteten. Den sekundära skyddszonen avgränsas så att grundvattnets
uppehållstid från skyddszonens yttre gräns till vattentäktszonen har en beräknad
uppehållstid på minst ett år.
Syftet med den sekundära skyddszonen är också att skydda ytvatten från
föroreningsspridning via avrinning på mark och/eller grundvattnet. Den sekundära
skyddszonen bör avgränsas så att rinntiden i sjöar och vattendrag, inklusive småskalig
dränering, vid högvattenflöde (med en återkomsttid om minst 10 år) är upp till 12 timmar
till den primära skyddszonen och således upp till 24 timmar till råvattenintaget.
Den sekundära skyddszonen bör omfatta en strandzon om 50 m kring ytvatten där
rinntiden till den primära skyddszonen är mindre än 12 timmar. Vid stränder där primär
och sekundär zon sammanfaller, blir den totala strandzonen minst 50+50 m, dvs 100 m
på vardera sida om vattendraget.
Enligt Naturvårdsverkets handbok ska skyddsavståndet för den sekundära skyddszonen
även motsvara ett markområde med 100 dygns uppehållstid till ytvattnet inom 12-24
timmars rinntid till råvattenintaget.
8.2.4 Tertiär skyddszon
En tertiär skyddszon kan inrättas med syfte att omfatta resterande delar av
tillrinningsområdet för vattentäkten som inte omfattas av övriga skyddszoner. Syftet med
den tertiära skyddszonen är att även mark- och vattenutnyttjande som negativt kan
påverka vattenförekomster och vattentäkter i ett långt tidsperspektiv omfattas av
vattenskyddsområdet. En tertiär skyddszon bedöms inte vara motiverad för Lysegårdens
vattentäkt.

8.3

Avgränsning av skyddsområdet
Lysegårdens vattenskyddsområde har utformats för att skydda vattentäkten i Lysegården.
För Lysegårdens vattentäkt föreslås ett vattenskyddsområde bestående av två
skyddszoner. För att skydda både grundvattentäkten och ytvattentäkten som nyttjas för
konstgjord infiltration är avgränsningen gjord efter en sammanvägning av
grundvattenförhållanden och ytvattenförhållanden. Grunden för indelningen i skyddszoner
ges av grundvattnets transporthastighet i marken vilken påverkas vid ett uttag i brunnen
och infiltration i dammen. Ytterligare en grund för indelningen i skyddszoner ges av
ytvattnets rinntid samt strandens skyddszoner.
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De beräkningar som ligger till grund för avgränsningen visas i avsnittet nedan. Därefter
följer en redovisning av indelningen i de olika skyddszonerna.
8.3.1 Beräkning av naturlig grundvattenströmning
De rådande hydrogeologiska förhållandena innebär att grundvattnets regionala
strömningsriktning är längs med Vallerån i riktning mot Göta älv. Tillrinningsområdet
bedöms vara hela isälvsavlagringen som sträcker sig i öst-västlig riktning. Enligt SGU:s
hydrogeologiska karta finns ett grundvattenmagasin med utbredning längs med ån och
vid området med isälvsmaterial (där grustäkten finns idag). Bedömningen görs med
hänvisning till geologin att visst material också finns under sandavlagringarna vid
golfbanan och att magasinet sträcker sig in under golfbanan. Troligtvis sker det in- och
utläckage av grundvatten till magasinet längs avlagringen, och eventuellt finns även
kontakt mellan Vallerån och magasinet.
I vattentäktens direkta närområde sker en relativt cirkulär strömning mot brunnen vid
uttag, även om den är något utdragen i strömningsriktningen. Figur 5 redovisar en
principprofil väster till öster, samt hur grundvattennivåerna principiellt uppträder.
Vy från ovan

Grundvattendelare

Lokala strömningsriktningar skiljda
från regional strömningsriktning

Uppströms

Nedströms

Återströmningsavstånd

Vy från sidan

Uttagsbrunn

Ursprunglig
grundvattennivå

Grundvattennivå
under uttag

Tillrinningsområde
till vattentäkt

Figur 5. Principskiss av grundvattenströmningen invid Lysegårdens vattentäkt. Pilarna i figuren
visar den bedömda grundvattenströmningens riktning. Väster är till vänster i figuren. Observera att
figuren inte är skalenlig. Signifikant för utformningen av vattenskyddsområdet är att gradienterna
uppströms och nedströms vattentäkten är olika både utan och med uttag.

Tillrinningsområdet till ett uttag under naturligt lutande förhållanden beskrivs teoretiskt i
plan genom en halvellips med spetsen nedströms uttaget och som uppströms begränsas
av grundvattendelaren.
Grundvattenhastigheten till brunnen, såväl uppströms som nedströms ifrån, bestäms av
summan av hastigheten från den naturliga gradienten (i) samt från gradienten av uttaget
iQ, givet den hydrauliska konduktiviteten och effektiva porositeten i magasinet.
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Summagradienten ökar mot brunnen från i till (i + iQ), dvs. grundvattenhastigheten ökar
mot brunnen22.
8.3.1.1 Beräkningsmodell och valda egenskaper
En exakt analytisk modell har använts för beräkning av skyddsavstånd uppströms vid
uttag i lutande grundvattenyta23.

t=

x − X * LN (1 +
v

x
X

)

där:
t = tid för transport
X = avståndet till inflexionspunkten nedströms brunnen
x = sökt avstånd motsvarande tiden t
v = den naturliga grundvattenhastigheten (K×i/ne)
Grundläggande för beräkningen har varit följande egenskaper:
Uttag QDim

=

40 l/s

Hydraulisk konduktivitet =

1,3×10-3 m/s

Naturlig gradient (i) =
Valleråns dalgång)

0,002 (Positiv gradient, naturlig grundvattenströmning, följer

Effektiv porositet =

0,15

Avgränsningen har beräknats från infiltrationsområdet, som är den mest västliga punkten
för vattentäkten.
8.3.1.2 Vattentäktszon
Brunnarna ligger på fastigheten Lysegården 1:3. Denna fastighet inklusive
infiltrationsdammen och Kvarndammen föreslås som vattentäktszon.
8.3.1.3 Primär skyddszon
Utgående från redovisade parametervärden så måste utsträckningen uppströms
vattentäkten vara 276 meter för att uppnå en uppehållstid på 100 dygn.

22
23

Hastigheten ökar från [K*in/ne] till [K*(in+iQ)/ne], dvs. med en faktor (in+iQ)/in.
Enligt Wyssling, L. (1979), Eine neue Formel zur Berechnung der Zuströmungs-daur (Laufzeit)
des Grundwassers zu einem Grundwasserpumpwerk, Ecologae geol Helv 72: 401-406.
(Utvecklad för 50 dygn.)
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8.3.1.4 Sekundär skyddszon – Grundvatten
Utgående från redovisade parametervärden så måste utsträckningen uppströms
vattentäkten vara 762 meter för att uppnå en uppehållstid på 365 dygn
8.3.2 Beräkning av rinntider i ytvatten
8.3.2.1 Transporttider i sjöar och vattendrag
I avrinningsområdet finns Drypesjön och Duvesjön.
Utgångspunkten för beräkning av var i vattensystemet uppehållstiderna 12 respektive 24
timmar fram till råvattenintaget begränsas, är att tiden beräknas fram till en punkt i ytan
ovanför det planerade råvattenintaget.
Den digitala fastighetskartan och de sjöar och vattendrag som redovisas på denna har
använts som underlag.
8.3.2.2 Strömningshastighet i vattendrag
Vattenhastigheten i vattendrag styrs av såväl topografi som bottenförhållanden,
vattendragets tvärsnitt avseende storlek och form mm. Enligt SMHI 24 är typiska
medelströmningshastigheter i ytvattendrag 0,2-0,6 m/s.
Beräkning av strömningshastigheten i vattendrag har schabloniserats genom att ett antal
typmiljöer bestämts utifrån vattendragen lutning och storlek. Lutningen har bestämts
utifrån kartans höjdkurvor och vattendragens storlek har bestämts utifrån fastighetskartan
tillsammans med punktobservationer i fält. Typvärden enligt Naturvårdsverkets handbok,
se Tabell 1, har använts för att beräkna strömningshastigheten. Typvärdena
representerar strömningshastigheten vi högflödessituationer. Erfarenheter från olyckor
med farligt gods i anslutning till vattentäkter visar att rinntiden måste beräknas efter
värsta förhållande25.
Tabell 1. Exempel på grov generell uppskattning av transporthastigheter i medeltal per kilometer för
ytvatten i olika terräng vid högflödessituationer.
Lutning (m/km)

Dike (m/s)

Bäck (m/s)

Å (m/s)

1
5

0,4
0,7

0,6
1,1

0,8
1,6

10

0,9

1,5

2,1

8.3.2.3 Strömningshastighet i sjöar
För sjöar spelar genomströmningen och vindgenererade strömmar en viktig roll.
Vattenströmning i sjöar är beroende av en rad faktorer som tillrinningens storlek, sjöns
form och djupförhållanden, skiktning och vindförhållanden. Ett mått som kan användas för
att beräkna strömningshastigheter i sjöar är den teoretiska omsättningstiden, d.v.s. den
24
25

Bilaga 2 i Naturvårdsverkets handbok om vattenskyddsområden, 2010:5.
Kemikalieolyckor vid vattentäkter. Naturvårdverkets rapport 4655.
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tid det tar att byta ut allt vatten i sjön mot nytt. I verkligheten medverkar inte hela sjöns
volym i lika hög grad i utbytet.
Vattengenomströmningen genom Drypesjön är huvudsakligen från nordost mot utloppet i
sydsydväst. Vinden kan generera ytvattenströmmar över sjöytor, vilket medför att det
övre 1-metersskiktet rör sig i vindriktningen. Ytvattenströmmar rör sig med en hastighet
på ca 1-1,5 % av vindhastigheten. Ett schablonvärde på 0,1 m/s har använts för den
vindgenererade ytvattenströmmen utifrån den valda vindhastigheten 10 m/s.
8.3.2.4 Minsta skyddsavstånd till sjöar och vattendrag
Enligt Naturvårdsverkets handbok om vattenskyddsområden ska avståndet till sjöar och
vattendrag uppgå till 50 meter för den primära skyddszonen. Den sekundära
skyddszonen ska avgränsas 50 meter utanför primär skyddszon (totalt 100 meter från
sjöar och vattendrag). Uppströms rinntiden 12 timmar ska den sekundära skyddszonen
avgränsas så att avståndet till sjöar och vattendrag är 50 meter.

8.4

Platsspecifika motiv
Mot bakgrund av de hydrogeologiska och hydrologiska förhållandena och resultatet av
riskbedömningen föreslås en primär och en sekundär skyddszon. I följande punktlista
redogörs för platsspecifika motiv för gränsdragningen enligt numrering i Fel! Hittar inte
referenskälla..
Primär skyddszon
Den primära skyddszonen omfattar främst grundvattentäkten och avgränsningen baseras
på beräkning av transporttid i grundvattenmagasinet (100 d).
P1

I söder dras den primära zonen längs med det befintliga vattenskyddsområdet, norr
om golfbanans dammar. Ett visst tillflöde sker från söder och golfbanan
underlagras av material som står i hydraulisk kontakt med brunnen och magasinet.
Avståndet söderut är ca 100 m och anses inkludera de områden från vilka
transporttiderna för grundvatten är under 100 dygn till uttaget.
Genom att behålla den gamla gränsen, som till stor del följer synliga gränser i
naturen, blir tydligheten bättre än en ny gräns som inte följer några synliga
naturliga avgränsningar.

P2

Gränsen följer bäcken fram till att den korsar vägen. Från vägen följs den naturliga
sluttningen/stupningen.

P3

I norr följer gränsen den naturliga sluttningen/stupningen.

P4

I öster följer gränsen den för befintligt vattenskyddsområde. Gränsen är ”fiktiv” och
följer ingen naturlig gräns i landskapet. Från östra änden av den östra dammen
dras en rak gräns upp till sluttningen/stupningen.
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Sekundär skyddszon
Sekundär skyddszon är en sammanvägning av den del av grundvattenmagasinet där
transporttiden till grundvattentäkten är kortare än ett år samt delar av ytvattentäktens
tillrinningsområde. Ytvattendelen består av de sjöar samt vattendrag som redovisas på
fastighetskartan inom bedömt tillrinningsområde till vattentäktens ytvattendel, samt 50 m
strandzon runt dessa. För att underlätta efterlevnad av vattenskyddsföreskrifter och tillsyn
har ytvattendelen och grundvattendelen slagits samman till en gemensam skyddszon.
S1

Sekundär zon i nordöst har inrättats för att primär zon inte ska vara den yttersta
gränsen nedströms eftersom det från tidigare utredningar har visats en
återströmning till brunnen vid uttag. Gränsen följer bäcken till dess nordligaste
punkt där den går rakt norrut till ytvattendelaren, för att sedan följa ytvattendelaren
in till punkten där primär zon för grundvattentäkten och sekundär zon för ytvatten
möts.

S2

I sydost dras gränsen längs med fastighetsgränsen fram till skogskanten och sen
längs skogskanten fram till vägen. Avgränsningen görs utefter vilka områden från
vilka transporttiderna för grundvatten är under 365 dygn till uttaget. Ett visst tillflöde
sker från sydost och golfbanan underlagras av material som står i hydraulisk
kontakt med brunnen och magasinet.

S3

Gränsen dras från skogskanten, längs med vägen fram till golfbanans klubbhus
och följer sedan golfbanans infartsväg ner till väg 634.

S4

Gränsen följer väg 634.

S5

Gränsen följer ytvattendelaren.

S6

Gränsen dras längs med väg 634 som följer ytvattendelaren.
Grundvattenmagasinets utbredning bedöms sträcka sig även väster om vägen,
men då inga specifika risker identifierats väster om vägen, används de
hydrogeologiska beräkningarna för avgränsningen av sekundär zon i väster. Detta
stämmer i stort överens med vägen som är den naturliga avgränsningen.

S7

I nordväst dras sekundär zon ut för att följa grundvattenmagasinet och för att
inkludera den förhöjda risken i området. Området omfattar bostadsbebyggelse
kring Duvesjön.

S8

I norr dras den sekundära zonen ut för att omfatta både grund- och ytvatten.
Området består främst av skog men även en del öppen mark som motiverar
utökningen.
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S9

Området utgörs av bostadsbebyggelse och dränerad/öppen mark. Den förhöjda
risken med bostadsbebyggelse och den snabba transporttiden för flöden motiverar
den utökade zonen.

S10

Här omfattar vattenskyddsområdet vattenområden samt en 50 m bred strandzon
runt dessa.

Figur 6. Föreslagen utbredning av skyddszoner för Lysegårdens vattentäkt. Numreringen hänvisar
till motivering i text. © Lantmäteriverket. Ärende nr M2006/1022.
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9

Bakgrund till valda skyddsföreskrifter
Vattenskyddsområdet är indelat i två skyddszoner (primär skyddszon och sekundär
skyddszon). I samtliga zoner gäller de restriktioner och anvisningar som gäller generellt
för skyddsområden, bland annat Naturvårdsverkets föreskrifter gällande skydd mot markoch vattenförorening vid lagring av brandfarliga vätskor (NFS 2017:5) med senare
revideringar) samt spridning av bekämpningsmedel (NFS 2015:2), se vidare kap 9.3.3.
Lagstiftning, Havs- och vattenmyndigheten, Länsstyrelsen, Naturvårdsverket, EU,
Boverket, SGU, Livsmedelsverket, GR, Kungälvs kommun och många andra anser att
vattenskyddet långsiktigt måste förbättras. Att införa vattenskyddsområde och
skyddsföreskrifter enligt miljöbalken är ett av många verktyg för att uppnå detta.
Syftena är att:

9.1

o

Informera om det allmänt gällande lagkravet på aktsamhet och allmän hänsyn.

o

Specificera krav på aktsamhet i form av skyddsföreskrifter inom just detta
vattenskyddsområde.

o

Bibehålla eller förbättra vattenkvaliteten och minska risken för förorening.

o

Identifiera olika intressen som vill använda mark och vatten.

o

Använda mark och vatten på bästa sätt.

Skyddsföreskrifternas syfte och funktion
Syftet med skyddsföreskrifterna och deras tillämpning är att säkerställa att påverkan eller
risk för påverkan på Lysegårdens vattentäkt inte uppstår, så att vattnet efter normalt
reningsförfarande kan användas för dricksvattenförsörjning. Skyddsföreskrifterna är såväl
föreskrivande som informerande. Dessa två funktioner gör att syftet med
skyddsföreskrifterna uppnås. Utformningen av skyddsföreskrifterna har därför anpassats
till dessa funktioner.
Vattenskyddsföreskrifterna har utformats med vattentäktens nutida och framtida
skyddsbehov i fokus och representerar i många avseenden en tillämpning och uttolkning
av miljöbalkens intentioner som uttrycks i miljöbalkens allmänna hänsynsregler (MB 2
kapitlet). I vissa fall kan en föreskrift med stöd av miljöbalkens 7 kapitel innefatta ett större
krav på försiktighet än vad som följer av miljöbalkens allmänna aktsamhetsregler.
Föreskrifter för vattenskyddsområde meddelas med stöd av 7 kapitlet. 22§ Miljöbalken.

9.2

Riskanalysens överföring till vattenskyddsföreskrifter
Skyddsföreskrifterna beaktar befintliga risker, men de ska även vara framåtsyftande och
föreskriver därför även om verksamheter som inte är aktuella idag. Det är de främsta
riskerna från riskanalysen som bör övervägas få de strängaste restriktionerna, med
beaktande av de allmänna råd som referensram och norm, liksom kommunens
ställningstagande.
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Riskbedömningen har speciellt lyft fram användning av bekämpningsmedel på golfbanan,
grustäkten samt verksamheten i grustäkten. Vattenskyddsföreskrifterna anpassas till
denna bedömning, i den mån miljöbalken inte hanterar dessa risker på ett tillräckligt vis.
Riskanalysens resultat är en av flera aspekter som beaktas vid utformning av förslag till
skyddsföreskrifter. Utöver riskanalys påverkar allmänna råd, baserade på Miljöbalkens
allmänna hänsynsregler, samt kommunens ställningstagande, såväl omfattning som nivå
av de restriktioner som föreslås. Det finns således ingen koppling mellan enbart
riskanalysens resultat och föreskrifternas utformning.

9.3

Skyddsföreskrifternas restriktionsnivå

9.3.1 Generella krav
För att åstadkomma ett tillfredsställande skydd för vattentäkten, föreslås
skyddsföreskrifter enligt bilaga 1.
Skydd av vattentäkter regleras i stort genom Miljöbalken (SFS 1998:808, 7 kap).
Naturvårdsverket ger anvisningar för skydd av ytvattentäkter i ”Naturvårdsverkets
handbok för vattenskyddsområden”. För såväl yt- som grundvattentäkter beaktas även
EU:s ramdirektiv för vatten. Enligt EU:s ramdirektiv är det övergripande syftet att se till att
en "god ekologisk vattenstatus" respektive god kemisk vattenstatus uppnås och bibehålls.
Målet är även att förebygga försämring av vattnet även om vattnet idag har god kvalitet.
9.3.2 Restriktionsnivå
Kommunens miljöpolitiska ambition bedöms ansluta till miljöbalkens nivå och
skyddsföreskrifterna grundar sig därför i princip på ”normalbestämmelser” med
anpassning till lokala förhållanden. Skyddsföreskrifterna beaktar befintliga risker, men de
ska även vara framåtsyftande och föreskriver därför även om verksamheter som inte är
aktuella idag.
9.3.3 Generella restriktioner
Det finns restriktioner och anvisningar som gäller generellt inom vattenskyddsområden,
så även inom det föreslagna vattenskyddsområdet för Lysegårdens vattentäkt. Dessa är
meddelade med stöd av annan lag än miljöbalkens 7 kap. 22 § MB. Vilka dessa är och
vilken omfattning de har, kan ändras över tid, och av detta skäl är det inte lämpligt att det
som bilaga till vattenskyddsföreskrifterna ska finnas en fullständig och aktuell beskrivning
över all indirekt lagstiftning som är i kraft. Den som berörs av vattenskyddsområdet är
skyldig att känna till vilka restriktioner och anvisningar som är aktuella, liksom att känna
till all annan lagstiftning. Gällande restriktioner och anvisningar som per automatik träder
ikraft då ett område fastställs som vattenskyddsområde, redovisas nedan på nästa sida.
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Naturvårdsverkets föreskrifter gällande skydd mot mark- och vattenförorening vid lagring
av brandfarliga vätskor, NFS 2017:5 (ersätter sedan 1 juli 2018 NFS 2003:24)
1 kap. Tillämpningsområde
1 § Dessa föreskrifter gäller vid hantering av brandfarliga vätskor eller spillolja i cisterner ovan och i
mark som rymmer mer än 1 m3 vätska samt rörledningar och slangledningar som är anslutna till
sådana cisterner. Inom vattenskyddsområde gäller föreskrifterna för hantering av mer än 250 liter
brandfarliga vätskor eller spillolja.
Dessa föreskrifter gäller inte hantering som är tillståndspliktig enligt miljöprövningsförordningen
(2013:251) eller som prövas inom ramen för en annan tillståndspliktig verksamhet enligt
miljöbalken.
2 § Föreskrifterna innehåller krav på information till tillsynsmyndigheten och krav på sekundärt
skydd.
3 § Vid hantering av brandfarliga vätskor som dessa föreskrifter gäller finns det även krav i
föreskrifter meddelade av Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap.
3 kap. Information till tillsynsmyndigheten
1 § Den som avser att installera en cistern enligt 1 kap. 1 § ska senast fyra veckor innan
installationen påbörjas eller hanteringen inleds skriftligen informera tillsynsmyndigheten om detta.
Kopia på utförda kontroller, även periodiska kontroller, som utförts enligt föreskrifter meddelade av
Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap, ska ges in till tillsynsmyndigheten.
4 kap. Krav inom vattenskyddsområde
1 § Cisterner i och ovan mark enligt 1 kap. 1 § i dessa föreskrifter samt rörledningar och
slangledningar ska ha ett sekundärt skydd inom vattenskyddsområde.
Cisterner ovan mark ska ha sekundärt skydd i form av invallning. Rörledningar och slangledningar
ska vara dubbelmantlade eller ha annat sekundärt skydd.
Undantag från kravet gäller dock för cisterner med tillhörande ledningar i pannrum eller
motsvarande i bostadshus och som är under regelbunden uppsikt, om inte tillsynsmyndigheten
anger annat.
Rörledning i byggnad får inte dras i eller under golv, utan ska förläggas väl synlig.
2 § Det är förbjudet att hantera mer än 250 liter brandfarliga vätskor eller spilloljor inom de delar av
ett vattenskyddsområde som betecknas som vattentäktzon, primär (inre) skyddszon och sekundär
(yttre) skyddszon utan sekundärt skydd enligt 4 kap. 1 §.
Om ett vattenskyddsområde inte har indelats i zoner gäller förbudet mot NFS 2017:5 hantering utan
sekundärt skydd inom hela vattenskyddsområdet.
3 § Invallningen ska rymma cisternens innehåll. För flera cisterner i en invallning ska invallningen
rymma den största cisternens volym + 10 % av övriga cisterners totala volym.
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4 § Det sekundära skyddet ska vara tätt och hållbart och det ska vara utformat så att kontroll är
möjlig.
5 § Vid påfyllningsrör för cistern inom vattenskyddsområde ska skylt med texten
”VATTENSKYDDSOMRÅDE” vara uppsatt. Skylten ska vara väl synlig och av varaktig
beskaffenhet.
Skylten ska även innehålla följande information:
- Fastighetsbeteckning
- Adress
- Volym
- Högsta fyllningsflöde
- Innehåll
6 § Om vattenskyddsområdets skyddsföreskrifter innehåller strängare krav än dessa föreskrifter
gäller de kraven.
5 kap. Ansvar
1 § Bestämmelser om ansvar vid överträdelse av dessa föreskrifter finns i 29 kap. miljöbalken.
Bestämmelser om miljösanktionsavgifter finns i förordningen (2012:259) om miljösanktionsavgifter.
2 § Då det finns anledning att misstänka att mark- eller vattenområde blivit förorenat ska
tillsynsmyndigheten omedelbart underrättas. Ansvarig för att underrättelse sker är den som
hanterar brandfarliga vätskor eller spillolja enligt 1 kap. 1 § i dessa föreskrifter.
Övergångsbestämmelser
1. Dessa föreskrifter träder ikraft den 1 juli 2018, då Naturvårdsverkets föreskrifter NFS 2003:24 om
skydd mot mark- och vattenförorening vid lagring av brandfarliga vätskor upphör att gälla.
3. För cisterner och rörledningar som har installerats före ikraftträdandet, som inte omfattades av
krav på sekundärt skydd enligt tidigare bestämmelser och om krav på sekundärt skydd införs eller
ändras genom dessa föreskrifter, ska verksamhetsutövaren senast den 1 januari 2022 ha installerat
sekundärt skydd.
Meddelade undantag som avser sekundärt skydd gäller till den i respektive beslut angivna
tidpunkten för upphörande och i annat fall längst till och med den 1 januari 2022.
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Naturvårdsverkets föreskrifter om spridning och viss övrig hantering av växtskyddsmedel
(NFS 2015:2)
6 kap. Tillstånd för användning i vattenskyddsområde
1 § Det är förbjudet att utan särskilt tillstånd av den kommunala nämnden yrkesmässigt använda
växtskyddsmedel utomhus inom de delar av ett vattenskyddsområde som betecknas som
vattentäktzon, primär (inre) skyddszon och sekundär (yttre) skyddszon.
Om ett vattenskyddsområde inte har indelats i zoner gäller förbudet mot användning utan tillstånd
enligt första stycket inom hela vattenskyddsområdet.
2 § Bestämmelsen i 1 § gäller inte vid användning som har karaktär av punktbehandling och som
har en sådan begränsad omfattning att människors hälsa och miljön inte riskerar att skadas.
Bestämmelsen i 1 § gäller inte vattenskyddsområden som har inrättats efter den 1 januari
2018 eller vattenskyddsområden för vilka föreskrifter till skydd för området har ändrats efter
den 1 januari 2018.
Enligt 2 kap. 36 § andra stycket förordningen (2014:425) om bekämpningsmedel gäller
bestämmelsen i 1 § inte för ett vattenskyddsområde eller de delar av ett vattenskyddsområde som
omfattas av föreskrifter meddelade med stöd av 7 kap. 22 § miljöbalken med förbud mot
användning av växtskyddsmedel.

Sweco Sverige AB
Vattenresurser, Göteborg

Nils Kellgren

Anders Blom

Linnea Ruderfelt
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BILAGA 1 –
SKYDDSFÖRESKRIFTER FÖR LYSEGÅRDENS
VATTENSKYDDSOMRÅDE
2021-03-14

Lysegårdens vattenskyddsområde, Kungälvs kommun
Vattenskyddsområdet för Lysegårdens vattentäkt är uppdelat i två skyddszoner med olika
restriktionsnivåer. En uppdelning av vattenskyddsområdet i olika skyddszoner gör att
skyddsföreskrifterna blir mer nyanserade och skäliga genom att högst krav kan ställas på
verksamheter som ligger närmast uttagsbrunnen.
Primär skyddszon
Syftet med den primära skyddszonen är att minimera risken för akut förorening av vattentäkten.
En primär skyddszon avgränsas så att uppehållstiden för grundvattnet från den primära skyddszonens
yttre gräns till vattentäktszonen gräns beräknas vara minst 100 dygn.
Sekundär skyddszon
Syftet med den sekundära skyddszonen är att bibehålla eller förbättra vattenkvaliteten.
En sekundär skyddszon avgränsas så att den omfattar
- Grundvattenmagasinet inom det område där uppehållstiden för grundvattnet från den sekundära
skyddszonens yttre gräns till vattentäkten beräknas vara minst ett år.
- Sjöar samt vattendrag som redovisas på fastighetskartan inom bedömt tillrinningsområde till
vattentäktens ytvattendel, samt 50 m strandzon runt dessa. Inkluderar också bebyggda områden kring
Duvesjön.

Vattenskyddsområde för Göta älv och Vänersborgsviken
Förslaget till Göta älvs och Vänersborgsvikens vattenskyddsområde (pågående arbete, mars 2021)
överlappar Lysegårdens vattenskyddsområde. Inom området gäller således både
vattenskyddsföreskrifter för Lysegårdens vattenskyddsområde och vattenskyddsföreskrifter för Göta
älvs och Vänersborgsvikensvattenskyddsområde. I de fall en verksamhet regleras med olika
omfattning eller restriktionsnivå i dessa två vattenskyddsområden är det den strängaste föreskriften
som gäller.

Lysegårdens vattentäkt - KS2016/1247-33 Beslut om inrättande av vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter för Lysegårdens vattentäkt : Lysegården_TeknisktUnderlag_m_förslag_till_vattenskyddsföreskrifter_och_vattenskyddsområde_20210314

1 § Kemikalier
§

Primär skyddszon

Sekundär skyddszon

1a

Hantering av mer än 25 liter
petroleumprodukter är förbjudet.

Hantering av mer än 250 liter
petroleumprodukter är förbjudet.

(Total volym och inte volym per behållare
avses).

(Total volym och inte volym per behållare
avses).

Undantag gäller för hantering med sekundärt
skydd.

Undantag gäller för hantering med sekundärt
skydd.

Undantag gäller för bränsle i drifttanken på
fordon.

Undantag gäller för bränsle i drifttanken på fordon.

Undantag gäller petroleumprodukter för
underhåll av asfalterade ytor.

1b

Hantering av mer än 25 liter hälso- eller
miljöfarliga produkter är förbjudet. (Total
volym och inte volym per behållare avses).
Undantag gäller för hantering med sekundärt
skydd.

Undantag gäller petroleumprodukter för underhåll
av asfalterade ytor.

Hantering av mer än 25 liter hälso- eller
miljöfarliga produkter får inte ske utan
tillstånd. (Total volym och inte volym per
behållare avses).
Undantag gäller för hantering med sekundärt
skydd.

2 § Miljöfarlig verksamhet
§

Primär skyddszon

3a

Miljöfarlig verksamhet eller åtgärd som är
anmälningspliktig enligt 2-32 kap i
miljöprövningsförordningen (2013:251 och
eventuella senare ändringar) är förbjuden.

3b

Sanering som avses i 28 § förordningen
(1998:899) om miljöfarlig verksamhet och
hälsoskydd får inte vidtas utan tillstånd.

Sekundär skyddszon

Sanering som avses i 28 § förordningen
(1998:899) om miljöfarlig verksamhet och
hälsoskydd får inte vidtas utan tillstånd.

3 § Avfall och uppläggning av massor
§

Primär skyddszon

Sekundär skyddszon

3a

Lagring av flytande farligt avfall är förbjuden.

Lagring av flytande farligt avfall är förbjuden.

Undantag gäller för lagring med sekundärt skydd

Undantag gäller för lagring med sekundärt skydd

3b

Deponering av farligt avfall är förbjuden.

Deponering av farligt avfall är förbjuden.

3c

Uppläggning av förorenade massor eller
massor med okänt föroreningsinnehåll är
förbjuden.

Uppläggning av förorenade massor eller
massor med okänt föroreningsinnehåll är
förbjuden.
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4 § Avlopp
§

Primär skyddszon

4a

Utsläpp av hushållsspillvatten är förbjudet.

4b

Utsläpp av BDT-vatten får inte ske utan
tillstånd.

Sekundär skyddszon

5 § Dagvatten
§

Primär skyddszon

Sekundär skyddszon

5a

Anläggning för infiltration av dagvatten får
inte anläggas utan tillstånd.

Anläggning för infiltration av dagvatten får
inte anläggas utan tillstånd.

6 § Markarbeten
§

Primär skyddszon

6a

Materialtäktsverksamhet är förbjudet.

6b

Gräv- och schaktarbete får inte ske utan
tillstånd.

Gräv- och schaktarbete får inte ske utan
tillstånd.

Undantag gäller för markarbeten med en
sammanhängande jord-/bergvolym som är mindre
än 10 mᶟ eller underhåll av ledningar och
dräneringar.

Undantag gäller för markarbeten med en
sammanhängande jord-/bergvolym som är mindre
än 10 mᶟ eller underhåll av ledningar och
dräneringar.

6c

Nyanläggning av väg eller parkeringsplats
får inte ske utan tillstånd.

Nyanläggning av väg eller parkeringsplats
omfattande mer än 500 m² får inte ske utan
tillstånd.

6d

Underhåll av ledningar och dräneringar får
inte ske utan anmälan.

Sekundär skyddszon

7 § Uppställning av arbetsfordon
§

Primär skyddszon

Sekundär skyddszon

7a

Uppställning av arbetsfordon är förbjudet.

Uppställning av arbetsfordon är förbjudet.
Undantag gäller för uppställning på hårdgjord yta
inomhus, för parkering i anslutning till bostadshus
eller på gårdsplan där fordon är under uppsikt.
Undantag för uppställning på hårdgjord yta
utomhus försedd med oljeavskiljare
Undantag för fordon med bränsletank som har
sekundärt skydd.
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8 § Asfalt, oljegrus och vägsalt
§

Primär skyddszon

Sekundär skyddszon

8a

Beläggningsarbete och förbättringsarbeten
på väg på en total yta av 100 m² eller mer vid
samma tillfälle, får inte ske utan anmälan.

Beläggningsarbete och förbättringsarbeten
på väg på en total yta av 100 m² eller mer vid
samma tillfälle, får inte ske utan anmälan.
Undantag gäller för underhåll och akuta insatser
för trafiksäkerhet och framkomlighet.

8c

Uppläggning eller tillverkning av asfalt,
oljegrus eller vägsalt är förbjuden.

8d

Saltning av vägar får inte ske utan tillstånd.

Uppläggning eller tillverkning av asfalt,
oljegrus eller vägsalt är förbjuden.

9 § Fordonstvätt
§

Primär skyddszon

Sekundär skyddszon

9a

Fordonstvätt är förbjudet, med undantag för
avsköljning med kallt vatten.

Fordonstvätt är förbjudet, med undantag för
avsköljning med kallt vatten

10 § Utvinning, tillförsel och lagring av energi och vatten
§

Primär skyddszon

10a

Etablering av anläggning där värme eller
kyla utvinns ur, tillförs till eller lagras i mark
är förbjudna.

11b

Anläggande av brunn för uttag av
grundvatten får inte ske utan tillstånd.

Sekundär skyddszon

Anläggande av brunn för uttag av
grundvatten får inte ske utan tillstånd.

12 § Djur
§

Primär skyddszon

11a

Strandbete är förbjudet.

Sekundär skyddszon

13 § Växtnäringsämnen
§

Primär skyddszon

Sekundär skyddszon

13a

Yrkesmässig hantering av växtnäringsämnen
får inte ske utan tillstånd.

Yrkesmässig hantering av
växtnäringsämnen får inte ske utan
anmälan.

13b

Yrkesmässig spridning av avloppsslam eller
humanurin är förbjudet.

Yrkesmässig spridning av avloppsslam eller
humanurin är förbjudet.
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14 § Kemiska växtskyddsmedel
§

Primär skyddszon

14a Hantering av kemiska växtskyddsmedel är

Sekundär skyddszon

förbjuden.

Hantering av kemiska växtskyddsmedel inom
tomtmark får inte ske utan tillstånd.

Undantag gäller punktsanering.

Undantag gäller för punktsanering.

14b Jord- eller vattenslagning av plantor som

behandlats med kemiska växtskyddsmedel
är förbjudet.

Jord- eller vattenslagning av plantor som
behandlats med kemiska växtskyddsmedel
är förbjudet.

15 § Skog och träprodukter
§

Primär skyddszon

Sekundär skyddszon

15a Uppläggning av bark, flis, spån och timmer är
förbjuden.

Undantag gäller för;
- Upplag av ved eller andra träbaserade
produkter för uppvärmning inomhus.

16 § Allmänna bestämmelser
a) Tillsyn enligt dessa föreskrifter utövas av Miljö- och byggnadsnämnden i Kungälvs kommun.
b) Dispens från förbud enligt dessa föreskrifter kan medges av Miljö- och byggnadsnämnden i
Kungälvs kommun efter hörande av berörda kommunala myndigheter och huvudman för
vattentäkten. I samband med sådan prövning kan länsstyrelsen föreskriva särskilda villkor
som anses erforderliga för att undvika oacceptabel vattenförorening.
c) Fastighetsägare, nyttjare av fastighet eller verksamhetsutövare inom vattenskyddsområdet
ska omedelbart anmäla spill, läckage och andra händelser om de är av sådan omfattning att
de kan medföra risk för vattenförorening. Anmälan ska göras till Räddningstjänsten. Inträffade
olyckor ska omedelbart rapporteras på telefon 112.

17 § Skyltning
a) Där allmänna vägar passerar gräns till vattenskyddsområdet samt där så behövs vid vägar
som passerar genom området ansvarar vattentäktens huvudman för att det finns skyltar som
utmärker och informerar om vattenskyddsområdet. Annans mark får tas i anspråk för detta (7
kap 22 § miljöbalken). Utformningen av skyltar ska följa rekommendationer från berörda
myndigheter och statliga verk.
b) Där petroleumprodukter eller andra hälso- och miljöfarliga produkter hanteras ska skylt finnas
som informerar om vattenskyddsområdets existens. Skyltarna tillhandahålls av vattentäktens
huvudman. Undantag gäller vid hantering av nämnda produkter för hushållsbehov.

Upplysningar
a) I de fall anmälan krävs enligt dessa föreskrifter ska skriftlig anmälan skickas till Miljö- och
byggnadsnämnden i Kungälvs kommun. I samband med sådan prövning kan nämnden
föreskriva särskilda försiktighetsmått som anses erforderliga för att undvika oacceptabel
vattenförorening
b) I de fall tillstånd krävs enligt dessa föreskrifter ska skriftlig ansökan skickas till Miljö- och
byggnadsnämnden i Kungälvs kommun. I samband med sådan prövning kan nämnden
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föreskriva särskilda villkor som anses erforderliga för att undvika oacceptabel
vattenförorening.
c) Tillstånd enligt dessa skyddsföreskrifter krävs inte om motsvarande delar i verksamheten
tillståndsprövats eller omfattas av pågående tillståndsprövning enligt miljöbalkens 9, 11 och 12
kapitel eller annan förordning utfärdad eller med stöd av miljöbalken.
d) Brott mot skyddsföreskrifterna kan medföra påföljd enligt 29 kap 2 och 2a §§ miljöbalken om
inte ansvarsbestämmelser blir tillämpliga.

Ikraftträdande
a) Skyddsföreskrifterna gäller enligt 7 kap. 22 § miljöbalken omedelbart då vattenskyddsområdet
träder ikraft, även om de överklagas.

Övergångsbestämmelser
a) Verksamhet som har påbörjats före ikraftträdandet och som genom dessa skyddsföreskrifter
blir tillståndspliktig får fortsätta att bedrivas till och med den dd mm åå. Därefter får
verksamheten bedrivas endast om den som bedriver verksamheten lämnat in en ansökan om
tillstånd till tillståndsmyndigheten senast den dd mm åå.
b) Verksamhet som har påbörjats före ikraftträdandet och som genom dessa skyddsföreskrifter
blir anmälningspliktig får fortsätta att bedrivas till och med den dd mm åå. Därefter får
verksamheten bedrivas endast om verksamheten är anmäld senast den dd mm åå.
c) Verksamhet som har påbörjats före ikraftträdandet och som genom dessa skyddsföreskrifter
blir förbjuden får fortsätta att bedrivas till och med den dd mm åå . Därefter får verksamheten
bedrivas endast om verksamheten erhållit dispens från förbudet senast dd mm åå.
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Bilaga A: DEFINITIONER AV BEGREPP I DESSA SKYDDSFÖRESKRIFTER
Arbetsfordon

Med arbetsfordon avses fordon som används för arbete med väg, mark, jordeller skogsbruk.

BDT-vatten

Bad-, disk- och tvättvatten.

Farligt avfall

Med farligt avfall avses ett ämne eller ett föremål som definieras enligt 3 §
Avfallsförordningen (2011:927).
Med fordon avses ett transportmedel med motor, som kan framföras på mark,
vatten eller is.

Fordon
Förorenade massor

Med förorenade massor avses i dessa föreskrifter massor från ett förorenat
område eller efterbehandlingsprojekt, det vill säga från ett område, en deponi,
mark eller sediment som är förorenat och vars föroreningshalter ligger över
lokal eller regional bakgrundshalt. Vad som avses med förorenade massor kan
därför variera mellan olika platser och får avgöras av tillsynsmyndigheten.

Hantering

Med hantering avses en verksamhet eller åtgärd som innebär att en kemisk
produkt eller bioteknisk organism tillverkas, bearbetas, behandlas, förpackas,
förvaras, transporteras, används, omhändertas, destrueras, konverteras,
saluförs, överlåts eller är föremål för något annat jämförbart förfarande. Detta i
enlighet med miljöbalken 14 kap 2 § punkt 7.

Hushållsbehov

Med hushållsbehov avses sådant behov som uppkommer i det egna hushållet
och som inte är förknippat med kommersiellt bruk. Hushållsbehov begränsas
vid hantering av enstaka förpackningar av de största storlekarna en enskild
konsument kan köpa i detaljhandeln. Tillfällig förvaring av större mängder färg,
exempelvis i samband med målning av ett enskilt bostadshus skall också
anses vara hantering för hushållsbehov.

Hushållsspillvatten

Spillvatten från bostäder och serviceinrättningar, vilket till övervägande del
utgörs av toalettvatten eller bad-, disk- och tvättvatten (BDT-vatten).

Hårdgjord yta

En hårdgjord yta är en yta som vatten inte kan infiltrera genom.

Hälso- eller
Med hälso- eller miljöfarliga produkter avses i dessa föreskrifter kemiska
miljöfarliga produkter produkter klassificerade och märkta som farliga enligt CLP-förordningen eller
enligt framtida bestämmelser med motsvarande syfte och innebörd.

Jord- och
vattenslagning

Med jord- och vattenslagning avses den förvaring av plantor som sker i jord
eller vatten i väntan på att de ska planteras.

Kemiska
växtskyddsmedel

Med kemiskt växtskyddsmedel avses, i enighet med miljöbalken, kemiska
produkter som är avsedda att förebygga eller motverka att djur, växter eller
mikroorganismer förorsakar skada eller olägenhet för människors hälsa eller
skada på egendom. Växtskyddsmedel innefattar inte biocidprodukter.

Markarbeten

Med markarbete avses schaktning, grävning, borrning, pålning och andra
jämförbara arbeten som tillfälligt eller varaktigt påverkar markens utseende och
struktur.

Materialtäkt

Med materialtäkt avses i dessa föreskrifter täkt av berg samt sten, grus, sand,
lera, jord, torv eller andra jordarter.
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Organiska
gödselmedel

Organiska ämnen av biologiskt ursprung, dock ej stallgödsel, som kan
användas som gödselmedel (exempelvis avloppsslam).

Petroleumprodukter

Med petroleumprodukter avses produkter utvunna från råolja (petroleum).

Samma tillfälle

Med samma tillfälle avses den tidsperiod under vilket arbete utförs i en följd,
utan andra avbrott än vad normal arbetstid ger upphov till.

Sekundärt skydd

Med sekundärt skydd avses
a) invallning för enskilt förvaringskärl som rymmer hela kärlets volym, eller
b) invallning som är gemensam för flera förvaringskärl som rymmer minst 50 %
av den totala lagringskapaciteten, dock minst den största cisternens volym och
10% av övriga behållares volymer, eller
c) dubbelmantlade rörledningar eller
d) uppsamlingstråg eller annan anordning som säkerställer att vätska och
andra medier kan uppfångas från ett läckande förvaringskärl eller vid spill. Det
sekundära skyddet utgörs av ett tätt material som är beständigt mot avsett
ämne. Det sekundära skyddet ska omfatta alla delar som omfattas av
föreskrift.

Stallgödsel

Husdjurens träck och urin med eventuell inblandning av foderrester, strömedel
eller annan vätska såsom spillvatten, disk- och tvättvatten, pressaft från
ensilage eller eventuell nederbörd uppsamlad på gödselplatta, rastgård och i
behållare.

Tomtmark

Med tomtmark avses mark som upptas av småhus samt trädgård och
parkeringsplats som ligger i anslutning till bostadshus.

Uppställning

Med uppställning avses sådan parkering längre tid än ett dygn.

Vattentäktsverksamhet

Verksamhet som är direkt förknippad med drift och underhåll av vattentäkten.

Växtnäringsämnen

Med växtnäringsämnen avses mineralgödsel, stallgödsel samt organiska
gödselmedel

Yrkesmässig

Såväl fysiska som juridiska personer kan bedriva yrkesmässig verksamhet. För
att någon ska anses bedriva yrkesmässig verksamhet förutsätts att
verksamheten har en viss omfattning och varaktighet, samt ett objektivt
fastställbart vinstsyfte och är av självständig karaktär.
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Bilaga 3
Kungälvs kommun
Riskanalys för Lysegården vattentäkt
Översiktlig riskanalys enligt "Risk- och sårbarhetsanalys
dricksvattenförsörjning" , SLV okt 2007

Identifierade beaktansvärda riskobjekt/riskkällor
Riskkällor
Väg 634, olycka med farligt god eller tungt fordon
Väg 634, vägdagvatten
Väg 634, vägsalt
Skogsbruk, bekämpningsmedelsbehandlade plantor
Skogsbruk, mobila bränsletankar
Bebyggelse, oljecistrener
Bebyggelse, hemkemikalier
Bebyggelse, parkering och fordonstvätt
Bebyggelse, enskilda avlopp
Bebyggelse, energianläggningar
Bebyggelse, upplag av avfall
Bebyggelse, anläggningsarbeten
Bebyggelse, släckvatten
1) mottagning/sortering i f.d. materialtäkt
2) Förorenad mark, diesel/petroeumutsläpp
3)Lysegården golfbana, bekämpningsmedel/växtnäring
4) Stall, gödselhantering

Översiktlig riskanalys vid
S-klass
K-klass
1
4
2
2
2
2
2
3
2
3
1
3
1
3
1
2
2
2
1
2
2
3
2
2
1
4
3
3
2
3
3
3
3
2

Kriterier för sannolikhetsklassning
S1 - Händelsen bedöms inträffa mer sällan än en gång på 50 år
S2 - Händelsen bedöms kunna inträffa inom de närmaste
10-50 åren.
S3 - Händelsen bedöms kunna inträffa de närmaste 1-10
åren.
S4 - Händelsen bedöms inträffa en gång per år eller oftare.

Riskklass
2
1
1
2
2
2
2
1
1
1
2
1
2
3
2
3
2

Kriterier för konsekvensklassning
K1 Obetydlig påverkan på vattenkvaliteten, inga anmärkningar
K2 Tillfälliga anmärkningar som berör många
K3 Otjänligt vatten som berör många
K4 Otjänligt vatten med fara för liv och hälsa

Sannolikhet

S4 - mycket stor
S3 - stor
S2 - medelstor
S1 - liten

Konsekvens
K1
liten
Riskklass 1
Riskklass 1
Riskklass 1
Riskklass 1

K2
medelstor
Riskklass 2
Riskklass 2
Riskklass 1
Riskklass 1

K3
stor
Riskklass 3
Riskklass 3
Riskklass 2
Riskklass 2

K4
mycket stor
Riskklass 4
Riskklass 3
Riskklass 3
Riskklass 2

12 Beslut om inrättande av vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter för Lysegårdens vattentäkt - KS2016/1247-33 Beslut om inrättande av vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter för Lysegårdens vattentäkt : PM ang Lysegården VSO 210316

PM angående Lysegårdens vattenskyddsområde
1

Bakgrund och frågeställning

Kungälvs kommun, nedan ”kommunen”, arbetar med att utvidga och förändra
Lysegårdens vattenskyddsområdet. Delar av det nya vattenskyddsområdet omfattas
idag av de befintliga skyddsföreskrifterna för Lysegårdens vattenskyddsområde, som
är inrättat genom beslut år 1992.
Det nya vattenskyddsområdet omfattas även av det föreslagna vattenskyddsområdet
för Göta älv och Vänersborgsviken (Gävso). Då det är fler än en kommun som
kommer att beröras av vattenskyddsområdet Gävso kommer beslutet om att inrätta
vattenskyddsområde att behöva fattas av Länsstyrelsen i Västra Götalands län.
Förslaget till Gävso kungjordes i februari 2021 på de deltagande kommunernas
hemsidor.
Kommunen har efterfrågat en bedömning av risken för att kommunen blir ersättningsskyldig på grund av inrättandet av vattenskyddsområdet mot beaktande av:
a. förslaget till vattenskyddsområde med tillhörande skyddsföreskrifter,
b. ersättningsbestämmelserna i miljöbalken, nedan ”MB”, samt
c. genomgång och ev. kommentarer till skyddsföreskrifterna.
Denna promemoria syftar till att redogöra för förutsättningarna för ersättningsskyldighet samt klargöra risken för kommunens ersättningsskyldighet vid utvidgning
av Lysegårdens vattenskyddsområde.
2

Rättslig reglering

2.1

Grundläggande förutsättningar

Av 7 kap. 22 § MB följer att länsstyrelsen eller kommun för vattenskyddsområden ska
meddela sådana föreskrifter om inskränkningar i rätten att förfoga över fastigheter
inom området som behövs för att tillgodose syftet med området. I förevarande fall
föreslås skyddsföreskrifter inrättas för grundvattentäkt med stöd av 7 kap. 22 § MB.
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Bestämmelsen i 31 kap. 4 § 1 st. 5 p. MB innebär att fastighetsägare har rätt till
ersättning på grund av beslut som innebär att pågående markanvändning inom
berörd del av fastigheten avsevärt försvåras, om beslutet gäller föreskrifter
enligt 7 kap. 22 § MB om åtgärder eller inskränkningar som rör vattenskyddsområden. För att ersättning ska kunna utgå krävs att pågående markanvändning
inom berörd del av fastigheten avsevärt försvåras.
Av 31 kap. 3 § MB följer att det som i 31 kap. sägs om fastighet även gäller särskild
rätt till fastighet. På så sätt ska det som sägs om fastighetsägare även gälla den som
innehar särskild rätt till en fastighet, t.ex. arrendator och tomträttshavare. En
verksamhetsutövare som inte omfattas av kretsen som är ersättningsberättigade
enligt 31 kap. MB får framställa ersättningsanspråk på annan grund (exempelvis
skadeståndslagen), t.ex. om det finns en verksamhetsutövare som bedriver jordbruk
eller annan verksamhet inom området utan stöd av arrende eller liknande.
Av 31 kap. 5 § MB framgår att om skyddsföreskrifterna föreskriver tillstånd för viss
verksamhet eller åtgärd, föreligger rätt till ersättning endast om sådant tillstånd har
vägrats eller förenats med särskilda villkor. Även rättspraxis är tydlig avseende
tillämpningen av lagrummet, vilket bl a prövats i Växjö tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom i mål M 1326-09 den 10 oktober 2013. Domen redovisar vad som
enligt gällande rätt åligger fastighetsägaren för att ersättningskravet alls ska kunna
prövas av domstolen. För det fall möjlighet finns att få tillstånd till viss åtgärd enligt
vattenskyddsföreskrifterna, krävs att sådant tillstånd har sökts av fastighetsägaren
och att sådan ansökan antingen avslagits eller förenats med villkor eller restriktioner,
för att rätt till ersättning överhuvudtaget ska föreligga.
2.2

Begreppet ”pågående markanvändning”

Av praxis framgår att pågående markanvändning inte bara tar sikte på den markanvändning som rent faktiskt förekommer just vid värdetidpunkten utan att en
bedömning ska göras utifrån vad som vid varje tidpunkt framstår som en naturlig
fortsättning av den pågående markanvändningen.
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Mark som legat i träda i ungefär 40 års tid har sålunda bedömts genom olika åtgärder
kunna återställas och ge rätt till ersättning enligt 31 kap. miljöbalken, se Högsta
domstolens avgörande NJA 2015 s. 323. Vänersborgs tingsrätt, mark- och miljödomstolen, har dock i dom den 15 november 2017 i mål nr M 4490-13 (bilaga 1)
konstaterat att den pågående markanvändningen inte kunde anses vara jordbruk när
området användes som golfbana, varför ersättning inte kunde utgå för jordbruksmark
som pågående markanvändning. Mark- och miljööverdomstolen meddelade inte
prövningstillstånd i målet, varför mark- och miljödomstolens dom stod fast.
2.3

Kravet på ”avsevärt försvårande”

Begreppet avsevärt försvårande tar sikte på den s.k. kvalifikationsgränsen för ersättning. Visst försvårande får en berörd därmed tåla utan att få ersättning, dock inte hur
mycket som helst. En förutsättning för att ersättning ska kunna utgå är att kvalifikationsgränsen har överskridits, d.v.s. att markanvändningen ”avsevärt försvårats”.
Tidigare fanns det en bestämmelse i 31 kap. 6 § MB som innebar att ett toleransavdrag skulle avräknas från den intrångsersättning som sakägaren tillerkänts. Denna
bestämmelse upphörde dock att gälla år 2010 vid ersättning som utgår enligt 31 kap.
4 § MB. Innebörden av bestämmelsen i 31 kap. 6 § MB återfinns inte i dagens
gällande rätt utan istället i praxis och förarbetsuttalanden. Detta innebär att om kvalifikationsgränsen är uppnådd och ersättning beviljas enligt 31 kap. 4 § punkten 5 MB,
ska ersättning utgå med ett belopp som motsvarar hela intrånget, alltså även för den
del av skadan som faller under kvalifikationsgränsen (prop. 2008/09:214, s 101-102).
Om kvalifikationsgränsen däremot inte uppnås, utgår ingen ersättning alls.
I förarbetena har departementschefen anfört att ett bagatellartat intrång inte bör
grunda någon rätt till ersättning (prop. 1972:111, bil. 2, s. 332 och 335). Högsta
domstolen har i rättspraxis (NJA 1981 s. 351 I och II) behandlat frågan vad som är
innebörden av ”avsevärt försvårande”. Domstolen uttalade att det avgörande var
skadan i förhållande till den ekonomiska bärkraften hos den enhet till vilken skadan
relaterades, och att skadan mätt i absoluta tal inte fick vara obetydlig. Något bestämt
procenttal kunde inte fastställas då omständigheterna i det särskilda fallet ska vara
avgörande. I de behandlade fallen fann domstolen att gränsen gick vid omkring
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10 %. Ytterligare ledning till definitionen av ”avsevärt försvårande” kan hämtas ur
motiven till införandet av dåvarande plan- och bygglagen år 1987, då Bostadsutskottet ansåg att berörda markägare och rättighetshavare skulle vara skyldiga att
tåla ett visst mått av intrång i sina rättigheter när intrånget sker för att tillgodose
angelägna allmänna intressen (bet. 1986/87:BoU1, s. 137). I samma lagstiftningsärende hade Lagrådet funnit att en kvalifikationsgräns om 10 % inte kunde vara
oförenlig med vad som i tidigare lagstiftning och praxis ansetts godtagbart (prop.
1985/86;1, s. 217 f). Bostadsutskottet ville dock inte ange någon fast procentsats,
men uttalade att 10 % inom berörd del av fastigheterna får anses vara den högsta
nivån av intrång som i något fall behöver accepteras utan att ersättning ska utgå.
Vid bedömningen av en fastighetsägares ersättningsrätt enligt 31 kap 4 § MB ska
den s.k. ackumulationsregeln i 31 kap. 9 § MB tillämpas. Det innebär att om det av
skyddsföreskrifterna berörda området även omfattas av andra beslutade skydd, t.ex.
naturreservat, vilka beslutats under de senaste tio åren så ska hänsyn tas till den
samlade inskränkningen. Motivet för bestämmelsen var främst att det ansågs
stötande om en fastighetsägare genom skilda restriktioner tvingades acceptera ett
större intrång än om skadan bedömdes i ett sammanhang (prop. 1985/86:90 s. 116).
En förutsättning för att regeln ska bli aktuell är att skadorna berör samma del av
fastigheten. Om detta är fallet ska den sammanlagda skadan beräknas och
bestämmas.
2.4

Går skyddsföreskrifterna utöver vad som krävs enligt MB:s
aktsamhetskrav?

Viss äldre praxis (se t.ex. Miljööverdomstolens dom M 4900-00 den 16 maj 2002)
finns om att ersättning endast kan utgå i den mån skyddsföreskrifterna inskränker
användningen av en fastighet mer än vad som följer av de allmänna aktsamhetsbestämmelserna i 2 kap. MB. De allmänna aktsamhetsbestämmelserna i 2 kap. MB
ska följas oavsett om ett område är skyddat eller inte, och den nivå av aktsamhet
som ett område kräver beror på områdets egenskaper. Till exempel kan ett område
ha sådana egenskaper att det redan innan skyddet inrättas kan krävas en viss
restriktivitet i användning av bekämpningsmedel, t.ex. nära vattendrag och brunnar.
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I ovan nämnda dom anges vidare att Naturvårdsverkets allmänna råd om skyddsföreskrifter för vattentäkter är utgångspunkten för bedömningen av skyddsbehovet för
en vattentäkt, d.v.s. numera Naturvårdsverkets allmänna råd NFS 2003:16.
Domstolen konstaterar att föreskrifter som inte är mer ingripande än aktsamhetskraven och inte går utöver de nivåer som Naturvårdsverket fastställt i sina allmänna
råd, skäligen ska tålas utan ersättningsrätt. Ersättningsrätt föreligger således först
när skyddsföreskrifterna är strängare än kraven i 2 kap. MB och Naturvårdsverkets
allmänna råd NFS 2003:16. Vilken giltighet denna rättspraxis alltjämt har är omdiskuterad, bl a med beaktande av nedanstående avgörande.
Mark- och miljööverdomstolen meddelade den 29 augusti 2019 dom i mål nr M 636218 (bilaga 2) och tillerkände fastighetsägaren rätt till ersättning. Frågan i målet gällde
i vilken omfattning kraven på aktsamhet enligt 2 kap. 3 § MB från en verksamhetsutövares sida kan medföra att verksamhetsutövaren inte ska tillerkännas någon
ersättning vid inrättandet av skyddsområdet. Domen klargör hur kommuner ska
bedöma ersättningsrätten till fastighetsägare när förhållandena på berörd fastighet,
redan innan skyddsområdet beslutades, medfört viss inskränkning i användningen av
fastigheten, t.ex. om bekämpningsmedel borde fått användas och i vilken omfattning
och geografisk utsträckning. Tolkningen av mark- och miljööverdomstolens dom är
dock inte helt självklar i frågan om hur ersättningsbedömningen ska göras av skyddsföreskrifterna i relation till kraven på allmän aktsamhet enligt 2 kap. 3 § MB.
Domstolen anser dock att det i normalfallet finns en presumtion för ett ”avsevärt
försvårande” vid generella förbud mot användningen av kemiska bekämpningsmedel
inom stora områden och i domskälen anför Mark- och miljööverdomstolen följande.
”Någon mer exakt bedömning av hänsynsreglernas innebörd i det enskilda fallet kan
ofta inte göras i mål om ersättning enligt 31 kap. 4 § MB. Föreskrifter som generellt
förbjuder användningen av kemiska bekämpningsmedel inom stora områden kan
dock i många fall presumeras innebära att konventionell jordbruksverksamhet
avsevärt försvåras i den mening som avses i bestämmelsen.”

12 Beslut om inrättande av vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter för Lysegårdens vattentäkt - KS2016/1247-33 Beslut om inrättande av vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter för Lysegårdens vattentäkt : PM ang Lysegården VSO 210316

6

2.5

Handläggning av ersättningstalan

I 31 kap. MB finns reglerat hur handläggningen av ersättningstalan kan genomföras.
Kommunen har i egenskap av beslutsmyndighet möjlighet att förelägga den som vill
göra anspråk på ersättning eller inlösen att anmäla sina anspråk med påföljd att rätt
till ersättning annars kan gå förlorad, vilket stadgas i 31 kap. 12 § MB. Möjligheten att
förelägga enligt 31 kap. 12 § MB kan vara ett sätt att skaffa sig en översikt över vilka
anspråk som kan komma att framställas och möjligen även till vilka nivåer dessa
uppgår, vilket innebär att kommunen bättre kan bedöma de ekonomiska
konsekvenserna.
Det är fastighetsägaren som har att väcka talan gentemot kommunen genom
stämning vid mark- och miljödomstol inom ett år efter beslutet om inrättandet av
skyddsområde. Försitter fastighetsägaren den tidsfristen förfaller dennes rätt till
ersättning, vilket framgår av 31 kap. 13 § MB. Detta gäller under förutsättning att
någon överenskommelse eller något föreläggande om att inkomma med anspråk inte
har meddelats enligt 31 kap. 12 § MB. Kommunen är i praxis som huvudregel
ersättningsskyldig för den enskildes rättegångskostnader i första instans så länge
den enskilde haft skälig anledning att få sin sak prövad, vilket följer av 25 kap. 6 §
MB. Om kommunen kan undvika en långdragen och kostsam rättsprocess i domstol
där man tvistar om ersättningsskyldigheten är det därför ofta en fördel.
3

Skyddsföreskrifter för Lysegårdens vattenskyddsområde

Som en del av kommunens arbete med att stärka skyddet runt sina
vattenskyddsområden kommer skyddsföreskrifterna och området för Lysegårdens
vattenskyddsområde att justeras.
Av bemötandet av yttrandena som inkommit över förslaget till beslut om nytt
vattenskyddsområde med föreskrifter framgår att avgränsningen av området skett
enligt Naturvårdsverkets handbok om vattenskyddsområden (2010:5) baserat på
tekniskt underlag. Till skydd för vattentäkten föreslås flertalet skyddsföreskrifter.
Bland annat regleras användandet av kemiska bekämpningsmedel, spridning av
växtnäringsämnen och hantering av petroleumprodukter. Flertalet punkter som
regleras i skyddsföreskrifterna regleras även i annan lag eller föreskrift från
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myndighet, såsom Jordbruksverket, Naturvårdsverket eller Sprängämnesinspektionen.
Kommunen har haft en informationsinsats med utskick till berörda fastighetsägare.
Synpunkter har inkommit från ägarna till flera fastigheter samt ett par
verksamhetsutövare. De synpunkter som ur ett ersättningsperspektiv ter sig vara
mest av relevans är knutna till skogsbruket (exempelvis förbud mot jord- eller
vattenslagning av plantor som behandlats med kemiska växtskyddsmedel, hantering
av petroleumprodukter och uppställning av arbetsfordon) samt eventuellt
verksamheten vid Lysegården Sand & Trä inom sekundär skyddszon (hantering av
petroleumprodukter av mer än 250 liter får inte ske utan tillstånd, markarbeten får inte
ske utan tillstånd samt att uppställning av arbetsfordon är förbjudet med vissa
undantag). Efter synpunkterna har stora delar av verksamhetsområdet för Sand &
Trä har tagits bort från vattenskyddsområdet, dock finns en viss yta som ingår i
efterbehandlingsplanen kvar inom vattenskyddsområdet. Den här inskränkningen av
vattenskyddsområdet bedöms dock kunna medföra en minskad risk för att
kommunen behöver lämna intrångsersättning till Sand & Trä.
3.1

Synpunkter på föreskrifterna

Nedan följer kommentarer till respektive punkt av de föreslagna skyddsföreskrifterna
för Lysegårdens vattenskyddsområde.
Inledning: det noteras att vattentäktszonen är borttagen. Finns det inte något behov
av en vattentäktszon?
4 §. Bestämmelsen ter sig inte heltäckande för reglering av avfall i
vattenskyddsområdet. Det kan övervägas om man vill utforma bestämmelsen mer
generell, för att täcka upp t.ex. mellanlagring och förvaring av fast farligt avfall och
deponering av avfall som inte är farligt avfall, vilket är åtgärder som idag inte träffas
av föreskrifterna.
9 §. Den här föreskriften reglerar inte förvaring av asfalt, oljegrus och vägsalt. Det
kan övervägas om det är lämpligt med en sådan föreskrift.
13 §. Den här föreskriften skulle kunna kompletteras med föreskrifter om
gödselhantering, som annars saknas. Exempelvis skulle man kunna lägga till ett
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förbud mot lagring av stallgödsel och avloppsslam direkt på mark i primär zon, och ett
förbud med visst tidsundantag för stuka i fält i sekundär zon.
15 §. Det kan övervägas om det finns behov av att reglera upplag (t.ex. dess storlek
och varaktighet) och åtgärder kring upplag, såsom bevattning av upplag, i sekundär
zon. Exempelvis skulle det kunna regleras upplagens längd, t.ex. att upplag endast
får ske under sex månader, i sekundär zon.
Ytterligare föreskrifter som skulle kunna övervägas reglerar transport av farligt gods
(genomgående transporter av farligt gods samt åtgärder vid omläggning eller
anläggning av väg för farligt gods)
Det noteras att ett flertal av skyddsföreskrifterna är utformade med tillståndsplikt.
Avsikten med en tillståndsplikt bör vara att det som regleras, till skillnad med förbud, i
första hand ska anses vara tillåtet men att det kan förenas med villkor. Hur tillstånd
och anmälningar enligt föreskrifterna ska hanteras under förvaltningsskedet bör
därför tydliggöras i beslut eller genom separat rutin före beslutet om att inrätta
vattenskyddsområdet fattas. Föreskrifter med krav på tillstånd eller anmälan bör
generellt meddelas med återhållsamhet. Detta framgår av Havs- och
vattenmyndighetens förslag till ny vägledning om inrättande och förvaltning av
vattenskyddsområden, s. 12 (rapport 2021:4).
4

Förutsättningar för ersättningsbedömning

Vid bedömningen av ersättningsskyldigheten får inledningsvis fastställas hur den
pågående markanvändningen sett ut innan vattenskyddsområdet beslutades och om
det funnits någon inskränkning i markanvändningen innan vattenskyddsområdet
inrättades.
Av kartmaterialet i underlaget framgår att ett flertal fastigheter kommer att beröras av
det utvidgade vattenskyddsområdet. Området i primär zon omfattades i princip av det
nu gällande vattenskyddsområdet söder om bebyggelsen i Duvesjön. De ytor som
inte tidigare omfattats av vattenskyddsområde finns inom sekundär zon.
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4.1

Pågående markanvändning i de nya skyddszonerna

Primär zon
Marken inom primär zon utgörs idag av jordbruksmark, golfbana och skog. Området
omfattas delvis av Lysegårdens naturreservat (inrättat 2004) och Lysegårdens
Natura 2000-område (beslutat 2005). Området omfattas i huvudsak av det nuvarande
vattenskyddsområdet för Lysegården.
Sekundär och tertiär zon
Marken inom sekundär zon utgörs idag av bl.a. bebyggelse, åker och skogsmark.
Marken inom sekundär zon omfattas av flera befintliga skyddsformer; delvis
Lysegårdens naturreservat (inrättat 2004), delvis nuvarande Lysegårdens
vattenskyddsområde och delvis Svartedalens natur- och friluftsområde (inrättades i
omgångar 1982, 1988 och 1999 och förvaltas som naturreservat).
Även om marken idag används på visst sätt finns möjlighet att den pågående
markanvändningen ändå kan anses vara en annan, i likhet med avgörandet NJA
2015 s. 323 som refererats ovan. Förhållandena på den specifika platsen måste
därför utredas innan det med säkerhet kan fastslås vilken den pågående
markanvändningen ska anses vara på respektive fastighet.
4.2

Befintliga skydd i området

Delar av området som omfattas av det utvidgade vattenskyddsområdet och de
justerade vattenskyddsföreskrifterna ingår idag i Lysegårdens naturreservat,
Lysegårdens Natura 2000-område, Svartedalens natur- och friluftsområde,
Svartedalens Natura 2000-område och Lysegårdens befintliga vattenskyddsområde.
Inom Natura 2000-områdena råder bl.a. förbud mot skogsbruk och användande av
bekämpningsmedel. Inom naturreservaten råder idag förbud mot bl.a. skogs- och
jordbruksåtgärder och användning av kemiska bekämpningsmedel.
Naturreservaten och Natura 2000-omåådet är inrättat för över tio år sedan, varför det
inte bör finnas behov av att göra en bedömning av kumulerat intrång för de
skyddsformerna enligt 31 kap. 9 § MB.
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De befintliga skyddsföreskrifterna för Lysegårdens vattenskyddsområde reglerar flera
av de åtgärder som synpunkterna som inkommit från berörda, såsom användning av
bekämpningsmedel, skogsbruksåtgärder och hantering av petroleumprodukter.
Stora delar av vattenskyddsområdet kring Drypesjön omfattas även av strandskydd.
5

Bedömning

5.1

Utgångspunkter för ersättningsskyldighet enligt 31 kap. 4 § MB

För det fall att kommunen beslutar om att inrätta vattenskyddsområdet är det
sannolikt att kommunen kan behöva betala ersättning till fastighetsägarna enligt
31 kap. 4 § MB om föreskrifterna:
a. inskränker pågående markanvändning,
b. inskränkningen överskrider kvalifikationsgränsen (ca 10 %), och
c. går utöver vad som följer av de allmänna hänsynsreglerna i 2 kap. MB.
Naturvårdsverkets allmänna råd om vattenskyddsområden (NFS 2003:16) har
tidigare ansetts motsvara allmänt krav på aktsamhet som en fastighetsägare får tåla
utan rätt till ersättning (se t.ex. Miljööverdomstolens dom M 4900-00 den 16 maj
2002). De allmänna råden i NFS 2003:16 är numera upphävda och föreskriftsrätten
flyttad till Havs- och vattenmyndigeten. De har tagit fram ett förslag till vägledning om
inrättande och förvaltning av vattenskyddsområden (rapport 2021:4). Förslaget ligger
för närvarande för beslut efter att ha varit på remiss. Mark- och milljööverdomstolen
har även meddelat en dom (mål nr M 6362-18) som fastslår avsteg från tidigare
praxis och fastslår att i vart fall avseende bekämpningsmedel så kan en
ersättningsrätt uppkomma för en fastighetsägare även om skyddsföreskrifterna i NFS
2003:16 innehålls. Det kan dock argumenteras för att NFS 2003:16 tills vidare kan
användas som vägledning i bedömningen av ersättningsrätt, ur det perspektivet att
om en skyddsföreskrift är mer ingripande än NFS 2003:16 så bör den anses
överstiga den nivå av aktsamhet som skäligen ska tålas utan att ersättningsrätt
uppkommer. Risken för att kommunen skulle bli ersättningsskyldig för inrättandet av
vattenskyddsområdet blir därmed mindre än om man valt skyddsföreskrifter som
överensstämde med NFS 2003:16 eller var strängare än de föreskrifterna.
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Vad som motsvarar krav på allmän aktsamhet enligt 2 kap. MB är inte helt tydligt
fastställt i praxis. Skyddsföreskrifter som innebär generella förbud inom stora
områden kan dock innebära en presumtion för ett ”avsevärt försvårande” av den
pågående markanvändningen. Bedömningen påverkas dock av förhållandena i det
enskilda fallet och bl a av sådana faktorer som hur skyddsvärt ett område är, och
förekomsten av befintliga skydd talar för krav på en högre aktsamhetsnivå.
Det aktuella vattenskyddsområdets zoner berörs av såväl naturreservat, Natura
2000-område samt strandskydd, vilket kan tala för att en högre nivå av aktsamhet
redan idag, innan utvidgningen och justeringen av vattenskyddsområdet, krävs av en
fastighetsägare än i ett område som inte är skyddat alls.
5.2

Bedömning av ersättningsrätt

Varje ersättningsanspråk behöver hanteras separat, då bedömningen av
ersättningsrätten sker av vilken verkan den specifika skyddsföreskriften får på
fastigheten utifrån de individuella förhållandena på den fastigheten och den
pågående markanvändningen på fastigheten. Det behöver alltså vara en
inskränkning i markanvändningen som ger en ekonomisk skada som kan kvantifieras
i pengar. För en bedömning av ersättningsskyldigheten behöver de faktiska
förhållandena för respektive fastighet redas ut och värdering sedan ske av
värderingssakkunnig av den eventuella inskränkningen av pågående
markanvändning. Utan en sådan värdering är det svårt att uttala sig om ersättningen
eller risken för att kommunen ska behöva betala någon ersättning, då de
bedömningarna påverkas av många parametrar som är avhängiga de faktiska
förhållandena på varje individuell fastighet. Innan något konkret ersättningsanspråk
inkommer är det därför svårt att göra en bedömning, då det till stora delar beror på
vilken skyddsföreskrift det gäller och på vilket sätt fastighetsägaren menar att det
vållat en begränsning i markanvändningen och vilken storlek på ersättning som
fastighetsägaren begär. Härtill behöver även de befintliga skydden beaktas, då det
behöver bedömas om de befintliga skydden också reglerar den anförda
inskränkningen av markanvändningen. Man behöver alltså göra en bedömning av om
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vattenskyddsområdets skyddsföreskrifter ytterligare inskränker den aktuella
markanvändningen på den specifika platsen jämfört med de befintliga skydden.
För primär zon kan man konstatera att det endast är ett begränsat område som inte
tidigare har omfattats av restriktioner. Den faktiska bedömningen av om ersättning
ska utgå måste dock göras för varje individuell fastighet utifrån dess specifika
förhållanden.
Vad gäller sekundär zon är skyddsföreskrifterna för vattenskyddsområdet något
annorlunda utformade, där vissa åtgärder som är förbjudna inom primär zon istället
är belagda med krav på tillstånd eller ansökan och godkännande från kommunens
nämnd för miljöfrågor. Observera att ersättningsskyldighet för kommunen då först
uppkommer om en ansökt åtgärd nekas eller förenas med särskilda villkor, vilket
stadgas i 31 kap. 5 § MB.
5.3

Bedömning av framställda synpunkter

De synpunkter som framställts rör tvätt och uppställning av fordon, markarbeten,
skogsbruket och hantering av petroleumprodukter. Generellt kan sägas att det
utvidgade området redan idag omfattas av flera andra skyddsformer och
skyddsföreskrifter som redan idag inskränker markanvändningen i olika avseenden
och vittnar om ett överlag skyddsvärt område där det kan argumenteras för att MB:s
hänsynsregler redan medför högre grad av aktsamhet. I nuläget synes det vara en
begränsad mängd fastighetsägare som anser sig vara så pass berörda att de tar upp
frågan om ersättning. Antalet ersättningsanspråk bör utifrån det kunna bli begränsad.
De fall där den pågående markanvändningen uppgår till betydande ekonomiska
värden (såsom skogs- och jordbruk och täktverksamhet) och där föreskriften avsevärt
försvårar den pågående markanvändningen som medför störst risk för omfattande
ersättning från kommunen. Det torde röra sig om en handfull fastighetsägare med
den typen av verksamheter och anspråk. Inverkan på verksamheten vid Lysegården
Sand & Trä torde efter justeringen av vattenskyddsområdet bli begränsad då stora
delar av bolagets verksamhetsområde (och därtill de ytor som inkluderar
jordframställningen och kontor etc.) undantagits från vattenskyddsområdet. Utan att
ta del av specificerade ersättningsanspråk och gå igenom förhållandena på
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respektive fastighet är det dock svårt att närmare bedöma eller kvantifiera
ersättningen som kan bli aktuell.
6

Sammanfattning och förslag till fortsatt handläggning

Sammanfattningsvis kan det konstateras att förslagen till skyddsföreskrifter och de
synpunkter som framställts under samrådet, tillsammans med regleringen i MB och
kommunens ersättningsprinciper, kan ge upphov till att vissa krav på ersättning
framställs av berörda inom vattenskyddsområdet. Huruvida kommunen faktiskt
kommer att behöva utge någon ersättning är i det här läget svårt att ge ett definitivt
svar på.
Som framgått av framställningen ovan är den ersättning som kommunen kan komma
att bli skyldig att utge i stor grad avhängig de individuella förhållandena på respektive
fastighet inom skyddsområdet.
För att närmare utreda de ekonomiska konsekvenserna för kommunen vid ett beslut
om inrättande av vattenskyddsområdet behöver de faktiska förhållandena för respektive fastighet inom vattenskyddsområdet redas ut och sedan en värderingssakkunnig
anlitas för att ta fram ett värderingsutlåtande för berörda fastigheter.
Värderingsutlåtandet bör avhandla bl a följande faktorer för den berörda fastigheten,
- vad som är pågående markanvändning,
- eventuella kumulationseffekter av befintliga skydd och om ersättning redan utgått
för dessa,
- hur stor inskränkningen blir, tillsammans med eller utöver de befintliga skydden.
Utifrån detta får man göra en bedömning av i vilken omfattning som inskränkningarna
kan anses följa av de krav på allmän aktsamhet som finns i 2 kap. MB. Dock är det
ofta kostsamt att beställa dessa utlåtanden, utlåtandet kan ta lång tid att genomföra
av värderingsmannen, som normalt också behöver inventera berörda fastigheter på
plats, det rör sig om begränsade ytor som beläggs med restriktioner och det är
endast ett fåtal fastighetsägare som berörs (i förevarande fall är det endast ägarna till
en fastighet som har inkommit med synpunkter). Ur det perspektivet kan det framstå
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som onödigt tids- och kostnadskrävande i detta skede att gå vidare med en fullskalig
bedömning av hur stora ersättningsanspråk som eventuellt skulle kunna framställas.
Som angivits ovan är det fastighetsägaren som ska framställa krav på ersättning
samt har att styrka dessa anspråk och ansöka om stämning gentemot kommunen i
domstol, ifall fastighetsägaren och kommunen inte kan finna en frivillig överenskommelse. Utifrån det perspektivet kan det vara mer ekonomiskt försvarbart att
avvakta med eventuell ytterligare ersättningsutredning innan konkreta krav på
ersättning framställts. Till dess kan framställningen ovan användas för att bilda sig en
uppfattning om hur ersättningsbedömningen går till och tjäna som underlag för en
mer generell uppskattning och bedömning av de ekonomiska konsekvenserna av
inrättandet av Lysegårdens vattenskyddsområde med tillhörande skyddsföreskrifter.
Utan underlag om de exakta förhållandena för respektive berört markområde på
fastigheterna är det svårt att i nuläget redovisa mer än de generella bedömningar
som framgår av denna promemoria. När mer konkret underlag och ersättningsanspråk föreligger, kan en fortsatt utredning göras om kommunens ersättningsskyldighet i de enskilda fallen/fastigheterna.
Göteborg 2021-03-16
Advokatfirman Stangdell & Wennerqvist
Bilagor
1

Vänersborgs tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom i mål M 4490-13

2

Svea hovrätts, Mark- och miljööverdomstolen, dom i mål M 6362-18
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VÄNERSBORGS TINGSRÄTT
Mark- och miljödomstolen

DOM

Mål nr M 4490-13

2017-11-15
meddelad i
Vänersborg

KÄRANDE
1. Henrik Flädjemark
Flädje Gård 202
311 65 Vessigebro
2. Jonas Flädjemark
Kärreberg Björsberg Gård 101
311 65 Vessigebro
Ombud för 1 och 2: Jur.kand. Christine Andersson
Plogvägen 46
239 31 Skanör
SVARANDE
Vatten & Miljö i Väst AB
Box 110
311 22 Falkenberg
Ombud: Advokat Ted Wennerqvist och jur.kand. Åsa Radix
Advokatfirman Stangdell & Wennerqvist AB
Box 11165
404 24 Göteborg
SAKEN
Ersättning enligt 31 kap. miljöbalken
_____________
DOMSLUT
1. Mark- och miljödomstolen ogillar käromålet.
2. Mark- och miljödomstolen förpliktar Vatten & Miljö i Väst AB att utge
ersättning till Henrik Flädjemark och Jonas Flädjemark för rättegångskostnader med
125 687 kr, varav 70 000 kr utgör ombudsarvode. På totalbeloppet ska utgå ränta
enligt 6 § räntelagen från dagen för denna dom till dess betalning sker.
_____________
Dok.Id 356319
Postadress
Box 1070
462 28 Vänersborg

Besöksadress
Hamngatan 6

Telefon
Telefax
0521-27 02 00
0521-27 02 80
E-post: mmd.vanersborg@dom.se

Expeditionstid
måndag – fredag
08:00-16:00
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YRKANDEN M.M.
Henrik Flädjemark och Jonas Flädjemark (i fortsättningen bröderna Flädjemark)
har yrkat att Vatten & Miljö i Väst AB till dem ska förpliktas att utge 2 677 648 kr.
Bröderna Flädjemark har yrkat att kapitalbeloppet räknas upp enligt
konsumentprisindex (KPI) från den 13 december 2012 till dagen för dom i målet.
Bröderna Flädjemark har vidare yrkat att ränta enligt 5 § räntelagen ska utgå på
nämnda uppräknade belopp från den 13 december 2012 till dagen för dom i målet
och för tiden därefter enligt 6 § räntelagen till dess full betalning sker.
Vatten & Miljö i Väst AB (i fortsättningen VIVAB eller bolaget) har bestritt
käromålet.
VIVAB har vitsordat sättet att beräkna KPI, dock inte sättet att beräkna ränta.
Gällande ränta på ersättning enligt 31 kap. 4 § miljöbalken har VIVAB vitsordat att
ränta enligt 5 § räntelagen ska utgå från tillträdesdagen, alltså den 13 dec 2012 då
skyddsföreskrifterna vann laga kraft, fram till en månad efter det då domen vunnit
laga kraft. Därefter ska dröjsmålsränta enligt 6 § utgå till dess betalning sker.
Gällande ränta på ersättning enligt 31 kap. 5 § miljöbalken har VIVAB vitsordat att
ränta enligt 5 § räntelagen ska utgå från tillträdesdagen, alltså det datum
avslagsbeslut i tillståndsfrågan vann laga kraft, fram till en månad efter det då
domen vunnit laga kraft. Därefter ska dröjsmålsränta enligt 6 § utgå till dess
betalning sker.
Bröderna Flädjemark har yrkat ersättning för rättegångskostnader.
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PARTERNAS GRUNDER FÖR TALAN

Bröderna Flädjemark
De är lagfarna ägare till fastigheten Flädje 2:30 i Falkenbergs kommun.
Länsstyrelsen i Hallands län beslutade den 26 oktober 2011 (dnr 513-5610-10) på
VIVAB:s begäran om vattenskyddsområde för Kärrebergs vattentäkt på
fastigheterna Vattsgård 1:63 och Flädje 2:30. Beslutet överklagades till regeringen
som den 13 december 2012 avslog överklagandena.
Beslutet om vattenskyddsområde försvårar avsevärt pågående markanvändning,
främst växtodling, för dem på fastigheten.
Ersättningsrätt för mark inom primär zon följer av beslutet om vattenskyddsområde
för Kärrebergs vattentäkt av den 13 december 2012 då detta innebar förbud för
yrkesmässig hantering av växtnäringsämnen och kemiska bekämpningsmedel för
mark inom primär zon.
För mark inom sekundär zon har de ansökt om tillstånd hos Miljö- och
hälsoskyddsnämnden i Falkenbergs kommun till yrkesmässig hantering av
växtnäringsämnen och kemiska bekämpningsmedel inom sekundär zon på sin
fastighet. Ansökan har dock avslagits, liksom deras överklagande till länsstyrelsen.
Ansökan har prövats i sak men inte enligt de riktlinjer som Naturvårdsverket
uppställt, utan miljö- och hälsoskyddsnämnden har ställt mycket mer långtgående
krav på deras ansökan än vad som följer av Naturvårdsverkets råd och vägledning.
Detta utan att det har funnits någon saklig grund med hänsyn till människors hälsa
och miljön. Vidare har miljö- och hälsoskyddsnämnden härigenom vid
handläggningen av deras ansökan särbehandlat dem på ett negativt sätt i förhållande
till andra verksamhetsutövare inom samma område. Det innebär att 31 kap 5 §
miljöbalken inte utgör hinder för ersättning.
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VIVAB
VIVAB har angett följande grunder för sitt bestridande.
Någon ersättningsgill skada enligt 31 kap. miljöbalken har inte uppkommit för
bröderna Flädjemark av följande skäl.
De aktuella skyddsföreskrifterna är inte mer långtgående än de allmänna
hänsynsreglerna i miljöbalken.
Kvalifikationsgränsen är inte uppnådd, dvs. pågående markanvändning har inte
avsevärt försvåras. Fastigheten har sedan den 1 december 1995 omfattats av äldre
skyddsföreskrifter för Kärrebergs vattentäkt, med motsvarande restriktioner som de
nu gällande skyddsföreskrifterna, och något ytterligare intrång för sådan mark som
redan tidigare omfattats av primär respektive sekundär zon har därför inte
uppkommit. Motsvarande restriktioner har också till viss del gällt genom 14 §
Naturvårdsverkets föreskrifter SNFS 1997:2.
Ersättningsrätt föreligger inte för mark som nyttjas för ändamålen golfbana och bete
inom fastigheten då sådan markanvändning inte avsevärt försvåras genom
restriktionerna i de nu gällande vattenskyddsföreskrifterna, samt då omvandling av
sådan mark till åkermark dessutom skulle förutsätta en ändring av pågående
markanvändning. Gällande växtodling har bröderna Flädjemark inte redovisat om
de själva driver denna verksamhet eller om det är en arrendator eller annan
nyttjanderättshavare. I sistnämnda fall är bröderna Flädjemark inte rätt part att
framställa ersättningsanspråk avseende annan skada. I vart fall skiftena 1 och 2
brukas av annan än bröderna Flädjemark.
Ersättningsrätt enligt 31 kap 5 § miljöbalken föreligger inte eftersom något
avslagsbeslut för bröderna Flädjemark gällande tillstånd enligt vattenskyddsföreskrifterna inte föreligger i sak och då deras ansökan om tillstånd enligt
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vattenskyddsföreskrifterna i praktiken har avvisats på grund av brister i ansökan.
Dessa brister beror på bröderna Flädjemarks egen hantering, dvs. de har varit
vållande. Vidare har ekologiskt jordbruk enligt uppgift bedrivits under flertalet år på
fastigheten.
Ersättningsrätt enligt 31 kap 5 § miljöbalken föreligger inte, och inte heller för
"annan skada" enligt 31 kap. 4 § miljöbalken, eftersom tillstånd enligt
vattenskyddsföreskrifterna beviljats de verksamhetsutövare som brukar eller nyttjar
den aktuella marken inom fastigheten.
VIVAB bestrider att marken i fråga inte alls kan brukas för växtodling. Ekologiskt
jordbruk har enligt uppgift bedrivits under flertalet år på fastigheten.
För det fall mark- och miljödomstolen ändå skulle finna att ersättning ska utgå ska
den avse endast de 5 hektar mark som numera omfattas, men inte tidigare omfattats,
av primär skyddszon. Vidare ska ersättningen endast avse marknadsvärdeminskning
då det inte är visat att bröderna Flädjemark brukar marken på sätt att de drabbats av
”annan skada”. Ersättningen i övrigt ska bestämmas enligt av VIVAB ingivet
värderingsutlåtande.
Bröderna Flädjemarks inställning till VIVAB:s bestridandegrunder
Beslutet av den 13 december 2012 är mer långtgående än vad miljöbalkens
allmänna hänsynsregler ger utrymme för. Detta gäller särskilt för primär zon för
vilket förbud av yrkesmässig hantering av växtnäringsämnen och kemiska
bekämpningsmedel följer. Av Naturvårdsverkets allmänna råd framgår att ett förbud
är mer långtgående än vad som kan anses följa av miljöbalkens hänsynsregler. Det
finns inga särskilda omständigheter i detta fall som skulle medföra en annan
bedömning. Kvalifikationsgränsen är därmed uppnådd. Av Högsta domstolens
praxis följer att markens pågående användning utgör åkermark och inte golfbana
eller bete. Vidare har det ingen betydelse för rätten till ersättning om det har
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förekommit ekologiskt jordbruk eller inte. Att åkermarken genom förbud eller
genom avslag på tillståndsansökan inte kan brukas på normalt konventionellt sätt
innebär att pågående markanvändning avsevärt försvåras.
De är i egenskap av fastighetsägare berättigade till ersättning både för markens
värdeminskning och för annan skada. Beslutet av den 13 december 2012 innebär att
den pågående markanvändningen, åker, avsevärt försvåras. Bl.a. får detta till följd
att sedvanliga grödor inte kan odlas och markens avkastning blir lägre. Detta
medför i sin tur att om marken arrenderas kan inte arrendeavgift för normal
åkermark tas. Den arrendeavgift som de kan få blir istället mycket lägre på grund av
att marken omfattas av de restriktioner som följer av beslutet.
Arrendeavgifterna har anpassats efter förhållandet att marken finns inom
vattenskyddsområde och därmed inte kan brukas på sedvanligt sätt. Arrendeavgiften
är därför avsevärt mycket lägre än vad de skulle vara om marken inte omfattades av
vattenskyddsområde. Vilka arrendatorerna är och vilken verksamhet de bedriver
kan växla men begränsningarna i den pågående markanvändningen är bestående.
De bestrider att ersättning för endast 5 hektar inom primär zon ska utgå med hänsyn
till precisering av olika skiften vad gäller skyddsområdesindelning före och efter
beslutet om vattenskyddsområde från 2011 vad gäller arealer och tillståndsbeslut.
PARTERNAS UTVECKLING AV TALAN (i huvudsak)

Skyddsföreskrifterna i förhållande till de allmänna hänsynsreglerna i
miljöbalken
Bröderna Flädjemark
Naturvårdsverkets allmänna råd (NFS 2003:16) om vattenskyddsområde är inte
rättsligt bindande. De tar sikte på vad myndigheter bör tänka på när vatten-
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skyddsområdet ska bildas eller ombildas samt hur föreskrifter kan utformas. Att
Naturvårdsverket föreslår att förbud ska gälla i primär zon är i första hand påkallat
av miljöskäl men som verket framhåller innebär förbud att verksamhetsutövare
lättare kan få ersättning. Att Naturvårdsverket i sina allmänna råd anger att förbud
kan vara lämpligt i inre zon kan således inte läggas till grund för att ersättningsrätt
enligt 31 kap. miljöbalken inte skulle föreligga.
VIVAB
Gränsen för vilken försiktighet som enligt de allmänna hänsynsreglerna ska iakttas
har enligt rättspraxis ansetts kunna utläsas av Naturvårdsverkets allmänna råd m.m.
I Naturvårdsverkets allmänna råd om vattenskyddsområde anges förbud mot
förvaring, transport och spridning av kemiska bekämpningsmedel inom den primära
skyddszonen motsvara ett normalt skyddsbehov. För sekundär skyddszon anges att
föreskrifter bör innefatta krav på tillstånd för att hantera sådana medel. Det anges
vidare att krav på tillstånd bör föreskrivas för yrkesmässig hantering av
växtnäringsämnen inom vattenskyddsområde. I förevarande fall är vattenskyddsföreskrifterna inte mer långtgående än Naturvårdsverkets allmänna råd. Kärrebergs
grundvattentäkt är huvudvattentäkt för Falkenbergs kommun och har måttlig till
extremt hög sårbarhet när det gäller geologiska förhållanden och risk för
föroreningsskada på grundvattnet, och de antagna skyddsföreskrifterna är därför
inte heller mer långtgående än vattentäktens skyddsbehov.
Frågan om pågående markanvändning avsevärt har försvårats
Bröderna Flädjemark
Fastigheten är taxerad som jordbruksmark och marken används huvudsakligen för
växtodling. Det är 29 hektar av fastigheten som berörs av beslutet om
vattenskyddsområde. Föreskrifterna med förbud innebär att det inte längre är
möjligt att bedriva konventionell växtodling på denna mark. 8 hektar omfattas av
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primär zon. De har nekats tillstånd för de 21 hektar som omfattas av sekundär zon.
Det är därmed inte möjligt att bedriva växtodling på denna mark heller. Pågående
markanvändning har därmed avsevärt försvårats.
Det nu aktuella beslutet om vattenskyddsområde ersätter ett tidigare sådant beslut
från 1995 och avser ett större markområde. De geografiska förändringarna innebär
att det nu aktuella beslutet ska betraktas som ett nytt beslut om vattenskyddsområde. Vidare grundades beslutet 1995 inte på miljöbalken.
Ersättningsrätt för mark inom primär zon följer redan av beslutet om
vattenskyddsområde då dess föreskrifter anger förbud för yrkesmässig hantering av
bekämpningsmedel. Detta försvårar avsevärt pågående markanvändning.
Tillämpningen av 2 kap. miljöbalken medför inte någon ändring till rätten till
ersättning enligt 31 kap. miljöbalken. Rätten till ersättning stöds också av 2 kap.
15 § regeringsformen och artikel 1 i första tilläggsprotokollet till Europakonventionen.
Det saknar betydelse att viss mark använts som golfbana. Marken kan plöjas upp
och användas som jordbruksmark utan omfattande åtgärder.
Det saknar betydelse för rätten till ersättning vilka föreskrifter som gällt enligt
tidigare beslut om vattenskyddsområde med föreskrifter. Intrånget eller skadan
uppstår först då tillstånd nekas.
VIVAB
De tidigare vattenskyddsföreskrifterna från 1995 innehöll samma begränsningar
som de nu aktuella för primär och sekundär zon i nu aktuella avseenden. Den enda
förändring som skett avseende jordbruk är att restriktionerna gällande
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handelsgödsel i primär zon har mildrats genom att tidigare förbud ersatts av ett
tillståndskrav. Markanvändningen har därför inte avsevärt försvårats.
Golfbanan har beviljats tillstånd för användning av handelsgödsel inom primär och
sekundär skyddszon. Den pågående markanvändningen (golfverksamhet) påverkas
således inte alls av skyddsföreskrifterna. Ett eventuellt återställande av marken till
jordbruk utgör ändrad markanvändning då det är fråga om helt olika slags
näringsverksamhet.
Ersättningsrätt med hänsyn till 31 kap. 5 § miljöbalken
Bröderna Flädjemark
Ifråga om pågående markanvändning har den tillståndsprövning som skett av
kommunen avseende den tidigare angivna tillståndsansökan bedömts på felaktiga
grunder. Det ska inte inverka på bedömningen av en tillståndansökan i sig att annan
verksamhetsutövare har bedrivit verksamhet inom området. Inte heller ska
kommunen göra en egen civilrättslig tolkning av det nyttjanderättsförhållande som
finns eller kan komma att finnas mellan markägaren och annan verksamhetsutövare.
Dessa omständigheter ska inte ligga dem till last i denna process. Det kan heller inte
krävas att de måste föra talan om oaktsam myndighetsutövning först och begära det
aktuella målet vilande.
De har ansökt om tillstånd till användning av växtnäring i form av mineralgödsel
och organiskt gödsel samt växtskyddsmedel för 21 hektar i sekundär zon. Ansökan
innehåller omfattande redovisning av deras sökta verksamhet, inklusive grödval,
behov av insatsmedel, markförhållanden m.m. Samtliga sökta växtskyddsmedel var
vid ansökningstillfället registrerade och godkända för användning i Sverige.
Ansökan uppfyller i allt väsentligt de krav som ställs på en sådan ansökan enligt
gällande allmänna råd och föreskrifter. De har särbehandlats av kommunen på ett
negativt sätt.
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Deras tillståndsansökan har enligt miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut avslagits
och inte avvisats. Därmed har nämnden prövat ansökan i sak. De har ingen
anledning att uppfatta förhållandet på något annat sätt. Såväl beslutets lydelse och
skäl visar att ansökan prövats i sak. Beslutet innebär att tillstånd till växtskydds- och
växtnäringsmedel nekats. Avslagsbeslutet har inte berott på deras eget handlande i
tillståndsärendet. Beslutet är en tillämpning av föreskrifterna från den 13 december
2012. Det innebär att inga växtskyddsmedel tillåts vilket avsevärt försvårar
pågående markanvändning.
De har inte eller har haft något arrendeavtal med Gården Olof-Lars AB. VIVAB har
bevisbördan för påståendet att det föreligger ett arrendeavtal mellan Gården OlofLars och dem och under vilken tid detta i så fall görs gällande. Gården Olof-Lars
ansökan avser rätt att använda växtskyddsmedel i två skiften i sekundär zon.
Därmed korresponderar således inte heller Gården Olof-Lars ansökan eller
tillståndsbeslut med den mark som de har ansökt om tillstånd för och yrkat
ersättning för. Tillstånd för tre växtskyddsmedel synes i efterhand ha lämnats per
telefon. De grundar sin talan på hur förhållandena var i december 2013. Oavsett om
Gården Olof-Lars skulle bruka marken 2015 är det fastighetsägarna som drabbats
av rådighetsinskränkningen.
När det gäller tillståndet för Ullared Flädje Golfklubb avser det en annan fastighet
och är därför inte relevant.
VIVAB
Miljö- och hälsoskyddsnämnden i Falkenbergs kommun beslutade den 13 augusti
2014 att avslå bröderna Flädjemarks ansökningar om dels tillstånd till hantering av
handelsgödsel inom primär skyddszon, dels tillstånd till hantering av växtnäringsämnen och kemiska bekämpningsmedel i sekundär zon. Dessa beslut innebär i
praktiken en avvisning på grund av brister i underlaget och någon prövning i sak
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som lett till avslag har således inte skett i tillståndsfrågan. Det åligger den som
ansöker om tillstånd att inge det underlag som erfordras för att ansökan ska kunna
prövas i sak och särskilt då den prövande myndigheten uttryckligen efterfrågat visst
kompletterande underlag. Att ansökningshandlingarna inte har kunnat prövas i sak
beror på bröderna Flädjemarks egen handläggning. Ett avvisnings- eller
avslagsbeslut som beror på att ansökan i sig varit undermålig kan inte utgöra ett
sådant ersättningsgrundande beslut som avses i 31 kap. 5 § miljöbalken. Att det i
praktiken rör sig om ett avvisningsbeslut stöds också av vad länsstyrelsen, efter
överklagande av nämndens beslut, angav i sitt beslut den 2 juli 2014.
Som skäl för att inte bevilja bröderna Flädjemark tillstånd angavs följande i
nämndens beslut.
1. Sökanden har vidhållit att tillstånd ska gälla i 4 år trots att förvaltningen
informerat om att tillstånd endast beviljas för ett år i taget.
2. Ansökan omfattar golfbana där bekämpningsmedel och stallgödsel inte används.
För golfbanan finns redan tillstånd till handelsgödsel och två ansökningar kan inte
beviljas för samma mark.
3. Villkor i tillstånd för år 2013 gällande funktionstest och sprutjournal vid
användning av bekämpningsmedel inom Kärrebergs vattenskyddsområde har inte
uppfyllts av den sprutförare som sökandena avser att anlita.
4. Krav på att presentera växtodlingsplan har inte uppfyllts, trots begäran av
förvaltningen.
5. Specificerad preparatlista har inte ingivits, trots begäran av förvaltningen.
6. Sökanden har inte presenterat uppgifter om hur användning av bekämpningsmedel kommer att minimeras i odlingen, trots begäran av förvaltningen.
Även om miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut i tillståndsfrågan skulle anses
utgöra avslag i sak kan den pågående markanvändningen inte anses avsevärt ha
försvårats med mindre att bröderna Flädjemark visar att de tidigare beviljats sådana
tillstånd.
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Liknande tillstånd enligt vattenskyddsföreskrifterna som de av bröderna Flädjemark
sökta har meddelats andra sökande inom vattenskyddsområdet, t.ex. Glostorp
Lantbruk AB.
Miljö- och hälsoskyddsnämnden i Falkenbergs kommun beslutade den 28 maj 2015
att meddela Gården Olof-Lars AB tillstånd att inom fastigheten Flädje 2:30 sprida
kemiska bekämpningsmedel och växtnäringsämnen inom yttre (sekundär)
skyddszon för Kärrebergs vattentäkt till och med den 30 september 2019. Det har i
målet framgått att tillståndet omfattar i vart fall skiftena 1 och 2 inom sekundär zon
på fastigheten. Tillstånd enligt vattenskyddsföreskrifterna till spridning inom dessa
delar av sekundär zon har således meddelats den som brukar det aktuella området.
I primär skyddszon inom fastighten Flädje 2:30 har Flädje golfklubb tillstånd att
sprida handelsgödsel, även om fastighetsbeteckningen inte nämns i beslutet.
Tillstånd enligt vattenskyddsföreskrifterna avseende spridande av handelsgödsel i
primär skyddszon har således beviljats den som brukar det aktuella området.
Värdering av skadan
Bröderna Flädjemark
Värderingen har utförts av företaget Växa Sverige. Värderingen har utgått från att
Flädje 2:30 berörs av både primärt och sekundärt skyddsområde för Kärrebergs
vattentäkt och att inga kemiska bekämpningsmedel får användas. Brukad areal inom
primärt skyddsområde uppgår till 8 ha. Jordarten varierar inom området från mo till
lättlera med måttligt inslag av mull. Arealen inom sekundärt skyddsområde uppgår
till 21 ha. Jordarten inom området domineras av leriga jordar med måttliga
mullhalter. Värderingen tjänar till att beräkna de merkostnader och intäktsbortfall
som uppkommer vid växtodling inom skyddsområdet för vattentäkten.
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Värderingen utgår från att växtföljden måste ändras och vissa grödor som
exempelvis höstraps inte alls kan odlas längre inom vattenskyddsområdet.
Värderingen redovisar att det vid bekämpningsförbud kommer att bli
skördereduktion på grund av svampangrepp, ogräs och insekter. Resultatet av
kalkylerna redovisas i tabellen nedan.
Växtföljd och TB 2. Spannmål, höstraps och konservärter
Ej vattenskyddsområde

Primär skyddszon

Gröda

TB 2

Gröda

Höstraps
Rågvete
Potatis
Korn
Konservärt
Rågvete
Korn

(kr/ha)
2 300
2 430
5 080
810
2 190
2 430
810

Träda
-2 800
Rågvete
25
Råg-vete
25
Träda
-2 800
Rågvete
25
Rågvete
25
Träda
-2 800

Medel

2 290

Sekundär skyddszon

TB 2 (kr/ha) Gröda

-1190

Träda
Rågvete
Rågvete
Kom
Konservärt
Rågvete
Korn

TB 2
(kr/ha)
-2 660
2 160
2 160
760
1 910
2 160
760
1040

Värderingen omfattar även nedanstående kostnader som inte ingår i kalkylen ovan.
Spridningsareal
Om det blir begränsningar för spridning av flytgödsel på den primära skyddszonen
får inte denna areal längre räknas som spridningsareal vilket har stor betydelse inom
ett djurtätt område. Sprider man flytgödseln intill gården blir spridningskostnaden
ca 15 kr per kbm. Ökas avståndet till ca 8 km från gården ökar kostnaden till ca 5060 kr per kbm. Differensen blir därmed 35-45 kr per kbm eller ca 700-900 kr per ha
vid en giva på 20 kbm per ha.
Försämrat markvärde
Jordbruksmark som ligger inom vattenskyddsområde får ett sämre marknadsvärde.
De regler som gäller inom ett vattenskyddsområde antas sänka markvärdet med ca
35-40 % inom primär skyddszon där man inte får använda flytgödsel/urin, med ca
25-30 % inom primär skyddszon om man får använda flytgödsel/urin" och med ca
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15-20 % inom sekundärt vattenskyddsområde. Markvärdet utanför
vattenskyddsområdet på fastigheten Flädje 2:30 uppskattas till 220 000 kr.
Försämrad arrondering
Merkostnad vid brukandet uppstår när gränsen för skyddszonen skär tvärs över ett
fält som normalt brukas enhetligt. På fastigheten berörs ett fält där ca 2 ha ligger
inom sekundär skyddszon medan den andra delen av fältet ligger utanför
skyddszonen. Detta försvårar brukandet av fältet avsevärt då arealen inom
skyddsområdet får brukas för sig. Både grödval och kemiska växtskyddsinsatser
kommer att skilja sig åt mellan de båda fältdelarna. Den rörliga maskinkostnaden
samt tidsåtgången för växtodlingen uppskattas bli fördubblad på arealen inom
sekundär skyddszon.
Slutresultatet av värderingen sammanfattas enligt nedan. Kalkylperioden i
beräkningarna är 25 år med en kalkylränta på 4,00 %. De årsvisa summorna i
beräkningarna ska därmed multipliceras med konstaten 15,622 enligt
kapitaliseringstabellen.
Primär skyddszon (8 ha)
Merkostnad/intäktsbortfall

Summa

Summa efter

Försämrat TB 2

27 840 kr/år

434 919 kr

Minskad spridningsareal

6 400 kr/år

99 981 kr

Minskat markvärde

704 000 kr

704 000 kr

Sekundär skyddszon (21 ha)
Merkostnad/intäktsbortfall

Summa

Försämrat TB 2 (21 ha)

26 250 kr/år

Sämre arrondering (2 ha)

3 350 kr/ha och år 104 668 kr

Minskat markvärde

924 000 kr

410 080 kr
924 000 kr

Summa totalt 2 677 648 kr
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VIVAB
Värderingen har utförts av Mats Lundevaller, Forum Fastighetsekonomi AB.
Värderingen har utgått från den så kallade IAN-metoden (Intrång i Areella
Näringar). Metoden ger underlag för att bedöma en totalskada. Totalskadan
beräknas som nuvärdet av årsskador under återstående innehavstid samt nuvärdet av
marknadsvärdeminskningen efter innehavstiden.
Värdetidpunkt är december 2012. Värderingsobjektet berörs av vattenskyddsområde
på totalt ca 29 ha varav ca 8 ha (5 ha nytt område) inom primära skyddsområdet och
ca 21 ha sekundära skyddsområde. Berört område består av åkermark lämplig för
spannmålsodling, på vilken en del är upplåten för golfbana ca 5 ha. Föreskrifterna
föreskriver att spridning av naturgödsel förbjuds inom primärområdet och är
tillståndspliktigt inom sekundärområdet. Tillstånd för spridning av handelsgödsel
krävs inom de båda områdena. Spridning av kemiska bekämpningsmedel är
förbjudet inom primära området och kräver tillstånd inom det sekundära området.
Skillnaden i täckningsbidrag mellan normal spannmålsodling utan restriktioner och
den alternativa växtodling som kan bedrivas efter att föreskrifterna börjat gälla bedöms utgöra rätten till ersättning för både marknadsvärdeminskning och annan
skada.
Ca 29 ha åkermark bedöms beröras av vattenskyddsområdet, varav ca 5 ha bedöms
vara utarrenderat som golfbana. Inom området bedöms pågående verksamhet vara
spannmålsodling (och golfbana). Ändring av föreskrifterna för Kärrebergs
grundvattentäkt bedöms beröra fastighetens primär zon med ca 8 ha och ca 21 ha
sekundär zon. Av de 8 ha inom primära skyddszonen bedöms 5 ha inte legat inom
primär skyddszon tidigare.
För växtskyddsmedel, jordbruk och djurhållning gäller följande inom den primära
skyddszonen:
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 Hanteringen av växtskyddsmedel eller växtnäringsämnen är förbjuden annat
än för transport.
 Lagring och hantering av gödselstäder, urinbrunnar eller ensilageanläggningar får inte förekomma utan tillstånd. Transport av handelsgödsel
får ske utan tillstånd.
För den sekundära skyddszonen gäller följande:
 Annan hantering av växtskyddsmedel eller växtnäringsämnen än transport
får inte ske utan tillstånd.
 Annan hantering än transport av handelsgödsel, stallgödsel och andra
organiska ämnen får inte ske utan tillstånd.
 Gödselstäder, urinbrunnar och ensilageanläggningar får inte förekomma.
Det är skadan av att inte kunna fortsätta med biologisk gödsling och kemisk
bekämpning som ska bedömas (intrångsersättning). Skadan beräknas som
skillnaden i täckningsbidrag mellan "normalt brukande" och alternativt brukande
enligt skyddsföreskrifterna för Kärrebergs vattenskyddsområde av grödorna
rågvete, korn, höstraps, potatis och konservärt.
Enligt beräkningskalkylen bedöms den årliga skadan avrundat till 8 000 kr/ha och
år. Skadan ska beräknas utifrån 5 ha som inte tidigare legat inom primär skyddszon.
Årskadan bedöms till 40 000 kr. Den så kallade M-faktorn enligt IAN-metoden för
bedömning av intrångsersättningen bedöms till faktor 15. Ersättningen blir
600 000 kr, (40 000 kr x 15 = 600 000 kr).
Ägaranas återstående innehavstid har bedömts till 30 år. En nuvärdesberäkning av
den årliga skadan på 40 000 kr under 30 år med 3 procents realränta ger en
ersättning på 784 000 kr (40 000 kr x 19,6).
Nuvärdet av marknadsvärdeminskningen på 600 000 kr om 30 år med 3 % ränta ger
246 000 kr (600 000 kr x 0,41). Den totala skadan blir därmed 1 030 000 kr
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(246 000 kr + 784 000 kr) för primärområdet på 5 ha (tillkommande areal). Annan
skada är lika med: total skada minus marknadsvärdeminskning = 430 000 kr
(1 030 000 kr - 600 000 kr).
Den totala skadan kan därmed delas upp i:
Marknadsvärdeminskning 600 000 kr
Annan skada

430 000 kr

Summa

1 030 000 kr

Fastighetens marknadsvärdeminskning ska enligt expropriationslagens regler räknas
upp med 25 procent. Den totala ersättningen för påverkan av vattenskyddsområdet
bedöms därmed uppgå till avrundat 1 200 000 kr.
BEVISNING
Förhör under sanningsförsäkran har hållits med Henrik Flädjemark och Jonas
Flädjemark. De har hörts om bl.a. jordbruksfastighetens värde, brukningsförutsättningar, upplåtelser, tillstånd och förutsättningar härför.
På bröderna Flädjemarks och VIVAB:s begäran har miljö- och hälsoinspektör
Kristina Lindefeldt, Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen i Falkenbergs kommun,
hörts som vittne. Hon har hörts om bl.a. sina kontakter med kärandena, Gården Olof
Lars företrädare och Glostorps AB:s företrädare i samband med prövning och beslut
av tillstånd till yrkesmässig användning av växtskydd- och växtnäringsämnen inom
Kärrebergs vattenskyddsområde.
På VIVAB:s begäran har auktoriserade värderaren Ulf Weitze hörts om bl.a.
värderingsfrågorna i målet och av Forum Fastighetsekonomi AB upprättat
värdeutlåtande.
Parterna har åberopat skriftlig bevisning.
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DOMSKÄL

Målet i sak
Av 31 kap. 4 § miljöbalken följer att en fastighetsägare har rätt till ersättning på
grund av beslut som innebär att pågående markanvändning inom berörd del av en
fastighet avsevärt försvåras om beslutet t.ex. gäller föreskrifter enligt 7 kap. 22 §
om åtgärder och inskränkningar som rör vattenskyddsområden. Det beslut om
inrättande av vattenskyddsområde med skyddsföreskrifter som ersättningstalan i
detta mål grundar sig på är Länsstyrelsen i Hallands läns beslut den 26 oktober 2011
om vattenskyddsområde för Kärrebergs vattentäkt i Falkenbergs kommun. Beslutet
vann laga kraft den 13 december 2012 genom att regeringen avslog överklagandena
av länsstyrelsens beslut. Länsstyrelsens beslut hade föregåtts av en ansökan från
VIVAB.
Det var inget nytt vattenskyddsområde som inrättades. Det fanns redan
vattenskyddsområde för Kärrebergs vattentäkt, senast beslutat den 1 december
1995. I länsstyrelsens beslut den 26 oktober 2011 angavs också att det tidigare
vattenskyddsområdet med föreskrifter upphörde att gälla. Genom det nya beslutet
utvidgades bl.a. primär (inre) och sekundär (yttre) skyddszon i förhållande till 1995
års beslut.
En stor del av de markområden som bröderna Flädjemarks ersättningsanspråk avser
har tillhört primär respektive sekundär skyddszon även enligt 1995 års beslut om
vattenskyddsområde. Skyddsvillkoren i relevanta delar (jordbruk, djurhållning
m.m.) för de båda zonerna är inte mer långtgående i 2011 års föreskrifter än i 1995
års. De är i princip desamma med undantag av en mildring i 2011 års föreskrifter
genom att spridning av handelsgödsel i primär zon inte är förbjuden, utan möjlig
under förutsättning att miljö- och hälsoskyddsnämnden ger tillstånd till det. Detta
innebär att pågående markanvändning inte avsevärt (och inte alls) försvåras i fråga
om de markområden som tillhör primär respektive sekundär zon enligt både 1995
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års och 2011 års vattenskyddsföreskrifter. Bröderna Flädjemark har redan av detta
skäl inte rätt till någon ersättning enligt 31 kap. 4 § miljöbalken i fråga om dessa
markområden. Vad gäller primär zon är det mot bakgrund av det nu anförda endast
ett område om fem hektar för vilket ersättning kan komma ifråga.
VIVAB har som en generell bestridandegrund i målet angett att skyddsföreskrifterna för vattenskyddsområdet inte är mer långtgående än de allmänna
hänsynsreglerna i 2 kap. miljöbalken (t.ex. försiktighetsprincipen och krav på bästa
möjliga teknik) som en verksamhetsutövare är skyldig att följa. Ersättningsrätt
skulle då enligt VIVAB över huvud taget inte föreligga eftersom pågående
markanvändning inte avsevärt försvåras då det som anges i skyddsföreskrifterna
redan följer av miljöbalkens hänsynsregler. VIVAB har i sammanhanget angett att
skyddsföreskrifterna ligger i linje med Naturvårdsverkets föreskrifter och allmänna
råd som rör vattenskyddsområden. Domstolen finner inte skäl att pröva denna
bestridandegrund på andra markområden än de som gäller utvidgning av primär
respektive sekundär zon. För de områden som är primär respektive sekundär zon i
både 1995 års och 2011 års skyddsföreskrifter har domstolen redan kommit fram till
att pågående markanvändning inte avsevärt försvåras och att ersättningsrätt därför
saknas.
En utgångspunkt är att när föreskrifter för vattenskyddsområde införs ska ersättning
för rådighetsinskränkningar komma i fråga enligt vad som följer av 31 kap. 4 §
första stycket 5 miljöbalken liksom gäller för övriga i paragrafen uppräknade
områdesskydd m.m. (jfr t.ex. SOU 2013:59 s. 126-128). De föreskrifter och
allmänna råd från Naturvårdsverket som VIVAB hänvisat till aktualiserades inte i
tillämpliga delar för de utvidgade zonområdena förrän länsstyrelsen beslutade om
gränsändringarna år 2011. Innan dess kan motsvarande restriktioner inte ansetts ha
gällt enbart med stöd av de allmänna hänsynsreglerna. De båda rättsfall från
Miljööverdomstolen som VIVAB åberopat i sammanhanget (MÖD 2002:55 och
domen den 15 maj 2002 i mål nr M 4900-00, DM 41) avser andra situationer än i
förevarande mål. Att ett beslut om vattenskyddsområde i och för sig aktualiserar
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tillståndsplikt enligt Naturvårdsverkets föreskrifter kan inte rimligen medföra att
den lagstadgade ersättningsrätten enligt 31 kap. 4 § första stycket 5 går förlorad.
VIVAB kan således inte ha framgång med denna invändning.
Om ett beslut om vattenskyddsområde med skyddsföreskrifter innebär att det krävs
tillstånd för viss verksamhet eller åtgärd, betalas ersättning enligt 31 kap. 4 §
miljöbalken endast om tillstånd har vägrats eller förenats med särskilda villkor.
Detta följer av 31 kap. 5 § första stycket miljöbalken.
Enligt länsstyrelsens beslut 2011 krävs tillstånd för, såvitt nu är aktuellt, följande
åtgärder eller verksamheter. I primär skyddszon får annan hantering än transport av
handelsgödsel inte ske utan tillstånd av miljö- och hälsoskyddsnämnden. I sekundär
zon får annan yrkesmässig hantering än transport av kemiska bekämpningsmedel
inte ske utan tillstånd av miljö- och hälsoskyddsnämnden. I sekundär zon gäller
vidare att annan yrkesmässig hantering än transport av handelsgödsel, stallgödsel
och andra organiska gödselmedel inte får ske utan tillstånd av miljö- och hälsoskyddsnämnden. Det kan tilläggas att annan hantering än transport av kemiska
bekämpningsmedel är förbjuden i primär zon.
Bröderna Flädjemark sökte tillstånd för yrkesmässig hantering av växtnäringsämnen
och kemiska bekämpningsmedel inom sekundär skyddszon. Vidare ansökte de i ett
annat ärende om tillstånd för yrkesmässig hantering av stallgödsel, andra organiska
gödselmedel och kemiska bekämpningsmedel i sekundär zon samt tillstånd till
hantering av handelsgödsel i primär zon. Miljö- och hälsoskyddsnämnden i
Falkenbergs kommun avslog emellertid ansökningarna. I skälen för de båda
besluten räknade nämnden upp diverse uppgifter som ansökan inte kompletterats
med trots att nämnden begärt att få in dessa uppgifter från bröderna Flädjemark.
Bröderna Flädjemark överklagade nämndens båda avslagsbeslut till länsstyrelsen.
Länsstyrelsen angav sammanfattningsvis i sina beslutsskäl att alla de
kompletteringar som nämnden begärt inte var nödvändiga men att flera av dem var
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det, t.ex. att växtodlingsplan och gödselplanering skulle presenteras och att det
skulle redovisas hur man försökt begränsa sin användning av bekämpningsmedel.
Länsstyrelsen fann att nämnden haft fog för att avslå ansökningarna eftersom
sökandena - genom redovisat underlag i ansökan - inte visat att förutsättningarna att
bevilja tillstånd var uppfyllda. Länsstyrelsen avslog alltså överklagandena. Besluten
överklagades inte till mark- och miljödomstolen.
Mark- och miljödomstolen konstaterar att bröderna Flädjemark inte har följt
nämndens krav på komplettering av ansökningarna. Det är upp till nämnden att med
hänsyn till omständigheterna i varje enskilt fall, t.ex. bakgrundskunskapen om
aktuell verksamhet, bestämma vilket och hurudant underlag den behöver för sin
prövning. I detta fall har det heller inte framkommit att det varit fråga om något
material som bröderna Flädjemark inte kunnat få fram eller som varit oväsentligt.
Domstolen anser att bröderna Flädjemark själva har varit vållande till att de fått
avslag på sina ansökningar och inte heller gjort vad de kunnat för att begränsa sin
skada i fråga om tillståndsansökningarna. Nämndens och länsstyrelsens
avslagsbeslut kan vid sådant förhållande inte kan ligga till grund för ersättning
enligt 31 kap. 5 § miljöbalken. I praktiken har det varit fråga om avvisningsbeslut
från nämndens sida. Det kan anmärkas att vittnet Kristina Lindefeldt uppgett att
bröderna Flädjemark inte kommit in med någon ny ansökan till nämnden. Det kan
också tilläggas att andra verksamhetsutövare har fått tillstånd av nämnden enligt
vattenskyddsföreskrifterna och det har inte framkommit att bröderna Flädjemark
skulle ha nekats tillstånd om de haft kompletta ansökningar enligt nämndens
önskemål. Med hänsyn till det anförda har bröderna Flädjemark inte rätt till
ersättning i fråga om markområdena inom sekundär zon. Detta gäller således även
det markområde i sekundär zon som inte tillhörde den zonen enligt 1995 års
vattenskyddsföreskrifter. Inte heller har bröderna Flädjemark med hänsyn till det nu
anförda rätt till ersättning i fråga om markområdena i primär zon annat än i de
avseenden förbud gäller enligt 2011 års skyddsföreskrifterna för vattenskyddsområdet.
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Enligt vad domstolen ovan kommit fram till kan ersättning bli aktuell endast
beträffande den del på fem hektar i primär zon som tidigare tillhörde sekundär zon.
Detta markområde är det s.k. skifte 4 som tillsammans med skifte 3 utgör en del av
en golfbana, vilken drivs av annan än bröderna Flädjemark. VIVAB har bestritt att
utge ersättning för markområde som nyttjas som golfbana då sådan markanvändning inte avsevärt försvåras genom restriktionerna i 2011 års vattenskyddsföreskrifter och då omvandling av sådan mark till åkermark skulle medföra en
ändring av pågående markanvändning. Mark- och miljödomstolen anser att
ersättning till bröderna Flädjemark inte kan utgå för området redan av den
anledningen att en övergång från golfbana till jordbruksverksamhet innebär en
annan slags näringsverksamhet och därmed ändrad markanvändning (jfr t.ex. NJA
2015 s. 323 p 4). Vidare krävs det med tanke på bl.a. sandbunkrar vissa
markarbeten för en sådan övergång. Pågående markanvändning har alltså inte
avsevärt försvårats för golfbaneområdet genom 2011 års vattenskyddsföreskrifter
och ersättning enligt 31 kap. 4 § miljöbalken kan då inte utgå.
Sammanfattningsvis ska alltså käromålet i sin helhet ogillas.
Vad parterna har anfört i övrigt medför ingen ändring av den utgång i målet som
mark- och miljödomstolen har kommit fram till enligt ovan.
Rättegångskostnader
Bröderna Flädjemark har yrkat ersättning för rättegångskostnader med 158 659 kr,
varav 102 972 kr utgör ombudsarvode. Kostnaderna för ombudsarvode avser endast
tiden fram till år 2015 då ombudet Christine Andersson slutade på LRF Konsult.
VIVAB har medgett betalningsskyldighet för bröderna Flädjemarks rättegångskostnader i målet. Bolaget har medgett yrkat belopp, utom i fråga om ombudsarvode där endast 70 000 kr har medgetts främst med hänvisning till dålig
processföring från ombudets sida i olika avseenden.

ande av vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter för Lysegårdens vattentäkt - KS2016/1247-33 Beslut om inrättande av vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter för Lysegårdens vattentäkt : Bilaga 1. Vänersborgs TR M 4490-13 Dom 2017-11-15

23
VÄNERSBORGS TINGSRÄTT
Mark- och miljödomstolen

M 4490-13

Bröderna Flädjemark stöder sitt yrkande beträffande ombudsarvode på fakturor från
LRF Konsult. Av fakturorna och dess specifikationer framgår att en del av nedlagd
tid och därmed fakturerat belopp avser överklagande av länsstyrelsens beslut om
vattenskyddsområde till regeringen och i målet omnämnda ansökningar till miljöoch hälsoskyddsnämnden om tillstånd enligt föreskrifterna för vattenskyddsområdet. Dessa kostnader, som uppgår till mer än 33 000 kr, rör förvaltningsrättsliga förfaranden och kan inte anses vara rättegångskostnader hänförliga till
förevarande mål hos mark- och miljödomstolen angående intrångsersättning. Av
detta följer att bröderna Flädjemark kan tillerkännas ersättning för ombudsarvode
endast med av VIVAB medgivet belopp, 70 000 kr. Övriga poster avseende
rättegångskostnader är medgivna och ska därför betalas av VIVAB.
Sammanfattningsvis ska alltså VIVAB ersätta bröderna Flädjemark för
rättegångskostnader med 125 687 kr, varav 70 000 kr utgör ombudsarvode.
HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga (DV 425)
Överklagande senast den 6 december 2017.

Stefan Mattsson

Sören Karlsson

Göran Carlsson

_____________
I domstolens avgörande har deltagit rådmannen Stefan Mattsson (ordförande), de
tekniska råden Sören Karlsson och Göran Carlsson samt den särskilda ledamoten
Tore Gunnesson.
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Bilaga 1

ANVISNING FÖR HUR MAN ÖVERKLAGAR
– DOM I MÅL DÄR MARK- OCH MILJÖDOMSTOLEN ÄR FÖRSTA INSTANS
Den som vill överklaga mark- och miljödomstolens dom ska göra detta skriftligen. Skrivelsen
ska skickas eller lämnas till mark- och miljödomstolen. Överklagandet prövas av Mark- och
miljööverdomstolen vid Svea hovrätt.
Överklagandet ska ha kommit in till mark- och
miljödomstolen inom tre veckor från domens
datum. Sista dagen för överklagande finns angiven på sista sidan i domen.
Har ena parten överklagat domen i rätt tid, får
också motparten överklaga domen (s.k. anslutningsöverklagande) även om den vanliga tiden
för överklagande har gått ut. Överklagandet ska
också i detta fall skickas eller lämnas till markoch miljödomstolen och det måste ha kommit in
till mark- och miljödomstolen inom en vecka
från den i domen angivna sista dagen för överklagande. Om det första överklagandet återkallas eller förfaller kan inte heller anslutningsöverklagandet prövas.
För att ett överklagande ska kunna tas upp krävs
att Mark- och miljööverdomstolen lämnar prövningstillstånd. Det görs om:
1. det finns anledning att betvivla riktigheten av det
slut som mark- och miljödomstolen har kommit
till,

DV 425 • Producerat av Domstolsverket • 2014-07

2. det inte utan att sådant tillstånd meddelas går att
bedöma riktigheten av det slut som mark- och
miljödomstolen har kommit till,
3. det är av vikt för ledning av rättstillämpningen att
överklagandet prövas av högre rätt, eller
4. det annars finns synnerliga skäl att pröva överklagandet.

Om prövningstillstånd inte meddelas står markoch miljödomstolens avgörande fast. Det är därför viktigt att det klart och tydligt framgår av
överklagandet till Mark- och miljööverdomstolen
varför klaganden anser att prövningstillstånd bör
meddelas.

Skrivelsen med överklagande ska innehålla
uppgifter om:
1. den dom som överklagas med angivande av markoch miljödomstolens namn samt datum för domen och målnummer,
2. den ändring av mark- och miljödomstolens dom
som klaganden vill få till stånd,
3. grunderna (skälen) för överklagandet och i vilket
avseende mark- och miljödomstolens domskäl enligt klagandens mening är oriktiga,
4. de omständigheter som åberopas till stöd för att
prövningstillstånd ska meddelas, samt
5. de bevis som åberopas och vad som ska styrkas
med varje bevis.

Har en omständighet eller ett bevis som åberopas
i Mark- och miljööverdomstolen inte lagts fram
tidigare, ska klaganden förklara anledningen till
omständigheten eller beviset inte åberopats i
mark- och miljödomstolen. Skriftliga bevis som
inte lagts fram tidigare ska ges in samtidigt med
överklagandet. Vill klaganden att det ska hållas ett
förnyat förhör eller en förnyad syn på stället, ska
han eller hon ange det och skälen till detta. Klaganden ska också ange om han eller hon vill att
motparten ska infinna sig personligen vid huvudförhandling i Mark- och miljööverdomstolen.
Skrivelsen ska vara undertecknad av klaganden
eller hans/hennes ombud.
Om ni tidigare informerats om att förenklad
delgivning kan komma att användas med er i
målet/ärendet, kan sådant delgivningssätt också
komma att användas med er i högre instanser om
någon överklagar avgörandet dit.
Ytterligare upplysningar lämnas av mark- och miljödomstolen. Adress och telefonnummer finns på
första sidan av domen.

www.domstol.se
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SVEA HOVRÄTT
Mark- och miljööverdomstolen
060106

DOM

2019-08-29
Stockholm

Mål nr
M 6362-18

Sid 1 (5)

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE
Vänersborgs tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2018-06-12 i mål nr
M 1006-16, se bilaga A
PARTER
Klagande
Östads stiftelse, 863500-1285
Östads säteri 1, 441 91 Alingsås
Ombud: Advokaten Anders Linnerborg och jur.kand. Emelie Sandberg
Setterwalls advokatbyrå AB
Box 4501, 203 20 Malmö
Motpart
Lerums kommun
443 80 Lerum
Ombud: Advokaten Ted Wennerqvist och juristen Charlotte Bourner
Advokatfirman Stangdell & Wennerqvist AB
Norra hamngatan 18, 411 06 Göteborg
SAKEN
Ersättning enligt 31 kap. 4 § miljöbalken
___________________
MARK- OCH MILJÖÖVERDOMSTOLENS DOMSLUT
1. Med ändring av mark- och miljödomstolens dom beslutar Mark- och
miljööverdomstolen att Lerums kommun ska ersätta Östads stiftelse med 1 440 000 kr,
uppräknat med konsumentprisindex från den 30 april 2015 till dagen för denna dom
samt avkastningsränta enligt 5 § räntelagen (1975:635) på det uppräknade beloppet
från den 30 april 2015 till dess betalning sker.
2. Lerums kommun ska ersätta Östads stiftelse med 148 990 kr för rättegångskostnader
i Mark- och miljööverdomstolen, jämte ränta enligt 6 § räntelagen från denna dag till
dess betalning sker. Beloppet avser ombudsarvode.
____________
Dok.Id 1501320
Postadress
Box 2290
103 17 Stockholm

Besöksadress
Birger Jarls Torg 16

Telefon
Telefax
08-561 670 00
08-561 675 59
08-561 675 50
E-post: svea.hovratt@dom.se
www.svea.se

Expeditionstid
måndag – fredag
09:00–16:30
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YRKANDEN I MARK- OCH MILJÖÖVERDOMSTOLEN
Östads stiftelse har yrkat att Mark- och miljööverdomstolen ska förpliktiga Lerums
kommun att utge intrångsersättning och ersättning för annan skada med totalt
1 440 000 kr, uppräknat med konsumentprisindex från den 30 april 2015 till dess
betalning sker, samt avkastningsränta (referensränta plus två procent) på det
uppräknade beloppet från samma tidpunkt till dess betalning sker.
Lerums kommun har bestritt stiftelsens talan.
Parterna har yrkat ersättning för sina rättegångskostnader i Mark- och
miljööverdomstolen.
UTVECKLING AV TALAN I MARK- OCH MILJÖÖVERDOMSTOLEN
Östads stiftelse har i allt väsentligt vidhållit sin talan så som den har redovisats i
mark- och miljödomstolens dom. Därutöver har stiftelsen anfört i huvudsak följande:
Den enskilde kan inte ha bevisbördan för vad som varit tillåtet före införandet av ett
förbud. Den omständigheten att tidigare användning av kemiska bekämpningsmedel
aldrig har påverkat kvaliteten på grundvattnet talar för att marken inte skulle vara
känsligare än att tolv meters skyddsavstånd är tillräckligt. Ett påstående om att området
skulle vara känsligare torde ligga på kommunen att styrka. Generellt har myndigheten
bevisbördan vid ingrepp i fast egendom.
Huvudregeln är att ersättning ska utgå när markanvändningen försvåras. Ändamålet
med bestämmelsen talar för att en bevislättnad ska medges för det fall bevisbördan
läggs på stiftelsen.
Någon exakt bedömning av hänsynsreglernas räckvidd är inte nödvändig eftersom
ersättning ska utgå för hela skadan redan då kvalifikationsgränsen passeras.
Kvalifikationsgränsen är klart uppnådd trots viss osäkerhetsmarginal och
värdeminskningen kan inte anses bagatellartad.
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I den information som anges i själva beslutet om vattenskyddsområde formuleras
hänsynskraven på följande sätt: ”Extra försiktighet bör iakttas vid användning av
kemiska bekämpningsmedel på hårdgjorda eller grusade ytor eller i anslutning till
dricksvattenbrunn, diken, dräneringsbrunnar eller ytvattendrag. Vid osäkerhet
angående förekomst av brunnar bör kontakt tas med det kommunala miljökontoret för
upplysning.” Denna kvalificering av hänsynskraven talar inte för att användning av
bekämpningsmedel skulle vara förbjuden på ett område om 50 hektar.
Lerums kommun har i allt väsentligt vidhållit sin talan så som den har redovisats i
mark- och miljödomstolens dom. Därutöver har kommunen anfört i huvudsak följande:
Stiftelsen har bevisbördan för att en ersättningsgill skada uppkommit samt i sådant fall
för skadans omfattning. Det innebär att stiftelsen har att redovisa hur referensscenariot
såg ut för användningen av kemiska bekämpningsmedel utifrån samtliga hänsynsregler
i 2 kap. miljöbalken (MB) innan vattenskyddsområdet inrättades, och att inrättandet
lett till ett ”avsevärt försvårande”. Att bevisbördan placeras hos stiftelsen
överensstämmer även med bevissäkringsteorin, eftersom det är stiftelsen som har bäst
möjligheter att, i det enskilda fallet säkra bevisning angående området, markens
genomsläpplighet, spridningsmetoder samt vilket medel som avses och dess
egenskaper (flyktighet, spridningsegenskaper, giftighet etc.).
Det finns inget stöd för stiftelsens påstående att kemiska bekämpningsmedel aldrig
påverkat vattenkvaliteten i området. Att kemiska bekämpningsmedel historiskt inte
påverkat en vattentäkt visar inte heller att de inte skulle kunna göra det i framtiden.
Sjöviks vattenskyddsområde är inrättat för att skydda Sjöviks grundvattentäkt från
förorening. Grundvattentäkter kräver ett mer omfattande skyddsområde än
ytvattentäkter. Syftet med vattenskyddsområdets primära zon är att en akut förorening
ska kunna upptäckas och åtgärder vidtas innan föroreningen når vattentäktszonen.
Föreskrifterna är formulerade i enlighet med Naturvårdsverkets föreskrifter SNFS
1997:2 som kodifierar det allmänna aktsamhetskravet. Föreskrifterna motsvarar
således allmän aktsamhet och den inskränkning som ska tålas utan ersättning.
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MARK- OCH MILJÖÖVERDOMSTOLENS DOMSKÄL
Lerums kommun har inrättat ett vattenskyddsområde för Sjöviks vattentäkt. Av
föreskrifterna för skyddsområdet framgår att hantering av kemiska bekämpningsmedel
är förbjuden inom en primär zon, med undantag för transport och hastigt påkommen
punktsanering i vissa fall. Östads stiftelse har begärt ersättning enligt 31 kap. 4 § MB
med hänvisning till att föreskrifterna avsevärt försvårar driften av konventionellt
jordbruk på ett antal fastigheter som helt eller delvis omfattas av den primära zonen.
Fastighetsägaren har rätt till ersättning endast för sådana inskränkningar i pågående
markanvändning som går utöver de allmänna hänsynskraven i 2 kap. MB (se prop.
1997/98:45 I s. 551). Det innebär att bedömningen av om markanvändningen avsevärt
försvåras ska göras med utgångspunkt i en användning som är förenlig med
hänsynsreglerna. Frågan i målet är således om redan hänsynsreglerna medfört så
långtgående begränsningar av rätten att använda kemiska bekämpningsmedel inom
berörda områden, att pågående markanvändning inte avsevärt försvåras av
föreskrifterna.
Någon mer exakt bedömning av hänsynsreglernas innebörd i det enskilda fallet kan
ofta inte göras i mål om ersättning enligt 31 kap. 4 § MB. Föreskrifter som generellt
förbjuder användningen av kemiska bekämpningsmedel inom stora områden kan dock
i många fall presumeras innebära att konventionell jordbruksverksamhet avsevärt
försvåras i den mening som avses i bestämmelsen.
I detta fall sträcker sig berörd åkermark inom den primära zonen flera hundra meter
från den vattentäkt som skyddas av föreskrifterna. Det finns inga uppgifter i målet som
talar för att särskild försiktighet är påkallad i området på grund av markens
genomsläpplighet, väderförhållandena eller liknande omständigheter. Under dessa
förhållanden kan det presumeras att förbudet mot användning av kemiska
bekämpningsmedel avsevärt försvårar driften av konventionellt jordbruk. Östads
stiftelse har därför rätt till ersättning för det intrång i den pågående verksamheten som
skyddsföreskrifterna för vattenskyddsområdet inneburit. Parterna är överens om
ersättningens storlek. Överklagandet ska därför bifallas.
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Östads stiftelse har i Mark- och miljööverdomstolen begärt att kapitalbeloppet ska
uppräknas med konsumentprisindex, som det får förstås, från den 30 april 2015 till
tidpunkten för betalning. Detta får anses vara en i överrätt otillåten ändring av talan.
Uppräkningen bör istället ske med konsumentprisindex till tidpunkten för dom, i
enlighet med yrkandet i mark- och miljödomstolen. Ränta bör utgå i enlighet med
yrkandet i hovrätten.
Vid denna utgång ska Lerums kommun Östads stiftelses rättegångskostnader i Markoch miljööverdomstolen. Yrkat belopp är skäligt.
HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga B
Överklagande senast 2019-09-26

I avgörandet har deltagit hovrättsråden Fredrik Ludwigs och Mikael Hagelroth,
referent, tekniska rådet Ingrid Johansson samt tf. hovrättsassessorn Annika Grönlund.
Föredragande har varit Leonard Örner.
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Bilaga A
1
VÄNERSBORGS TINGSRÄTT
Mark- och miljödomstolen

DOM

Mål nr M 1006-16

2018-06-12
meddelad i
Vänersborg

PARTER
Kärande
Östads stiftelse, 863500-1285
Östads säteri 1
441 91 Alingsås
Ombud: Advokaten Anders Linnerborg
Box 4501
203 20 Malmö
Svarande
Lerums kommun
443 80 Lerum
Ombud: Advokaten Ted Wennerqvist och jur.kand. Charlotte Bourner
Norra Hamngatan 18
411 06 Göteborg
SAKEN
Ersättning enligt 31 kap. 4 § miljöbalken
_____________
DOMSLUT
1. Mark- och miljödomstolen ogillar käromålet.
2. Lerums kommun ska ersätta Östads stiftelse för dess rättegångskostnad med
347 186 kr, varav 295 245 kr avser ombudsarvode, jämte ränta enligt 6 §
räntelagen från dagen för denna dom till dess betalning sker.
_____________

Dok.Id 384331
Postadress
Box 1070
462 28 Vänersborg

Besöksadress
Hamngatan 6

Telefon
Telefax
0521-27 02 00
0521-27 02 80
E-post: mmd.vanersborg@dom.se
www.vanersborgstingsratt.domstol.se

Expeditionstid
måndag – fredag
08:00–16:00
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BAKGRUND
Lerums kommun har beslutat att inrätta vattenskyddsområde för Sjöviks vattentäkt.
Beslutet vann laga kraft den 30 april 2015. Vattenskyddområdet är uppdelat i en
primär och en sekundär zon. För vattenskyddsområdet gäller särskilda
skyddsföreskrifter. I 3 § i föreskrifterna, som har rubriken ”Bekämpningsmedel”,
föreskrivs att hantering av kemiska bekämpningsmedel är förbjudet inom den
primära skyddszonen. Från förbudet undantas transport av kemiska
bekämpningsmedel. Från förbudet undantas även hastigt påkommen punktsanering
mot ohyra och skadedjur som innebär olägenhet för människors hälsa, under
förutsättning att samråd först hålls med den kommunala nämnden för miljöfrågor
inför varje sådan åtgärd.
Östads stiftelse äger följande fem fastigheter som helt eller delvis omfattas av det
antagna vattenskyddsområdets primära och sekundära zon: Östad 1:1, Östad 2:1,
Östad 4:1, Östad 5:1 och Östad 14:1. All berörd mark arrenderas ut.
Östads stiftelse har i målet begärt ersättning enligt 31 kap. 4 § miljöbalken med
hänvisning till att den pågående markanvändningen inom berörda delar av
fastigheterna avsevärt försvåras till följd av beslutet att inrätta vattenskyddsområdet,
med tillhörande skyddsföreskrifter. Den pågående markanvändningen som bedrivs
på de berörda fastigheterna och som är relevant i målet utgörs av konventionellt
jordbruk, vilket innefattar användande av kemiska bekämpningsmedel.
Den huvudsakliga invändningen från Lerums kommun mot ersättningsskyldighet är
att de införda skyddsföreskrifterna inte går utöver den allmänna aktsamhet som
verksamhetsutövaren ändå är skyldig att iaktta enligt 2 kap. miljöbalken. Parterna
har olika uppfattning i frågan om de antagna skyddsföreskrifterna går längre än vad
som utgör skälig aktsamhet enligt 2 kap. miljöbalken eller inte. För det fall markoch miljödomstolen finner att Östads stiftelse har rätt till ersättning enligt 31 kap.
4 § miljöbalken är parterna däremot överens om ersättningsbeloppets storlek.
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YRKANDEN OCH INSTÄLLNING

Östads stiftelse
Östads stiftelse har framställt följande yrkande. Lerums kommun ska förpliktas att
till Östads stiftelse utge 1 440 000 kr uppräknat med konsumentprisindex, beräknat
på förändringen vid jämförelse mellan index gällande den 30 april 2015 och index
gällande vid dag för dom. På det uppräknade kapitalbeloppet ska avkastningsränta
enligt 5 § räntelagen utgå från den 30 april 2015 till dag för dom, och därefter ska
utgå dröjsmålsränta enligt 6 § räntelagen från dag för dom till dess betalning sker.
Östads stiftelse har även yrkat ersättning för sin rättegångskostnad med 347 186,40
kr, varav 295 245 kr avser ombudsarvode och 51 941,40 kr avser utlägg.
Lerums kommun
Lerums kommun har bestritt Östads stiftelses yrkanden och i övrigt angett följande
inställning. För det fall mark- och miljödomstolen finner att Östads stiftelse har rätt
till ersättning vitsordas yrkat kapitalbelopp om 1 440 000 kr uppräknat med
konsumentprisindex som skäligt i och för sig. Sättet för uppräkning med
konsumentprisindex vitsordas. Vad gäller ränteyrkandet vitsordas att
avkastningsränta enligt 5 § räntelagen ska utgå från den 30 april 2015, men
avkastningsräntan ska löpa fram till en månad efter dag för dom. Därefter ska
dröjsmålsränta enligt 6 § räntelagen löpa till dess betalning sker.
Lerums kommun har inte vitsordat skäligheten av yrkad rättegångskostnad.
GRUNDER

Östads stiftelse
Lerums kommuns beslut att inrätta vattenskyddsområde för Sjöviks vattentäkt med
tillhörande skyddsföreskrifter har medfört att pågående markanvändning avsevärt
försvårats inom fem fastigheter som helt eller delvis omfattas av det antagna
vattenskyddsområdets primära och sekundära zon och som ägs av Östads stiftelse:
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Östad 1:1, Östad 2:1, Östad 4:1, Östad 5:1 och Östad 14:1.
Det är bedrivandet av konventionellt jordbruk, vilket förutsätter användande av
kemiska bekämpningsmedel, som avsevärt försvåras på följande två sätt:
1. Förbudet mot hantering av kemiska bekämpningsmedel inom den primära
skyddszonen har medfört minskad grödproduktion (inkomstbortfall) och
ökade arbetskostnader på grund av extra arbete för mekanisk
ogräsbekämpning.
2. Uppdelningen av primär och sekundär skyddszon har nödvändiggjort
förändrad uppdelning av odlingsfälten på berört markområde. Detta
eftersom det med hänsyn främst till förbudet mot kemiska
bekämpningsmedel i den primära zonen inte är möjligt att bruka jorden i
primär och sekundär skyddszon på samma sätt. Det har blivit nödvändigt att
utöka antalet fält från fem till sju, och flertalet andra fält har antagit
försämrade former. Detta har medfört en försämrad fältform för berört
markområde, vilket i sin tur lett till ökade brukningskostnader.
Förbudet mot hantering av kemiska bekämpningsmedel och den uppkomna
försämrade fältformen har inneburit ett kvalificerat intrång och en skada som
Östads stiftelse inte varit skyldig att tåla. Grund för ersättning föreligger därmed i
enlighet med 31 kap. 4 § miljöbalken.
Det är inte en förutsättning för rätt till ersättning att de antagna skyddsföreskrifterna
går utöver allmän hänsyn enligt 2 kap. miljöbalken. Det införda förbudet mot
användning av kemiska bekämpningsmedel går för övrigt, under alla förhållanden,
längre än den aktsamhet som åligger verksamhetsutövaren enligt hänsynsreglerna i
2 kap. miljöbalken.
Östads stiftelse bör tillerkännas ersättning för sina rättegångskostnader oavsett
utgången i målet. Då kommunen har ansett att ersättning enligt 31 kap. 4 §
miljöbalken inte ska utgå alls har Östads stiftelse haft skälig anledning att få sin
talan prövad.
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Lerums kommun
I första hand görs gällande att Östads stiftelse saknar rätt till ersättning eftersom de
antagna skyddsföreskrifterna inte går längre än vad som utgör skälig aktsamhet
enligt 2 kap. miljöbalken, och som Östads stiftelse ändå (utan förekomsten av
skyddsföreskrifterna) hade varit skyldig att iaktta. Det är fråga om inskränkningar
som Östads stiftelse skäligen ska tåla utan rätt till ersättning. Förbud mot kemiska
bekämpningsmedel inom den primära skyddszonen samt uppdelning av
vattenskyddsområdet i en primär och en sekundär zon följer av Naturvårdsverkets
allmänna råd NFS 2003:16 och motsvarar därmed skälig aktsamhet enligt 2 kap.
miljöbalken. Det motsvarar alltså skälig aktsamhet att inte hantera kemiska
bekämpningsmedel vid en kommunal vattentäkt.
I andra hand, för det fall domstolen finner att de antagna skyddsföreskrifterna går
längre än vad som utgör skälig aktsamhet enligt 2 kap. miljöbalken, görs gällande
följande. Östads stiftelse saknar rätt till ersättning eftersom den pågående
markanvändningen inte avsevärt har försvårats; den s.k. kvalifikationsgränsen är
inte uppfylld. Detta eftersom skyddsföreskrifternas påverkan på den pågående
markanvändningen som överstiger vad som utgör skälig aktsamhet enligt 2 kap.
miljöbalken är mycket begränsad. Påståendet om att kvalifikationsgränsen inte är
uppfylld görs endast gällande om domstolen finner att det vid bedömningen av
huruvida markanvändningen ”avsevärt försvårats” enbart ska beaktas det
försvårande som går utöver den allmänna hänsyn som följer av 2 kap. miljöbalken.
UTVECKLING AV TALAN

Östads stiftelse
Östads stiftelse har utvecklat sin talan i huvudsak enligt följande.
Domstolen har att ta ställning till om kommunens beslut om vattenskyddsföreskrifter med förbud mot användning av växtskyddsmedel på Östads stiftelses
marker innebär en sådan inskränkning som ger rätt till ersättning enligt 31 kap.
miljöbalken. Då parterna i detta mål är ense om hur stor ersättning som ska utgå i
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händelse av att ersättningsskyldighet föreligger är ersättningens storlek inte en fråga
i målet.
Bestämmelsen i 31 kap. 4 § första stycket 5 miljöbalken innebär att fastighetsägare
har rätt till ersättning på grund av beslut som innebär att pågående markanvändning
inom berörd del av fastigheten avsevärt försvåras, om beslutet gäller föreskrifter
enligt 7 kap. 22 § om åtgärder eller inskränkningar som rör vattenskyddsområden.
Av 7 kap. 22 § följer att länsstyrelsen eller kommunen ska meddela sådana
föreskrifter om inskränkningar i rätten att förfoga över fastigheter inom området
som behövs för att tillgodose syftet med området. I förevarande fall har kommunen
beslutat om skyddsföreskrifter för ytvattentäkt med stöd av 7 kap. 22 § miljöbalken.
För att ersättning ska kunna utgå krävs att pågående markanvändning inom berörd
del av fastigheten avsevärt försvåras.
Av praxis framgår att pågående markanvändning inte bara tar sikte på den
markanvändning som rent faktiskt finns just vid värdetidpunkten och att en
bedömning ska utgå från vad som vid varje tidpunkt framstå som en naturlig
fortsättning av den pågående markanvändningen. Mark som legat i träda i ungefär
40 års tid har bedömts genom olika åtgärder kunna återställas och ge rätt till
ersättning enligt 31 kap. miljöbalken (se NJA 2015 s. 323).
I detta fall bedrivs jordbruk på fastigheten som påverkas menligt av de föreskrifter
som åberopats i målet och att ett rationellt jordbruk utgör pågående
markanvändning på det sätt som beskrivits i värdeutlåtandet från Mikael Gröndahl
torde vara uppenbart.
Kommunen har hävdat att pågående markanvändning inte avesvärt försvåras
eftersom skyddsföreskrifterna inte är mer ingripande än vad som gäller enligt
försiktighetsprincipen i 2 kap. 3 § miljöbalken. Kommunen har vidare hävdat att
försiktighetsprincipen enligt praxis ska utgå från vad som är normala
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skyddsföreskrifter på sätt som anges i Naturvårdsverkets Allmänna råd NFS
2003:16.
Vattenskyddsområde har i nu aktuellt fall införts på grund av att det föreligger ett
formellt krav att skydda vattentäkter. Av beslut och underlag framgår att
avgränsningen av området har skett enligt Naturvårdsverkets allmänna råd,
schabloner och med dataprogrammet Modflow. Det stämmer inte att verksamheten
innebär skada på annans egendom. Det är inte visat att spår från Östads stiftelses
användning av bekämpningsmedel förekommit i dricksvattnet.
Den aktsamhet som kan följa av 2 kap. 3 § miljöbalken ska inte utesluta en rätt till
ersättning.
Kommunens beslut om att förbjuda användning av växtskyddsmedel har avsevärt
försvårat pågående markanvändning. Det följer då direkt av 31 kap. 4 § första
stycket 5 att Östads stiftelse har rätt till ersättning. Om denna inskränkning skulle
utgöra allmän hänsyn som inte grundar ersättning skulle ersättningsrätten i 31 kap.
4 § första stycket 5 sakna betydelse, trots att ett beslut fattats med stöd av 7 kap.
22 § och uttryckligen träffas av ersättningsbestämmelsens ordalydelse.
Bestämmelser om hänsyn finns i flera andra lagstiftningar utöver 2 kap.
miljöbalken. Enligt exempelvis områdesbestämmelser enligt 14 kap. 11 § plan- och
bygglagen, 30 § skogsvårdslagen och 12 kap. 8 § miljöbalken följer att hänsyn ska
tas i olika avseenden i förhållande till de intressen som lagarna avser skydda. Dock
anges i dessa lagar att hänsynen inte få vara av sådant slag att ersättningsskyldighet
uppkommer, dvs hänsynen ska inte nå upp till kvalifikationsgränsen ”avsevärt
försvårad”. I 30 § skogsvårdslagen anges detta explicit i bestämmelsens tredje
stycke.
Av bestämmelsen om ackumulerad skada i 31 kap. 9 § miljöbalken framgår att olika
slag av hänsyn kan sammanläggas inom viss tid för att tillsammans nå upp till
kvalifikationsnivån ”avsevärt försvårad”. Detta är om något ett tydligt bevis för att

m inrättande av vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter för Lysegårdens vattentäkt - KS2016/1247-33 Beslut om inrättande av vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter för Lysegårdens vattentäkt : Bilaga 2. Svea HR M 6362-18 Dom 2019-08-29

8
VÄNERSBORGS TINGSRÄTT
Mark- och miljödomstolen

DOM

M 1006-16

den aktsamhet eller hänsyn som i något sammanhang kan krävas utan ersättning
ligger klart under kvalifikationsnivån avsevärt försvårad. För att bedöma om
ersättning i detta fall ska utgå får man alltså klarlägga om den skada som det i detta
fall är fråga om överstiger kvalifikationsgränsen avsevärt försvårad pågående
markanvändning.
Räckvidden av 2 kap. 3 § miljöbalken bestäms genom 2 kap. 7 § miljöbalken vilken
ibland benämnd ”orimlighetsregeln” i och med att den hänsyn som i och för sig kan
ställas får gå så långt att det inte är orimligt att uppfylla kraven. Denna orimlighet
torde närma sig gränsen för då verksamheten inte längre går att bedriva, dvs det
som i andra sammanhang benämns synnerlig olägenhet. I praxis finns exempel på
skyddsmått som krävts av en verksamhetsutövare som uppgått till tiotals miljoner
kronor. I fall då det är fråga om så långtgående skada för verksamhetsutövaren
närmar det sig snarare gränsen för där inlösen kan bli aktuellt. Att avsikten inte kan
vara att sådana krav ska kunna ställas utan ersättning visas närmast av att de
ersättningsregler som finns i 31 kap. miljöbalken faktiskt medger ersättning redan
då pågående markanvändning avsevärt försvåras.
När det gäller tillämpligheten av NJA 2015 s. 323 så kan man inte enbart uttyda vad
som kan anses var pågående markanvändning. Domen ger, bl.a. enligt den tolkning
som Lantmäteriets expert Leif Norell gör, även uttryck generellt för den rätt till
ersättning som ska föreligga och att den inte ska urholkas av de allmänna
hänsynsreglerna. Norell säger i sin kommentar till HD:s dom bland annat följande.
”HD uttalade alltså att MB:s regler ska tolkas och tillämpas i linje med vad som
följer av RF:s bestämmelser om ersättning vid rådighetsinskränkningar och av
Europakonventionen. I det aktuella fallet innebar det att rätten till ersättning inte
ska påverkas av hänsynsreglerna eller några andra generella inskränkningar i
markanvändningen. Detta uttalande av HD synes innebära att
förarbetsuttalandena, att mer generella hinder eller ingripanden som kan följa av
exempelvis de allmänna hänsynsreglerna i 2 kap. MB inte bör ge upphov till
ersättning, inte längre har någon bäring.”
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Vad som kan ha varit vägledande före denna dom om aktsamhet som skulle tålas
utan ersättning äger alltså inte längre relevans eller aktualitet. Såväl de resonemang
som kan ha förts i den tidigare redovisade praxis som gällde för aktsamhet enligt 19
kap. 1 § i 1983 års vattenlag samt de numera upphävda allmänna råden från 2003,
äger inte längre tillämplighet. Rättsutvecklingen har varit betydande sedan dess.
Kommunen har anfört att NJA 2015:323 inte går att applicera på nuvarande fråga
då det i fallet var fråga om inrättande av naturreservat och ifrågavarande fall
behandlar vattenskyddsområde. Ersättningsreglerna för intrång till följd av
vattenskyddsområde enligt 31 kap. 4 § är helt synonyma med de som gäller för
naturreservat och de träffar som regel samma typ av verksamheter och mark:
jordbruks- och skogsmark. Rättsfallet är därmed vad avser pågående
markanvändning m.m. fullt tillämpligt på vattenskyddsområde. Att det är olika
skyddsföreskrifter som föreskrivits påverkar inte bedömningen kring pågående
markanvändningens avgränsning.
Av förarbetena till bestämmelserna i 31 kap. miljöbalken framgår i och för sig att
rätt till ersättning inte finns vid myndighetsingripanden i syfte att se till att en lags
aktsamhets- eller hänsynskrav följs. Verksamhetsutövare är vidare skyldig att följa
hänsynsreglerna, oavsett om myndigheten ingriper eller inte. En markanvändning
kan aldrig anses försvårad så länge det allmännas beslut enbart går ut på att
fastighetsägaren ska följa en hänsynsregel. Utgångspunkten kan vara att åtgärder
som kräver ett generellt tillstånd utgör en ändrad markanvändning och att ersättning
inte ska betalas om åtgärden förbjuds (se prop. 1997/98:45 del 1 s. 550f.).
Den användning som förbudet i föreskrifterna för vattenskyddsområdet tar sikte på
var dock inte förbjuden före skyddsföreskrifternas fastställande.
Bedömningen av vad som är pågående markanvändning och grund för ersättningen
ska enligt allmänna principer om legalitet göras utifrån de förhållanden som rådde
innan förordnandet om vattenskyddsområde vann laga kraft. Enligt allmänna
skaderegleringsprinciper är det tidpunkten just innan den ersättningsgilla skadan
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uppstår som är relevant för skadebedömningen, den s.k. värdetidpunkten.
Värdetidpunkten är därmed i detta fall den 7 april 2015 då förordnandet vann laga
kraft.
Fram till den 15 juli 2014 gällde enligt SNFS 1997:2 generellt förbud mot spridning
av bekämpningsmedel i vattenskyddsområde utan tillstånd. Då detta faktum
orsakade problem i ersättningshänseende när markanvändningen inskränktes för
fastighetsägare, ansåg regeringen att det fanns skäl att se över regelsystemet så att
rätten till ersättning skulle vara tydlig. Det kan hänvisas till SOU 2013:59 s. 127 128.
Föreskriften i 14 § i SNFS 1997:2 om att användning av kemiska bekämpningsmedel är förbjudet gäller enligt tredje strecksatsen i vattenskyddsområde. Något
vattenskyddsområde kan dock inte anses ha förelegat innan beslutet om det aktuella
vattenskyddsområdet vann laga kraft. Vid värdetidpunkten den 7 april 2015 förelåg
därmed inte en tillståndsplikt. Bedömningen ska göras med bortseende från det
beslut som grundar ersättningen.
Föreskrifterna i NFS 2015:2 trädde inte i kraft förrän den 1 november 2015 och
hade således inte börjat gälla vid värdetidpunkten den 7 april 2015. Dessa regler är
därmed inte tillämpliga vad avser den aktsamhet som gällde vid värdetidpunkten
eller i ersättningshänseende. Detta följer av legalitetsprincipen. Bestämmelserna kan
bara anses äga relevans om det som anges kan anses motsvara vad som även vid
värdetidpunkten var brukligt i jordbrukssammanhang.
Av föreskrifterna NFS 2015:2 om spridning och viss övrig hantering av
växtskyddsmedel, 6 kap. 2 §, framgår numera att förbud mot användande av
växtskyddsmedel i vattenskyddsområde enligt generella normer inte gäller när det
finns föreskrifter enligt 7 kap. 22 § miljöbalken. Därmed kan inte sådan användning
längre räknas som generellt reglerad i annan lag från ersättningssynpunkt.
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Om man utgår från den normala aktsamhet som kan behöva iakttas i jordbruksverksamhet och om de försiktighetsmått som anges i bestämmelsen i 3 kap. 1 § NFS
2015:2 skulle anses motsvara allmän aktsamhet, föreskrivs ett skyddsavstånd på 12
meter till dricksvattenbrunnar vid spridning av växtskyddsmedel. Beträffande
aktsamheten i 3 kap. 2 § NFS 2015:2 föreskrivs att den som yrkesmässigt sprider
växthusmedel utomhus ska hålla skyddsavstånd till vattentäkter, sjöar och
vattendrag och omgivande mark. Skyddsavståndet ska anpassas efter
omständigheterna på platsen för spridningen, varvid särskild hänsyn ska tas till […]
4p. ”omgivningens känslighet för medlet”. Det har inte framkommit några skäl till
att ett längre avstånd än 12 meter behöver iakttas. En enskild dricksvattenbrunn
saknar de möjligeter till rening och behandling av vattnet som finns för ett
kommunalt vattenverk och torde därför vara känsligare. Den enda begränsning i
form av hänsyn som gäller är alltså att det vid spridning av växtskyddsmedel ska
vara ett skyddsavstånd på 12 meter till dricksvattenbrunn, vilket i detta
sammanhang innebär så liten areal att det saknar betydelse. Detta får anses vara den
enda begränsning som gäller även utifrån ett aktsamhetsperspektiv.
Under alla förhållanden kan det skyddsavstånd som skulle kunna anses motsvara
allmän aktsamhet inte utsträckas för långt, och således påverkas endast en mycket
begränsad del av fastigheterna. De delar som i så fall skulle omfattas av
skyddsavståndet bör därför endast utgöra en avrundningspost i ersättningen och
vara en del av den osäkerhet som ändå finns om egendomens och verksamhetens
värde. Om allmän aktsamhet skulle anses föreligga för del av fastigheten ska
ersättning fortfarande betalas ut, på samma sätt som för exempelvis ackumulerad
skada enligt 31 kap. 9 § miljöbalken.
Det synes även framgå att båda värderingspersonerna i målet i ej obetydlig
omfattning redan beaktat vilken brukning som har varit möjlig vid värdetidpunkten
och även den rimliga hänsyn som brukaren har haft att beakta. För jordbruksfastigheter förekommer alltid viss hänsyn till kantzoner, diken, vattendrag och
brunnar, vilket också beaktas vid bedömning av marknadsvärdet på motsvarande
fastigheter som legat till grund för jämförelserna. Det faktum att kommunens
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värderingsperson har funnit att det föreligger en skada uppgående till de
substantiella belopp som yrkats, visar på skillnaden mellan möjligheterna att bruka
fastigheten före respektive efter föreskrifternas antagande. Om brukningen redan
före beslutet varit så kraftigt beskuren av allmän aktsamhet som påstås borde
kommunens skadevärdering visat på en mycket begränsad skada eller ingen skada
alls.
Eventuella begränsningar som kan ha förelegat tidigare har under inga
omständigheter varit av det slag att de överstigit kvalifikationsgränsen för
ersättning. När intrånget väl överstiger kvalifikationsgränsen ska ersättning utgå
från första kronan.
Bedömningen av vad som utgör en skada som är ersättningsgill kan vara såväl
relativ som absolut. Vad gäller den relativa bedömningen görs det ibland hänvisning
till vad som uttalats av bostadsutskottet i BoU 1986/87:1 s. 150: att lagrådet i
samband med yttrande över lagrådsremissen till plan- och bygglagen (prop.
1985/86:1 s. 388) uttalat att en fastighetsägare aldrig skulle behöva tåla en
toleransgräns över 10 % av berörd del. Det som ofta förbises är att detta lagrådets
uttalande avsåg bestämmelsen om ”betydande skada” i 14 kap. 8 § i 1987 års planoch bygglag, där departementschefen hade föreslagit att betydande skada skulle
motsvara en toleransnivå om 20 %, vilket lagrådet inte accepterade. Vad gäller
områdesskydd som vattenskyddsområden och naturreservat anknyter praxis snarare
till en toleransnivå om 5 %.
I de utredningar som ligger till grund för talan i målet (båda parters) är skadan långt
över de relativa nivåer som nämns ovan. Enligt beräkningen i aktbilaga 29 var
värdet av berörd del innan föreskriften fastställdes 4 150 000 kronor. Värdet efter
skulle uppgå till 3 110 000 kronor. Detta innebär i enbart värdeminskning en skada
om 1 040 000 kronor, vilket motsvarar en relativ värdeminskning om 25 %. En
värdeminskning på 25 % överstiger kraftigt de 10 % i minskning som i förarbetena
har diskuterats vara den gräns som fastighetsägare i extremfallet har att tåla utan
ersättning. Detta innebär att kvalifikationsgränsen för vad fastighetsägaren har att
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tåla är överskriden. En värdeminskning på 25 % kan inte föranleda annat än rätt till
ersättning. Kommunens värdering ger på samma sätt stöd härför.
När det gäller gränsen för vad ett subjekt ska vara skyldigt att tåla utan ersättning
har bostadsutskottet uttalat att en fastighetsägare endast ska behöva tolerera ett
intrång som är bagatellartat för honom. I den absoluta betydelsen har det uttalats i
förarbetena att ett för ägaren i absoluta tal stort belopp aldrig kan vara bagatellartat.
Vad som ska anses utgöra ett stort belopp har bedömts i två HD-fall (NJA 1981 s.
351 I och II). Här ansågs att belopp om 8 900 kr för ett skogsbolag utgöra ett belopp
som bolaget fick tåla utan ersättning. Detta motsvarar i dagens penningvärde knappt
40 000 kr.
Att skadan i och för sig klart överstiger absolutgränsen för vad som ska tålas utan
ersättning torde vara ganska uppenbart.
Proportionalitetsprincipen får anses sätta en gräns för vad som är möjligt att kräva
av den enskilde i detta avseende. En proportionalitetsbedömning bör alltid göras då
en fastighetsägare drabbas av en inskränkning i sin markanvändning. Utgången i
denna bedömning påverkas dock av legitimiteten i den enskildes förväntningar på
att verksamheten får fortgå oinskränkt. Genom att beakta den enskildes legitima
förväntningar tillgodoses rättssäkerheten. Eftersom detta är något som följer direkt
av de aktuella principerna behöver det inte uttryckas i en särskild regel.
En bedömning av om ett intrång som det aktuella skulle vara proportionerligt för
det fall ersättning inte skulle utgå, skulle otvivelaktigt utmynna i ett nekande svar.
Sammanfattningsvis kan följande anföras. Föreskriften att inrätta förbud mot
kemiska bekämpningsmedel innebär en påtaglig inskränkning i den pågående
markanvändningen för Östads stiftelse. Östads stiftelse använder fastigheterna för
jordbruksändamål, vilket genom föreskriften i fråga innebär att markanvändningen
avsevärt försvåras. Markanvändningen måste ses som normal och den inskränks
härigenom. Fastighetsägarna har således enligt 31 kap. 4 § miljöbalken rätt till
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ersättning för den inskränkning detta innebär. Den aktsamhet som kan behöva tålas
utan ersättning innebär lägre krav än vad som motsvarar kvalifikationsnivån
”avsevärt försvåras”. Det är inte riktigt att ersättningsrätt inte föreligger på grund av
att föreskrifterna inte är mer långtgående än Naturvårdsverkets allmänna råd om
vattenskyddsområde. Detta då skyddsföreskrifterna går utöver vad fastighetsägarna
har att tåla enligt allmän aktsamhet. Det är inte rimligt att utgå från att
verksamheten har varit förbjuden före förordnandet. Stöd saknas helt för det
påståendet. Föreskriften i fråga innebärande att kemiska bekämpningsmedel
förbjuds innebär för fastighetsägaren ett kvalificerat intrång i rätten att få använda
sin egendom. Den rätt till respekt för sin egendom som följer av
Europakonventionen innebär att ingrepp ska vara proportionerligt i förhållande
mellan ingreppet och den börda det innebär för den enskilda. I detta fall får
inskränkningen anses vara en stor börda för fastighetsägarna och utgör en
inskränkning som inte bör tålas utan rätt till ersättning för att anses proportionerlig.
Lerums kommun
Lerums kommun har utvecklat sin talan i huvudsak enligt följande.
Av gällande rätt följer att inskränkningar som meddelas med stöd av de allmänna
hänsynsreglerna inte medför någon rätt till ersättning, vilket bl.a. slagits fast i
förarbeten och rättspraxis. Detta följer även av ett antal allmänna rättsliga principer.
Den allmänna rättsprincipen gäller att en markägare inte har en ovillkorlig rätt att
använda sin egendom på ett sätt som kan skada andra människor och deras
rätt/egendom eller miljön samt principen om förorenarens betalningsansvar. Kravet
på att en verksamhet ska vara lagenlig och kunskapskravet bl.a. i 2 kap. 2 §
miljöbalken innebär också att en verksamhetsutövare har att rätta sig efter och utan
ersättning tåla inskränkningar som är en följd av ny kunskap/forskning och ny
tillämpning/praxis i en bransch eller inom en verksamhetstyp.
Avgörandet NJA 2015 s. 323 avser ersättningsrätt för inrättande av naturreservat
och inte vattenskyddsområde. Skillnaden häremellan har bl.a. betydelse utifrån
vilken typ av hänsyn som enligt 2 kap. miljöbalken behöver tas till det skyddsvärda
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området före respektive efter beslutet. Vid inrättande av ett naturreservat beläggs ett
område som tidigare inte haft några restriktioner avseende exempelvis
markanvändning. Vid inrättande av skyddsområde för en vattentäkt har det redan
innan inrättandet av skyddsområdet funnits en vattentäkt som medfört att
kringliggande verksamheter tvingats iaktta särskilda hänsyn till vattentäkten, t.ex.
avseende hur växtskyddsmedel får spridas i närområdet enligt tillämplig
normgivning.
Av Naturvårdsverkets föreskrifter om spridning och viss övrig hantering av
växtskyddsmedel (NFS 2015:2) framgår att det för andra typer av vattenförekomster
än vattentäkter finns fasta skyddsavstånd för spridning av bekämpningsmedel (3
kap. 1 § NJS 2015:2). Av föreskriftens 3 kap. 2 § framgår följande. ”Utöver vad
som följer av 1 § ska den som yrkesmässigt sprider växtskyddsmedel utomhus alltid
bestämma och hålla skyddsavstånd till vattentäkter, sjöar och vattendrag och
omgivande mark. Skyddsavstånden ska anpassas efter omständigheterna på platsen
för spridningen, varvid särskild hänsyn ska tas till: (…) 4. Omgivningens känslighet
för medlet (…).”
Av Vägledning om tillämpning av Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2015:2) om
spridning och viss övrig hantering av växtskyddsmedel framgår följande på s. 1213: ”Som framgår av vägledningen till 1 § ovan kan det anpassade
skyddsavståndet, i förhållande till de skyddsobjekt som anges i 1 § punkten 1-3
ovan, endast bli längre än det fasta minimiavståndet; ett anpassat skyddsavstånd
kan följaktigen aldrig bli mindre än de skyddsavstånd som anges i 1 §.””Som
framgår av punkten 4 är omgivningens känslighet för medlet en specifik
omständighet som ska beaktas. Särskild aktsamhet krävs i vissa situationer som t.ex.
då högre naturvärden, ekonomiska värden eller vattenresurser riskerar att
påverkas.”
Enligt 2 § framgår således att andra, större skyddsavstånd ska hållas till andra
vattenförekomster än de som specificerats i 1 §. Större skyddsavstånd än de 12
meter som föreskrivs i 1 § för dricksvattenbrunnar ska alltså hållas till vattentäkter.
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En vattentäkt som sådan medför således att särskild hänsyn ska tas av de
kringliggande verksamheterna, som en direkt följd av hänsynsreglerna i 2 kap.
miljöbalken, t.ex. försiktighetsprincipen och krav på bästa möjliga teknik. Med stöd
härav kan följaktigen restriktioner avseende användning av bekämpningsmedel
föreskrivas inom primär skyddszon inom ett vattenskyddsområde utan att det
föranleder ersättningsrätt.
Sedan tidigare har också en motsvarande allmän aktsamhet gällt för bekämpningsmedel, bl.a. genom Naturvårdsverkets tidigare gällande föreskrifter SNFS 1997:2.
Den som avsett att sprida bekämpningsmedel har haft att före spridningen förvissa
sig om att denna kan ske utan befarad risk för grundvattenförorening (4 §). Vid
spridning och annan hantering av bekämpningsmedel har den som utfört detta haft
en skyldighet att bestämma och iaktta de skyddsavstånd som med hänsyn till
omständigheterna är nödvändiga till skydd för vattentäkter, sjöar och vattendrag
samt omgivande mark och annans egendom (5 § ). Ett generellt förbud mot
spridning av bekämpningsmedel i vattenskyddsområden utan tillstånd har också
gällt (14 § ). Förbud mot spridning av bekämpningsmedel på naturbetesmarker eller
på ängar har vidare gällt (15 §).
Motsvarande allmän aktsamhet avseende spridning av bekämpningsmedel har
således gällt för fastigheten redan vid tiden före det att restriktionerna
formaliserades genom det nu aktuella beslutet om inrättande av Sjöviks
vattenskyddsområde. Dessa förutsättningar och begränsningar har Östads stiftelse
varit medveten om och varit tvungen att rätta sig efter redan innan det nu aktuella
beslutet om vattenskyddsområde. Inrättandet av vattenskyddsområde har inte
medfört att pågående markanvändning försvårats på berörd del av fastigheten, och
någon ersättningsrätt föreligger därför inte.
Kommunen bestrider Östads stiftelses påstående att tidigare fast rättspraxis inte
skulle äga giltighet. I SOU 2013:59 anges (avsnitt 6.2 s. 123) att bestämmelserna
om ersättning vid inskränkningar till följd av beslut om områdesskydd i 7 kap.
miljöbalken överensstämmer med rådande principer för ersättning vid
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rådighetsinskränkningar av hälsoskydds-, miljöskydds- och säkerhetsskäl, och att
bestämmelserna därför bör behållas oförändrade.
Lagstiftaren har alltså inte haft för avsikt att ändra tidigare gällande praxis eller
bestämmelser om ersättning vid inrättande av vattenskyddsområde. Inte heller av
avgöranden från Högsta domstolen följer någon ändring av gällande praxis.
Högsta domstolens avgörande i NJA 2015 s. 323 avser frågan om pågående eller
ändrad markanvändning och ändrar inte gällande praxis avseende ersättningsrätten.
Det resonemang som HD för i avgörandet om ersättningsrätt, proportionalitet och
ingripanden som kan följa av de allmänna hänsynsreglerna förs i kontexten av de i
målet gällande faktiska förhållandena och den aktuella fastighetens
markanvändning. Domen ger inte stöd eller prejudikat för att dra så långtgående
slutsatser som Leif Norell gör och som Östads stiftelse bygger sin talan på. För det
fall HD haft för avsikt att upphäva tidigare fast praxis (se MÖD 2002:55 och
avgörandet DM 41 den 15 maj 2002 i mål nr M 4900-00) och frångå
förarbetsuttalanden (se bl.a. prop. 1993/94:117 s. 17) hade HD uttalat sig tydligt i
frågan, vilket inte sker i domen. I domen uttalar sig HD endast väldigt kort om den
generella ersättningsrätten och det ska ses i ljuset av frågan som var aktuell i målet,
dvs. vad som utgör pågående respektive ändrad markanvändning. Rätten till
ersättning följer således alltjämt av ovan nämna förarbetsuttalanden och rättspraxis
från Miljööverdomstolen, vilket innebär att de allmänna hänsynsreglerna i 2 kap.
miljöbalken ska vara avgörande för bedömningen av rätten till ersättning vid
bildande av vattenskyddsområdet.
HD anger i punkten 13 i NJA 2015 s. 323 att miljöbalkens regler ska tolkas och
tillämpas i linje med vad som följer av regeringsformens bestämmelser om
ersättning vid rådighetsinskränkningar och av Europakonventionen. Både
regeringsformen och Europakonventionen medger rådighetsinskränkningar för att
tillgodose angelägna allmänna intressen. Ett sådant allmänt intresse är miljöskydd
och i förevarande fall en kommunal vattentäkt för den allmänna dricksvattenförsörjningen. Vid rådighetsinskränkningar ska en proportionalitetsprincip
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tillämpas, vilken innebär att nödvändigheten av ett intrång i det allmännas intresse
måste balanseras mot det men den enskilde lider av intrånget (prop. 2009/10:80 s.
165).
Ersättningsreglerna ska tolkas grundlagskonformt samt i enlighet med
Europakonventionen. Med detta följer att proportionalitetsprincipen ska tillämpas så
att åtgärden inte innebär ett oskäligt ingrepp för den enskilde. Känd kunskap och
praxis inom en verksamhetstyp ska beaktas vid bedömningen av vad som kan anses
proportionerligt mot den enskilde, dvs vad som kan anses vara legitima
förväntningar. Vid proportionalitetsbedömningen har det därvid en avgörande
betydelse om den beslutade inskränkningen föranleds av verksamhetsutövaren själv
och dennes verksamhet, som i nu aktuellt fall den betydande föroreningsrisken till
följd av verksamhetsutövarens spridning av bekämpningsmedel, eller om
inskränkningen beror av allmänt bevarande av naturintressen.
Grunden för att den enskilda kan ha rätt till ersättning är reglerad i 2 kap. 15 §
regeringsformen. Trots att egendomsskyddet är långtgående är den enskildes
egendom inte ovillkorligen tryggad och den verksamhet som fastighetsägaren
bedriver på sin egendom/fastighet får inte heller i sig medföra vilka skador som
helst för andras enskilda rätt, egendom och verksamhet samt miljö och hälsa.
Tredje stycket i 2 kap. 15 § RF stadgar att vid inskränkningar i användningen av
mark eller byggnad som sker av hälsoskydds- miljöskydds- eller säkerhetsskäl
gäller vad som följer av lag i fråga om rätt till ersättning. Avsikten med införandet
av bestämmelsen var inte att ersättningsrätten skulle utvidgas i förhållande till
gällande regler. Regeringsformen skulle endast ange huvudprinciperna, inte
precisera beräkningsnormerna för ersättningen vid rådighetsinskränkningar.
Som regel medför ingripanden från det allmänna som är motiverade av
hälsoskydds-, miljöskydds- och säkerhetsskäl inte någon rätt till ersättning (NJA
2014 s. 332 punkten 19). Först när den lagstiftning som möjliggör en
rådighetsinskränkning inte kan anses ge ledning i ersättningsfrågan ligger det nära
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till hands att motsvarande proportionalitetsbedömning istället får göras i det
enskilda fallet med beaktande av att ersättning normalt inte utgår vid ingripande
som grundar sig på t.ex. miljöskyddsskäl.
Proportionalitetsprincipen har utkristalliserats genom normgivning samt tillhörande
förarbeten och rättspraxis. Att bedriva jordbruksverksamhet i närheten av en
kommunal vattentäkt ställer särskilda krav på aktsamhet i verksamheten enligt 2
kap. miljöbalken. Naturvårdsverkets allmänna råd har i praxis ansetts motsvara
nivån för normal aktsamhet enligt 2 kap. miljöbalken (exempelvis MÖD 2002 DM
41).
Naturvårdsverkets allmänna råd om vattenskyddsområden (NFS 2003:16) är
alltjämt gällande och har inte ändrats. Endast Naturvårdsverkets handbok 2003:6
har ersatts av handbok 2010:5. I de allmänna råden anges att det i föreskrifter för ett
vattenskyddsområde bör föreskrivas att i primär skyddszon är hantering av kemiska
bekämpningsmedel förbjuden. Av Naturvårdsverkets handbok 2010:5 om
vattenskyddsområde anges på s. 71 att: ”Som exempel på åtgärder som omfattas av
de allmänna hänsynsreglerna i 2 kap. MB kan nämnas grävning, sprängning och
anordnande av upplag samt utspridande av gödsel eller bekämpningsmedel. Att
vara skyldig att iaktta försiktighetsmått på egen bekostnad kan bl.a. innebära att en
fastighetsägare måste avhålla sig från vissa aktiviteter som kan skada
vattentillgången, t.ex. utsläpp av avloppsvatten eller hantering av kemikalier.”
Det finns stöd i normgivning, förarbeten och rättspraxis för att förbjuda
användningen av kemiska bekämpningsmedel i anslutning till vattenförekomster
och inom en vattentäkts primära skyddszon och att dessa restriktioner ska anses
gälla med stöd av de allmänna hänsynsreglerna i 2 kap. miljöbalken. Detta får
vidare anses ha gällt som allmän aktsamhet och haft stöd av Naturvårdsverkets
föreskrifter såväl tiden före som efter beslutet om inrättande av
vattenskyddsområdet, för det geografiska område som berörs av den primära
skyddszonen för vattentäkten.
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Föreskrifterna har utformats mot bakgrund av den uppenbara risken för att
vattentäkten förorenas av kemiska bekämpningsmedel, vilket kan få stora
konsekvenser för grundvattnet under mycket lång tid. Bestämmelserna har inte
uppställt något krav på att en faktisk skada ska ha uppkommit till följd av
spridningen.
Intresset av att skydda en kommunal vattentäkt som förser en stor andel människor
med dricksvatten måste i högsta grad stå över intresset för en enskild
verksamhetsutövare att få använda bekämpningsmedel på de till vattentäkten mest
närliggande åkrarna och som genom sin verksamhet förorenar vattentäkten, varför
det får anses proportionerligt att denna inskränkning ska tålas utan ersättning.
Förbudet mot användning av bekämpningsmedel inom primär zon utgör inte ett
oskäligt ingrepp i egendomsskyddet. Skyddsbehovet och påverkansområdet för
vattentäkten har varit betydligt större än för en privat enskild dricksvattenbrunn.
Sammanfattningsvis gör kommunen gällande att förbudet mot att använda
bekämpningsmedel i vattenskyddsområdets primära skyddszon följer av de
allmänna hänsynsreglerna i 2 kap. miljöbalken samt att sådan allmän aktsamhet
redan gällt i tiden före det att förbudet formaliserades genom beslut om inrättande
av vattenskyddsområdet, med skyddsföreskrifter. Allmän aktsamhet (och det
faktiska och vetenskapliga skyddsbehovet) vid tidpunkten för inrättandet av
vattenskyddsområdet har alltså varit att bekämpningsmedel inte får spridas inom det
geografiska område kring vattentäkten som motsvarar en primär skyddszon. Det är
inte avgörande för bedömningen av allmän aktsamhet huruvida en faktisk skada
uppkommit på vattentäkten till följd av spridning av bekämpningsmedel. Syftet,
både före och efter beslutet om inrättande av vattenskyddsområde, har varit att
avvärja direkt skada på den befintliga vattentäkten, för att säkerställa det viktiga
allmänna intresset av vattenförsörjningen för ett stort antal kommuninvånare. Detta
har framgått och också uttryckligen reglerats av Naturvårdsverkets föreskrifter
(SNFS 1997:2 och NFS 2015:2), allmänna råd (NFS 2003:16) och handbok
(2010:5), liksom av allmänt tillgänglig, vetenskaplig forskning och vedertagen
forskning. Att alla och envar haft att vid en rättslig prövning rätta sig efter denna
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kunskap och allmänna aktsamhet, oavsett det formella inrättandet av Sjöviks
vattenskyddsområde, följer av de allmänna hänsynsreglerna i 2 kap. 2, 3 och 6 §§
samt 14 kap. 6 § miljöbalken. Den allmänna aktsamheten har varit förutsebar och
känd för berörda fastighetsägare i området.
Eftersom Östads stiftelse haft eller i vart fall borde ha haft kunskapen om
Naturvårdsverkets gällande föreskrifter och allmänna råd samt vad som följer av 2
och 14 kap. miljöbalken har inte förelegat någon legitim förväntan om att få sprida
bekämpningsmedel inom en primär skyddszon kring Sjöviks vattentäkt vid tiden
innan inrättandet av vattenskyddsområdet.
Mot bakgrund härav har beslutet att inrätta Sjöviks vattenskyddsområde och det nu
aktuella förbudet varit proportionerligt och inte medfört något försvårande av
pågående markanvändning samt inte heller någon inskränkning som är
ersättningsgill.
I den mån det skulle kunna anses visat att beslutet om inrättande av vattenskyddsområde i något avseende inskränker den pågående markanvändningen, har beslutet i
vart fall inte inneburit en sådan tillkommande påverkan i förhållande till tidigare
gällande föreskrifter och allmän aktsamhet att kvalifikationsgränsen är uppnådd.
NAI Svefas värderingsutlåtande saknar betydelse för själva rättsfrågan, om
ersättningsrätt överhuvudtaget föreligger. Kommunens uppdrag till NAI Svefa och
förutsättningen för värderingen har varit att mark- och miljödomstolen bedömer att
skyddsföreskrifterna får utöver allmän aktsamhet och vad som skäligen bör tålas
enligt 2 kap. miljöbalken.
Vad gäller storleken av yrkade rättegångskostnader konstateras att Östads stiftelse
inte redovisat antalet nedlagda timmar och att det totala arvodet synes högt med
beaktande av den i huvudsak skriftliga och relativt begränsade handläggningen i
målet. Det har endast förekommit ett kort muntligt sammanträde i målet samt
antalet och omfattningen av de inlagor som parterna ingivit i målet har varit relativt
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begränsade. Med hänvisning till detta kan kommunen inte vitsorda skäligheten av
yrkad ersättning för rättegångskostnader. Kommunen överlämnar bedömningen av
yrkade rättegångskostnader till rättens prövning.
DOMSKÄL
A. Inledning
Mark- och miljödomstolen har med stöd av 42 kap. 18 § första stycket 5 rättegångsbalken avgjort målet utan huvudförhandling. Med hänsyn till målets beskaffenhet
ingår två lagfarna domare, ett tekniskt råd och en särskild ledamot i rätten (2 kap.
4 § lag om mark- och miljödomstolar).
Lerums kommun har åberopat skriftlig bevisning i form av gällande skyddsföreskrifter för Sjöviks vattenskyddsområde.
Mark- och miljödomstolen ska i målet ta ställning till om Lerums kommun är
skyldig att utge ersättning till Östads stiftelse. Utifrån hur parterna har formulerat
sin respektive talan har domstolen delat upp sin prövning i följande frågor.
1. Är det en förutsättning för rätt till ersättning enligt 31 kap. 4 § miljöbalken
att inrättandet av Sjöviks vattenskyddsområde med tillhörande skyddsföreskrifter medför restriktioner i markanvändningen som går utöver vad som
följer av de allmänna hänsynsreglerna i 2 kap. miljöbalken?
2. Om svaret på fråga 1 är ja - medför inrättandet av Sjöviks
vattenskyddsområde med tillhörande skyddsföreskrifter restriktioner i
markanvändningen (avseende användandet av kemiska bekämpningsmedel)
som går utöver vad som följer av de allmänna hänsynsreglerna i 2 kap.
miljöbalken?
3. Om svaret på fråga 2 är ja - ska det vid bedömningen av om
markanvändningen avsevärt försvåras endast beaktas det försvårande som
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går utöver den allmänna hänsyn som följer av de allmänna hänsynsreglerna i
2 kap. miljöbalken?
4. Har markanvändningen i nu aktuellt fall avsevärt försvårats?
B. Tillämpliga bestämmelser m.m.
Rätten till ersättning
I 2 kap. 15 § regeringsformen föreskrivs följande.
”Vars och ens egendom är tryggad genom att ingen kan tvingas avstå sin egendom
till det allmänna eller till någon enskild genom expropriation eller något annat
sådant förfogande eller tåla att det allmänna inskränker användningen av mark
eller byggnad utom när det krävs för att tillgodose angelägna allmänna intressen.
Den som genom expropriation eller något annat sådant förfogande tvingas avstå
sin egendom ska vara tillförsäkrad full ersättning för förlusten. Ersättning ska
också vara tillförsäkrad den för vilken det allmänna inskränker användningen av
mark eller byggnad på sådant sätt att pågående markanvändning inom berörd del
av fastigheten avsevärt försvåras eller att skada uppkommer som är betydande i
förhållande till värdet på denna del av fastigheten. Ersättningen ska bestämmas
enligt grunder som anges i lag.
Vid inskränkningar i användningen av mark eller byggnad som sker av
hälsoskydds-, miljöskydds- eller säkerhetsskäl gäller dock vad som följer av lag i
fråga om rätt till ersättning.
Alla ska ha tillgång till naturen enligt allemansrätten oberoende av vad som
föreskrivits ovan.”
Enligt 31 kap. 4 § första stycket 5 miljöbalken har en fastighetsägare rätt till
ersättning på grund av beslut som innebär att mark tas i anspråk eller att pågående
markanvändning inom berörd del av en fastighet avsevärt försvåras, om beslutet
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gäller föreskrifter enligt 7 kap. 22 § om åtgärder och inskränkningar som rör
vattenskyddsområden.
I 7 kap. 22 § första stycket första meningen miljöbalken föreskrivs följande.
”För ett vattenskyddsområde skall länsstyrelsen eller kommunen meddela sådana
föreskrifter om inskränkningar i rätten att förfoga över fastigheter inom området
som behövs för att tillgodose syftet med området.”
Om inte något annat föreskrivs i miljöbalken ska bestämmelserna i
expropriationslagen gälla vid ersättning enligt 31 kap. miljöbalken (31 kap. 2 §
miljöbalken).
I den s.k. ackumuleringsregeln i 31 kap. 9 § miljöbalken föreskrivs att det vid
tillämpning av 31 kap. 4 § miljöbalken ska tas hänsyn också till andra beslut enligt
7 kap. 3, 5, 6, 9 eller 22 §, förbud enligt 7 kap. 11 § andra stycket, förelägganden
och förbud enligt 12 kap. 6 § fjärde stycket, beslut enligt 18 § skogsvårdslagen
(1979:429) samt beslut som avses i 14 kap. 5–7 och 10–13 §§ plan- och bygglagen
(2010:900). Detta gäller under förutsättning att besluten har meddelats inom tio år
före det senaste beslutet. Dessutom ska sådan inverkan av hänsynstaganden enligt
30 § skogsvårdslagen som i särskilda fall har inträtt inom samma tid
uppmärksammas.
Spridning av bekämpningsmedel
Enligt 14 kap. 6 § miljöbalken ska den som sprider ett bekämpningsmedel
1. göra det på ett sådant sätt att människors hälsa inte skadas eller människor vållas
annan olägenhet och så att miljöpåverkan blir så liten som möjligt, och
2. vidta åtgärder för att motverka att medlet sprids utanför det avsedda
spridningsområdet.
I 2 kap. 35 § förordning om bekämpningsmedel föreskrivs följande.
Den som använder växtskyddsmedel ska, så långt det är möjligt,
1. använda den effektivaste spridningstekniken,
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2. vidta åtgärder som minimerar risken för förorening utanför det område där
spridning sker,
3. bestämma och följa de skyddsavstånd vid spridning utomhus som med hänsyn till
omständigheterna på platsen för hanteringen behövs för att skydda vattentäkter,
grundvatten, sjöar och vattendrag och omgivande mark mot effekterna av
växtskyddsmedel, och
4. i övrigt vidta de försiktighetsåtgärder som med hänsyn till omständigheterna på
platsen för hanteringen behövs för att skydda människors hälsa och miljön.
Det följer av 2 kap. 36 § förordning om bekämpningsmedel att Naturvårdsverket
får meddela föreskrifter om
1. skyddsavstånd och försiktighetsåtgärder enligt 35 § som behövs för att skydda
vattentäkter, grundvatten, sjöar och vattendrag och omgivande mark mot effekterna
av växtskyddsmedel och för att skydda människors hälsa och miljön,
2. förbud att utan tillstånd från den kommunala nämnden yrkesmässigt använda
växtskyddsmedel inom ett vattenskyddsområde, och
3. skyldighet att underrätta om olyckor eller felaktig hantering vid spridning av
växtskyddsmedel.
Föreskrifter enligt andra punkten ska inte gälla för ett vattenskyddsområde eller de
delar av ett vattenskyddsområde som omfattas av föreskrifter meddelade med stöd
av 7 kap. 22 § miljöbalken med förbud mot användning av växtskyddsmedel.
Naturvårdsverkets föreskrifter om spridning och viss övrig hantering av
växtskyddsmedel (”NFS 2015:2”) trädde i kraft den 1 november 2015. 3 kap. i
föreskrifterna behandlar spridning av växtskyddsmedel. I kapitlets 1-2 §§ föreskrivs
följande.
”Fasta skyddsavstånd
1 § Den som sprider växtskyddsmedel utomhus ska hålla följande minsta
skyddsavstånd.
1. 2 meter till öppna diken samt till dagvattenbrunnar och dräneringsbrunnar,
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2. 6 meter till sjöar och vattendrag räknat från strandlinje för högvattenyta eller
strandbrinkens överkant, och
3. 12 meter till dricksvattenbrunnar.
Anpassade skyddsavstånd
2 § Utöver vad som följer av 1 § ska den som yrkesmässigt sprider växtskyddsmedel
utomhus alltid bestämma och hålla skyddsavstånd till vattentäkter, sjöar och
vattendrag och omgivande mark. Skyddsavstånden ska anpassas efter
omständigheterna på platsen för spridningen, varvid särskild hänsyn ska tas till
1. på platsen för spridning rådande temperatur, vindförhållanden och övriga
väderförhållanden,
2. det avsedda spridningsområdets utbredning i vindriktningen,
3. växtskyddsmedlets egenskaper,
4. omgivningens känslighet för medlet, samt
5. den använda spridningsmetodens precision.”
I 6 kap. 1 § NFS 2015:2 förskrivs följande. ”Det är förbjudet att utan särskilt
tillstånd av den kommunala nämnden yrkesmässigt använda växtskyddsmedel
utomhus inom de delar av ett vattenskyddsområde som betecknas som
vattentäktzon, primär (inre) skyddszon och sekundär (yttre) skyddszon.
Om ett vattenskyddsområde inte har indelats i zoner gäller förbudet mot
användning utan tillstånd enligt första stycket inom hela vattenskyddsområdet.”
Bestämmelsen gäller dock inte för ett vattenskyddsområde som omfattas av
föreskrifter meddelade med stöd av 7 kap. 22 § miljöbalken med förbud mot
användning av växtskyddsmedel (6 kap. 2 § sista stycket NFS 2015:2).
Till föreskrifterna NFS 2015:2 finns en vägledning: ”Vägledning om tillämpning
av Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2015:2) om spridning och viss övrig
hantering av växtskyddsmedel”. I vägledningen uttalas att bestämmelsen i 3 kap.
1 § NFS 2015:2 innebär att de i punkterna 1-3 angivna skyddsavstånden ska gälla
som minimiavstånd och att det anpassade skyddsavståndet enligt 3 kap. 2 § bara kan
bli längre än de fasta skyddsavstånden. Vidare anges i vägledningen att hänsyn till
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de parametrar som räknas upp i punkterna 1 – 5 i 3 kap. 2 § kan tas genom att
använda den Hjälpreda för bestämning av vindanpassat skyddsavstånd som
Naturvårdsverket har utarbetat i samarbete med Sveriges lantbruksuniversitet
(SLU), Lantbrukarnas Riksförbund (LRF), Jordbruksverket, Lantmännen,
Kemikalieinspektionen och Svenskt Växtskydd. Hjälpredan fungerar som ett
verktyg för att uppfylla kraven på att bestämma och följa skyddsavstånd men utöver
vad som tas upp i Hjälpredan kan ytterligare försiktighetsåtgärder behöva vidtas till
följd av t.ex. nederbördsförhållanden. (Se sidorna 11-13 i Vägledning om
tillämpning av Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2015:2) om spridning och viss
övrig hantering av växtskyddsmedel).
Mellan den 1 juli 1997 och den 1 november 2015 gällde Statens naturvårdsverks
föreskrifter om spridning av kemiska bekämpningsmedel (SNFS 1997:2).
Relevanta bestämmelser i dessa föreskrifter citeras nedan.
”Val av medel
4 § Den som avser att sprida bekämpningsmedel skall före spridningen förvissa sig
om att denna kan ske utan befarad risk för grundvattenförorening. Hänsyn skall
härvid tas till markförhållandena inom spridningsområdet och tillgänglig kunskap
om medlets egenskaper vad gäller rörlighet i mark.
Skyddsavstånd
5 § Vid spridning och annan hantering av bekämpningsmedel samt vid rengöring av
spridningsutrustning är den som utför detta skyldig att bestämma och iaktta de
skyddsavstånd som med hänsyn till omständigheterna är nödvändiga till skydd för
vattentäkter, sjöar och vattendrag samt omgivande mark och annans egendom.
6 § Vid bestämning av skyddsavstånd enligt 5 § skall särskild hänsyn tas till
- på platsen rådande temperatur och vindförhållanden,
- det avsedda spridningsområdets utbredning i vindriktningen,
- jordart och markstruktur samt markens lutning mot omgivningen på den plats där
spridningen avses ske,
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- bekämpningsmedlets egenskaper, samt
- omgivningens känslighet för medlet.”
”Förbud mot spridning i vissa fall
14 § Bekämpningsmedel får inte utan tillstånd av sådan kommunal nämnd som
avses i 10 § yrkesmässigt användas
- på tomtmark för flerfamiljshus,
- på gårdar till förskolor och skolor eller allmänna lekplatser,
- inom skyddsområde för vattentäkt,
- vid planerings- och anläggningsarbeten.
Tillstånd skall sökas av den som skall utföra spridningen eller, efter skriftlig
överenskommelse, av den som nyttjar marken.
15 § Bekämpningsmedel får inte spridas på naturbetesmarker eller på ängar.”
Naturvårdsverkets Allmänna råd 97:3 gällde fram till den 1 november 2015
(Allmänna råd 97:3 Spridning av kemiska bekämpningsmedel Tillämpning av
Naturvårdsverkets föreskrifter om spridning av kemiska bekämpningsmedel).
Vattenskyddsområden
Av Naturvårdsverkets allmänna råd om vattenskyddsområden (till 7 kap. 21, 22 och
25 §§ miljöbalken) (NFS 2003:16) framgår bland annat att ett vattenskyddsområde
bör delas in i zoner med föreskrifter som är anpassade efter de naturgivna
förhållandena och skyddsbehovet i respektive zon, samt att ett vattenskyddsområde
kan delas in i vattentäktzon, primär respektive sekundär skyddszon och vid behov
tertiär skyddszon. Vidare anges att det i föreskrifter för ett vattenskyddsområde bör
föreskrivas att i primär skyddszon är hantering av kemiska bekämpningsmedel
förbjuden. (Se sidorna 1-2 i NFS 2003:16)
Det finns även en handbok om vattenskyddområden: Naturvårdsverkets handbok
2010:5 om vattenskyddsområde.
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C. Mark- och miljödomstolens bedömning

Krävs det att inskränkningarna går utöver allmän hänsyn? (Fråga 1)
Under detta avsnitt ska domstolen ta ställning till om det är en förutsättning för rätt
till ersättning enligt 31 kap. 4 § miljöbalken att inrättandet av Sjöviks
vattenskyddsområde med tillhörande skyddsföreskrifter medför restriktioner i
markanvändningen som går utöver vad som följer av de allmänna hänsynsreglerna i
2 kap. miljöbalken.
I förarbetena till miljöbalken, under avsnittet ”Ersättning vid ingripanden av det
allmänna”, uttalas bland annat följande. ”En underförstådd och självklar
begränsning i uttrycket pågående markanvändning är att endast lagenlig
användning av mark eller byggnad berättigar till ersättning. Någon rätt till
ersättning finns därför inte vid myndighetsingripanden i syfte att se till att en lags
aktsamhets- eller hänsynskrav följs. Verksamhetsutövaren är vidare skyldig att följa
hänsynsreglerna, oavsett om myndigheten ingriper eller inte. Denna begränsning
gäller redan i dag. Det kan utläsas bl.a. av förarbetena till vattenlagen.” (prop.
1997/98:45 I s. 551)
Rättsfallet MÖD 2002:55 gällde ersättning enligt (den numera upphävda)
vattenlagen till följd av beslut om inrättande av vattenskyddsområde med
tillhörande skyddsföreskrifter. I 19 kap. 1 § vattenlagen fanns en s.k. allmän
aktsamhetsregel, som angav att om en yt- eller grundvattentillgång utnyttjas eller
kan antas komma att utnyttjas för vattentäkt, är alla som vill bedriva sådan
verksamhet eller utföra sådana åtgärder i vatten eller på land som kan skada
vattentillgången skyldiga att vidta de anordningar, tåla de begränsningar av
verksamheten och iaktta de försiktighetsmått i övrigt som skäligen kan fordras för
att förebygga eller avhjälpa skadan. Miljööverdomstolen uttalade att avgörande för
aktsamhetsregelns innebörd i det enskilda fallet i princip torde vara det normala
skyddsbehovet för grundvattentillgångar, och att de krav som aktsamhetsregeln
uppställer ger upphov till mer eller mindre långtgående inskränkningar i tillåten
markanvändning bl.a. beroende på avståndet till vattentäkten och markförhållanden.
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Domstolen konstaterade att Naturvårdsverkets allmänna råd kring vilka föreskrifter
som normalt bör antas till skydd för grundvattentäkter ger vägledning inte i första
hand för bedömningen av ersättningsfrågor utan för vilket skydd en vattentillgång
kan behöva. De schabloniserade förslag som Naturvårdsverkets allmänna råd
innehåller kunde i regel vara utgångspunkten för bedömningen av skyddsbehovet
men hänsynen till lokala förhållanden kunde naturligtvis motivera andra
föreskrifter. De aktuella skyddsföreskrifterna ansågs inte vara mer ingripande än
vad som normalt krävs för att skydda en vattentillgång och föreskrifterna kunde
därför inte anses gå utöver vad som motsvarar skälig aktsamhet till skydd för
vattentäkter av aktuellt slag. Fastighetsägaren var därför skyldig att tåla
inskränkningen utan ersättning redan på grund av aktsamhetsregeln i vattenlagen.
Miljööverdomstolen fann redan av detta skäl att föreskrifterna inte kunde anses ha
medfört att den pågående markanvändningen avsevärt försvårats.
I rättsfallet MÖD 2002:38 förs liknande resonemang som i MÖD 2002:55.
Enligt mark- och miljödomstolens bedömning är det en sedan länge gällande
princip att enbart inskränkningar i markanvändning som går längre än vad
fastighetsägaren ändå hade varit skyldig att iaktta enligt de allmänna
hänsynsreglerna berättigar fastighetsägaren till ersättning. Principen vinner stöd av
nyss nämnda förarbetsuttalanden och rättsfall.
Östads stiftelse har dock gjort gällande att Högsta domstolens avgörande i NJA
2015 s. 323 har inneburit en förändring av tidigare rättsläge och medfört att det inte
längre ska uppställas ett krav på att införda inskränkningar går längre än vad som
följer av den allmänna hänsynen. Saken i det målet var ersättning till följd av
ianspråktagande av mark för naturreservat. Frågan i HD var i vilken utsträckning
Malmö stads beslut att förklara Bunkeflo strandängar som naturreservat innebar att
en pågående markanvändning på fastighetsägarens fastigheter hade avsevärt
försvårats. Fastigheterna hade tidigare brukats som åkermark och betesmark men
legat i träda sedan 1970-talet. Fastighetsägarens ersättningsanspråk grundades på att
marken kunde användas som åkermark och betesmark. HD konstaterade att den
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faktiskt pågående markanvändningen vid värdetidpunkten inte kunde betecknas som
jordbruk, men uttalade därefter följande (p. 15 i domen): ”Den aktuella marken har
dock tidigare använts för jordbruk, och det är möjligt att genom olika åtgärder
använda områdena för åkerbruk respektive som betesmark. Det har inte kommit
fram att en sådan jordbruksdrift skulle kräva något grundläggande tillstånd, oavsett
vad som kan gälla om behov av täckdiken. Med beaktande av vad som sägs i punkt
13 kan inte heller hänsynsreglerna eller några andra generella inskränkningar i
fråga om markanvändningen inverka på rätten till ersättning.” I punkten 13 hade
HD uttalat att miljöbalkens regler ska tolkas och tillämpas i linje med vad som
följer av regeringsformens bestämmelser om ersättning vid rådighetsinskränkningar
och Europakonventionen.
Vid bedömning av rättsfallets betydelse måste tas hänsyn till att den huvudsakliga
frågan i målet rörde tolkningen av begreppet ”pågående” markanvändning samt
vilken markanvändning som skulle anses vara pågående. Enligt mark- och
miljödomstolens uppfattning tar Högsta domstolens uttalande, att hänsynsreglerna
inte kan inverka på rätten till ersättning, sikte på bedömningen av huruvida det är
möjligt att använda marken för åkerbruk respektive som betesmark. Därtill kommer
att Högsta domstolens uttalande inte förefaller vara av principiell art utan görs
avslutningsvis under rubriken ”Bedömningen i detta fall”. Mark- och
miljödomstolen anser, sammantaget, inte att rättsfallet NJA 2015 s. 323 ger stöd för
en sådan förändring av rättsläget som Östads stiftelse har gjort gällande.
Mark- och miljödomstolens ställningstagande i denna del är därmed att det alltjämt
krävs att restriktioner i markanvändning som införs genom ett myndighetsbeslut går
längre än vad som följer av de allmänna hänsynsbestämmelserna för att
fastighetsägaren ska ha rätt till ersättning enligt 31 kap. miljöbalken. Det är alltså en
förutsättning för Östads stiftelses rätt till ersättning enligt 31 kap. 4 § miljöbalken
att inrättandet av Sjöviks vattenskyddsområde med tillhörande skyddsföreskrifter
medför restriktioner i markanvändningen som går utöver vad som skäligen kan
krävas med stöd av de allmänna hänsynsreglerna i 2 kap. miljöbalken.
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Går de införda skyddsföreskrifterna utöver allmän hänsyn? (Fråga 2)
Mark- och miljödomstolen ska nu ta ställning till om inrättandet av Sjöviks
vattenskyddsområde med tillhörande skyddsföreskrifter medför restriktioner i
markanvändningen (avseende användandet av kemiska bekämpningsmedel) som
går utöver vad som följer av de allmänna hänsynsreglerna i 2 kap. miljöbalken.
Som redan framgått är det utrett i målet att det införda förbudet mot att använda
kemiska bekämpningsmedel gäller inom vattenskyddsområdets primära skyddszon.
I skyddsföreskrifterna finns en karta över det inrättade vattenskyddsområdet. Av
denna karta framgår att den primära skyddszonen sträcker sig i vart fall 700 meter i
norrgående riktning från vattentäkten och att bredden i östlig-västlig riktning på
zonen varierar men att det rör sig om i vart fall hundratals meters bredd.
Inrättandet av vattenskyddsområdet med tillhörande skyddsföreskrifter innebär
alltså ett förbud mot att använda kemiska bekämpningsmedel inom ett område som
är ca 700 x 700 meter (uppskattningsvis ca 50 hektar stort). Den relevanta frågan i
detta sammanhang är huruvida Östads stiftelse redan före beslutet om att inrätta ett
vattenskyddsområde fattades med stöd av 2 kap. miljöbalken kunde åläggas
restriktioner i användandet av kemiska bekämpningsmedel i samma omfattning.
Ingen av parterna har gett in någon utredning i denna fråga gällande i vilken
omfattning Östads stiftelse redan före beslutet om vattenskyddsområde var
begränsad i sin möjlighet att använda kemiska bekämpningsmedel i vattentäktens
närhet. För att skapa en bild av det normala skyddsbehovet för vattentäkter får
istället hämtas ledning i Naturvårdsverkets föreskrifter och allmänna råd (se 2000
års praxis från Miljööverdomstolen som refereras ovan).
Enligt mark- och miljödomstolen är det huvudsakligen Naturvårdsverkets
föreskrifter och allmänna råd beträffande spridning av bekämpningsmedel som ska
beaktas, framför de allmänna råd som gäller specifikt för inrättande av
vattenskyddsområden. Rekommendationer kring vilket innehåll skyddsföreskrifterna ska ha borde inte få avgörande betydelse i frågan huruvida
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skyddsföreskrifterna medför restriktioner som går längre än vad som följer av den
allmänna hänsynen.
I Naturvårdsverkets föreskrifter och allmänna råd för spridning av kemiska
bekämpningsmedel/växtskyddsmedel, både de som var tillämpliga fram till den 1
november 2015 och de som är nu gällande, talas om skyddsavstånd som är
väsentligt mindre än den ca 50 hektar stora primära skyddszonen. Enligt mark- och
miljödomstolens bedömning synes innehållet i Naturvårdsverkets föreskrifter och
allmänna råd ge visst stöd för att Östads stiftelse inte före beslutet om inrättande av
vattenskyddsområdet var skyldig att avstå helt från att använda kemiska
bekämpningsmedel inom ett geografiskt område av samma storlek som den nu
införda primära skyddszonen. Dock saknas underlag i målet för att närmare avgöra
storleken på det område inom vilket Östads stiftelse även utan inrättandet av
vattenskyddsområde var skyldig att avstå från att använda kemiska
bekämpningsmedel. Utifrån innehållet i Naturvårdsverkets föreskrifter och
allmänna råd drar mark- och miljödomstolen dock slutsatsen att det snarare varit
fråga om ett område av samma storlek som den nu gällande vattentäktzonen, dvs
området i närmast anslutning till vattentäkten.
Mark- och miljödomstolen finner således att det geografiska området där kemiska
bekämpningsmedel inte alls får användas utvidgades väsentligt i förhållande till vad
som gällt tidigare när det infördes ett förbud mot kemiska bekämpningsmedel inom
den primära skyddszonen. Inrättandet av Sjöviks vattenskyddsområde med
tillhörande skyddsföreskrifter medförde alltså restriktioner i markanvändningen
(avseende användandet av kemiska bekämpningsmedel) som går utöver vad som
redan följde av de allmänna hänsynsreglerna i 2 kap. miljöbalken. Denna
förutsättning för Östads stiftelses rätt till ersättning är således uppfylld.
Vilket försvårande ska beaktas? (Fråga 3)
I detta avsnitt ska mark- och miljödomstolen ta ställning till om det vid
bedömningen av om markanvändningen avsevärt försvåras endast ska beaktas det
försvårande som går utöver den allmänna hänsyn som följer av 2 kap. miljöbalken,
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eller om det totala försvårandet till följd av förbudet mot kemiska
bekämpningsmedel inom den primära skyddszonen ska beaktas.
Ackumuleringsregeln i 31 kap. 9 § miljöbalken innebär att man vid bedömningen
av om markanvändningen avsevärt försvåras ska lägga samman beslut om
markanvändningen enligt vissa angivna lagrum som skett under de senaste tio åren.
Däremot nämns i regeln inte beslut som grundar sig på de allmänna hänsynsreglerna
i 2 kap. miljöbalken. Den typen av inskränkningar måste en fastighetsägare finna
sig i utan att få ersättning, och de ska inte heller ackumuleras med andra beslut vid
tillämpningen av ackumuleringsregeln (Bengtsson m.fl., Miljöbalken En
kommentar, Zeteo, version den 1 januari 2017, kommentaren till 31 kap. 9 §).
När man bedömer huruvida en markanvändning avsevärt försvåras ska det därmed,
enligt mark- och miljödomstolens uppfattning, enbart beaktas det försvårande som
går utöver de inskränkningar i markanvändningen som redan följer av de allmänna
hänsynsbestämmelserna.
Har markanvändningen i detta fall avsevärt försvårats? (Fråga 4)
Mark- och miljödomstolen övergår i detta avsnitt till att pröva om markanvändningen på Östads stiftelse fastigheter har avsevärt försvårats.
Östads stiftelse har gjort gällande att jordbruket avsevärt försvårats på två sätt. Det
första sättet är att förbudet mot hantering av kemiska bekämpningsmedel inom den
primära skyddszonen har medfört minskad grödproduktion (inkomstbortfall) och
ökade arbetskostnader på grund av extra arbete för mekanisk ogräsbekämpning.
Det andra sättet är att uppdelningen av primär och sekundär skyddszon har
nödvändiggjort förändrad uppdelning av odlingsfälten på berört markområde,
främst eftersom det med hänsyn främst till förbudet mot kemiska
bekämpningsmedel i den primära zonen inte är möjligt att bruka jorden i primär och
sekundär skyddszon på samma sätt; det har blivit nödvändigt att utöka antalet fält
från fem till sju, och flertalet andra fält har antagit försämrade former. Detta har
medfört en försämrad fältform för berört markområde, vilket i sin tur lett till ökade
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brukningskostnader. Vidare har Östads stiftelse gjort gällande att det införda
förbudet mot användning av kemiska bekämpningsmedel, under alla förhållanden,
går längre än den aktsamhet som åligger verksamhetsutövaren enligt
hänsynsreglerna i 2 kap. miljöbalken.
Domstolen har konstaterat att markägaren får tåla sådana begränsningar som följer
av de allmänna hänsynsreglerna. Domstolen har också konstaterat att det
geografiska området där kemiska bekämpningsmedel inte alls får användas
utvidgats väsentligt i förhållande till vad som gällt tidigare när det infördes ett
förbud mot kemiska bekämpningsmedel inom den primära skyddszonen. Inrättandet
av Sjöviks vattenskyddsområde med tillhörande skyddsföreskrifter medförde alltså
restriktioner i markanvändningen som går utöver vad som redan följde av de
allmänna hänsynsreglerna i 2 kap. miljöbalken. Frågan som återstår är omfattningen
av det försvårande som går utöver allmän hänsyn och om kvalifikationsgränsen
"avsevärt försvårande" därmed är uppnådd.
För att kunna avgöra vad förbudet verkligen innebär i begränsningshänseende, dvs.
till vilken del det går utöver de restriktioner som följer av 2 kap. miljöbalken, måste
alltså situationen innan förbudet (med tillämpning av reglerna om allmän hänsyn)
jämföras med situationen efter förbudets införande.
Domstolens slutsats, att restriktionerna nu går utöver vad som redan följer av
allmän hänsyn, grundar sig på en prima faceie-bedömning som baseras på innehållet
i Naturvårdsverkets föreskrifter och allmänna råd samt på att situationen är binär
(all hantering av kemiska bekämpningsmedel är förbjuden/all hantering av kemiska
bekämpningsmedel är inte förbjuden).
Situationen är emellertid mycket sällan binär i den meningen. Av hänsynsreglerna
kan mycket väl följa att hanteringen av kemiska bekämpningsmedel måste
begränsas, om än inte helt förbjudas, inom ett betydligt större område än endast
vattentäktszonen. Eventuell begränsning i hanteringen beror då på tillämpningen i
det enskilda fallet av, förutom 2 kap. miljöbalken, bl.a. 2 kap. 35 § förordning om
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bekämpningsmedel och Naturvårdsverkets föreskrifter, en tillämpning som i sin tur
kan påverkas bl.a. av det aktuella bekämpningsmedlets karaktär (löslighet etc.) och
markens beskaffenhet (genomsläpplighet etc.). Av konstaterandet, att området som
omfattas av totalt förbud utvidgats avsevärt i och med inrättandet av
vattenskyddsområdet, är det inte möjligt att dra några slutsatser om omfattningen av
de krav som hade kunnat ställas på Östads stiftelse i anledning av
vattenförekomsten, på grund av de skyldigheter som kan följa av 2 kap.
miljöbalken.
Östads stiftelse har gjort gällande att förbudet går utöver vad som kan fordras enligt
allmän hänsyn samt redogjort för vad som inte kan anses omfattas av hänsynsreglerna. Emellertid har Östads stiftelse inte närmare angett och förklarat
referensscenariot; vad en tillämpning av samtliga hänsynsregler, inklusive
försiktighetsprincipen, skulle resultera i. I målet saknas alltså uppgifter rörande i
vilken omfattning Östads stiftelse redan före beslutet om vattenskyddsområde,
genom tillämpning av hänsynsreglerna i det enskilda fallet, var begränsad i sin
möjlighet att använda kemiska bekämpningsmedel inom vad som kom att bli
vattentäktens primära skyddszon. Således är det inte möjligt för domstolen att
göra någon jämförelse mellan situationen innan vattenskyddsområdets inrättande,
med avseende på de krav som kunnat ställas med stöd i hänsynsreglerna, med
situationen som råder efter vattenskyddsområdets inrättande.
Det kan därmed heller inte anses visat att omfattningen av de skyldigheter som
följer av 2 kap. miljöbalken varit så betydande att utrymmet för vad som kan ge rätt
till ersättning helt, eller i vart fall till väsentliga delar, inte har förbrukats. Bristen på
utredning i sagda hänseende innebär också att det inte är möjligt att göra de
avvägningar som följer av 2 kap. 7 § miljöbalken.
Mot bakgrund av ovanstående anser mark- och miljödomstolen att Östads stiftelse,
mot kommunens bestridande, inte har visat att restriktionerna går utöver
omfattningen av de skyldigheter som följer av 2 kap. miljöbalken på ett sådant sätt
att det är fråga om ett ”avsevärt försvårande”.
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Käromålet ska därför ogillas.
Rättegångskostnader
Mark- och miljödomstolen ska här pröva om Östads stiftelse ska tillerkännas
ersättning för sin rättegångskostnad trots att stiftelsen har förlorat målet.
I 25 kap. 6 § miljöbalken anges att om en ersättningstalan av nu aktuellt slag som
väckts av fastighetsägaren ogillas men fastighetsägaren har haft skälig anledning att
få sin talan prövad, kan mark- och miljödomstolen förordna att motparten ska
ersätta fastighetsägaren för rättegångskostnader eller att vardera parten ska svara för
sina kostnader vid mark- och miljödomstolen.
Denna bestämmelse öppnar för en mer generös tillämpning i fråga om
rättegångskostnader för fastighetsägaren än vad som skulle följa av rättegångsbalkens bestämmelser. Den får anses ge uttryck för en princip om att den som
utsätts för expropriativa förfaranden i allmänhet bör kunna ta till vara sina intressen
i en rättegång på motpartens bekostnad i åtminstone första instans.
Mark- och miljödomstolen bedömer att Östads stiftelse har haft skälig anledning att
få sin talan prövad och att Lerums kommun därför ska förpliktas att ersätta Östads
stiftelses rättegångskostnad. Endast skäliga kostnader ska dock ersättas (jfr 18 kap.
8 § rättegångsbalken).
Östads stiftelse har yrkat ersättning med 347 186,40 kr, varav 295 245 kr avser
ombudsarvode och 51 941,40 kr avser utlägg. Beträffande yrkad ersättning för
ombudsarvode har Östads stiftelse gett in en specifikation över vidtagna åtgärder.
Däremot framgår inte hur många timmars arbete som yrkat arvode avser, eller hur
tiden fördelar sig mellan de olika åtgärderna. Detta försvårar bedömningen av
skäligheten av arvodet.
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Aktuellt mål har pågått sedan 2016. Det var först vid ett förhållandevis sent skede i
processen, vid den muntliga förberedelsen i oktober 2017, som målets omfattning
avgränsades till att enbart avse rätten till ersättning som sådan (då parterna kom
överens om ersättningsbeloppets storlek). Fram till denna tidpunkt får det alltså
anses ha varit påkallat att vidta åtgärder t.ex. rörande värdering av fastigheterna.
Vad gäller målets karaktär ska beaktas att det aktualiserats frågor av ren rättslig
karaktär, vars utredning får anses ha föranlett extra tidsåtgång.
Vid en sammantagen bedömning utifrån målets art och omfattning finner mark- och
miljödomstolen att Östads stiftelses yrkande om ersättning för rättegångskostnader
är skäligt. Yrkandet ska därför bifallas (med avrundning till närmaste hela tal).
HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga 1 (DV425)
Överklagande senast den 3 juli 2018. Prövningstillstånd krävs.

Christina Olsen Lundh

Victoria Lönn

Roger Ödmark

_____________
I domstolens avgörande deltagit rådmannen Christina Olsen Lundh (ordförande),
tingsfiskalen Victoria Lönn (referent) (skiljaktig), tekniska rådet Roger Ödmark
(skiljaktig) och den särskilda ledamoten Lars Heineson.
Skiljaktig mening, se nedan.
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Skiljaktig mening
Tingsfiskalen Victoria Lönn och tekniska rådet Roger Ödmark är skiljaktiga och
anför följande.
Vi anser att käromålet ska bifallas. I frågan om rättegångskostnader är vi ense med
majoriteten.
Vi är ense med majoriteten i frågorna 1, 2 och 3 såsom dessa anges i domskälen
ovan. I likhet med majoriteten bedömer vi alltså 1) att det är en förutsättning för rätt
till ersättning enligt 31 kap. 4 § miljöbalken att inrättandet av Sjöviks
vattenskyddsområde med tillhörande skyddsföreskrifter medför restriktioner i
markanvändningen som går utöver vad som följer av de allmänna hänsynsreglerna i
2 kap. miljöbalken; 2) att de inträffade restriktionerna i markanvändningen
avseende användandet av kemiska bekämpningsmedel går utöver vad som följer av
de allmänna hänsynsreglerna i 2 kap. miljöbalken; samt 3) att det vid bedömningen
av om markanvändningen avsevärt försvårats endast ska beaktas det försvårande
som går utöver den allmänna hänsyn som följer av bestämmelserna i 2 kap.
miljöbalken.
I frågan huruvida den pågående markanvändningen på Östads stiftelses fastigheter
avsevärt försvårats (fråga 4) gör vi dock en annan bedömning. Vi anser att det är
visat i målet att kvalifikationsgränsen är uppnådd. Skälen för detta är i korthet
följande.
Vid bedömningen av om kvalifikationsgränsen är uppfylld ska omfattningen av det
införda förbudet inom den primära skyddszonen sättas i relation till de samtliga
restriktioner beträffande spridning av kemiska bekämpningsmedel som
verksamhetsutövaren redan före inrättandet av vattenskyddsområdet var skyldig att
iaktta. Det saknas underlag i målet för att kunna bedöma exakt hur omfattande dessa
restriktioner var. Det kan därmed inte fastställas exakt i vilken utsträckning de
införda skyddsföreskrifterna har inneburit ett försvårande av markanvändningen
som överstiger vad som följer av den allmänna hänsynen.
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Däremot anser vi att det utifrån befintligt underlag ändå går att fastställa att
kvalifikationsgränsen är passerad, dvs. att markanvändning avsevärt försvårats.
Detta beror framför allt på den stora skillnad i storleken på det geografiska
markområde som omfattas av ett totalförbud mot att använda kemiska
bekämpningsmedel före respektive efter inrättandet av vattenskyddsområdet. På
kartan över vattenskyddsområdet, där den primära zonen är markerad, kan utläsas
att området där förbudet mot spridning av kemiska bekämpningsmedel införs är ca
50 hektar stort. Som mark- och miljödomstolen konstaterat i sina domskäl ovan är
det område där verksamhetsutövaren redan på grund av allmän hänsyn var absolut
förhindrad att överhuvudtaget använda kemiska bekämpningsmedel väsentligt
mindre (snarare ett område motsvarande den nu gällande vattentäktzonen på ca en
hektar). Genom inrättandet av vattenskyddsområdet med tillhörande
skyddsföreskrifter har området där ett totalförbud mot bekämpningsmedel gäller
därmed blivit uppskattningsvis mer än 50 gånger större. Detta, sett i relation till den
förhållandevis låga tröskel som kvalifikationsgränsen utgör, medför att vi anser att
det är utrett att markanvändningen avsevärt har försvårats, även när endast det
försvårande som går utöver den allmänna hänsynen beaktas.
Enligt vår bedömning är därmed förutsättningarna för Östads stiftelses rätt till
ersättning uppfyllda. Parterna är överens om storleken på beloppet för det fall
ersättning ska utgå. Käromålet ska därför bifallas.
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Bilaga 1

ANVISNING FÖR HUR MAN ÖVERKLAGAR
– DOM I MÅL DÄR MARK- OCH MILJÖDOMSTOLEN ÄR FÖRSTA INSTANS
Den som vill överklaga mark- och miljödomstolens dom ska göra detta skriftligen. Skrivelsen
ska skickas eller lämnas till mark- och miljödomstolen. Överklagandet prövas av Mark- och
miljööverdomstolen vid Svea hovrätt.
Överklagandet ska ha kommit in till mark- och
miljödomstolen inom tre veckor från domens
datum. Sista dagen för överklagande finns angiven på sista sidan i domen.
Har ena parten överklagat domen i rätt tid, får
också motparten överklaga domen (s.k. anslutningsöverklagande) även om den vanliga tiden
för överklagande har gått ut. Överklagandet ska
också i detta fall skickas eller lämnas till markoch miljödomstolen och det måste ha kommit in
till mark- och miljödomstolen inom en vecka
från den i domen angivna sista dagen för överklagande. Om det första överklagandet återkallas eller förfaller kan inte heller anslutningsöverklagandet prövas.
För att ett överklagande ska kunna tas upp krävs
att Mark- och miljööverdomstolen lämnar prövningstillstånd. Det görs om:
1. det finns anledning att betvivla riktigheten av det
slut som mark- och miljödomstolen har kommit
till,

DV 425 • Producerat av Domstolsverket • 2014-07

2. det inte utan att sådant tillstånd meddelas går att
bedöma riktigheten av det slut som mark- och
miljödomstolen har kommit till,
3. det är av vikt för ledning av rättstillämpningen att
överklagandet prövas av högre rätt, eller
4. det annars finns synnerliga skäl att pröva överklagandet.

Om prövningstillstånd inte meddelas står markoch miljödomstolens avgörande fast. Det är därför viktigt att det klart och tydligt framgår av
överklagandet till Mark- och miljööverdomstolen
varför klaganden anser att prövningstillstånd bör
meddelas.

Skrivelsen med överklagande ska innehålla
uppgifter om:
1. den dom som överklagas med angivande av markoch miljödomstolens namn samt datum för domen och målnummer,
2. den ändring av mark- och miljödomstolens dom
som klaganden vill få till stånd,
3. grunderna (skälen) för överklagandet och i vilket
avseende mark- och miljödomstolens domskäl enligt klagandens mening är oriktiga,
4. de omständigheter som åberopas till stöd för att
prövningstillstånd ska meddelas, samt
5. de bevis som åberopas och vad som ska styrkas
med varje bevis.

Har en omständighet eller ett bevis som åberopas
i Mark- och miljööverdomstolen inte lagts fram
tidigare, ska klaganden förklara anledningen till
omständigheten eller beviset inte åberopats i
mark- och miljödomstolen. Skriftliga bevis som
inte lagts fram tidigare ska ges in samtidigt med
överklagandet. Vill klaganden att det ska hållas ett
förnyat förhör eller en förnyad syn på stället, ska
han eller hon ange det och skälen till detta. Klaganden ska också ange om han eller hon vill att
motparten ska infinna sig personligen vid huvudförhandling i Mark- och miljööverdomstolen.
Skrivelsen ska vara undertecknad av klaganden
eller hans/hennes ombud.
Om ni tidigare informerats om att förenklad
delgivning kan komma att användas med er i
målet/ärendet, kan sådant delgivningssätt också
komma att användas med er i högre instanser om
någon överklagar avgörandet dit.
Ytterligare upplysningar lämnas av mark- och miljödomstolen. Adress och telefonnummer finns på
första sidan av domen.

www.domstol.se
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Bilaga B

www.domstol.se

Hur man överklagar Mark- och miljööverdomstolens avgörande

______________________________________________________
Den som vill överklaga Mark- och
miljööverdomstolens avgörande ska göra
det genom att skriva till Högsta domstolen.
Överklagandet ska dock skickas eller lämnas
till Mark- och miljööverdomstolen.

miljööverdomstolen uppenbarligen beror på
grovt förbiseende eller grovt misstag.

Senaste tid för att överklaga

1. klagandens namn, adress och
telefonnummer,

Överklagandet ska ha kommit in till Markoch miljööverdomstolen senast den dag
som anges i slutet av Mark- och
miljööverdomstolens avgörande.

2. det avgörande som överklagas
(domstolens namn och avdelning samt
dag för avgörandet och målnummer),

Anvisning för överklagande HR - MÖD, avgörande, med pt • Producerat av Domstolsverket • 2017-07

Beslut om häktning, restriktioner enligt
24 kap. 5 a § rättegångsbalken eller reseförbud får överklagas utan tidsbegränsning.

Överklagandets innehåll

Överklagandet ska innehålla uppgifter om

3. den ändring i avgörandet som klaganden
begär,
4. de skäl som klaganden vill ange för att
avgörandet ska ändras,

Om överklagandet har kommit in i rätt tid,
skickar Mark- och miljööverdomstolen
överklagandet och alla handlingar i målet
vidare till Högsta domstolen.

5. de skäl som klaganden vill ange för att
prövningstillstånd ska meddelas, samt

Prövningstillstånd i Högsta domstolen

Förenklad delgivning

Det krävs prövningstillstånd för att Högsta
domstolen ska pröva ett överklagande.
Högsta domstolen får meddela prövningstillstånd endast om

Om målet överklagas kan Högsta domstolen använda förenklad delgivning vid
utskick av handlingar i målet, under
förutsättning att mottagaren där eller i
någon tidigare instans har fått information
om sådan delgivning.

1. det är av vikt för ledning av rättstillämpningen att överklagandet prövas
av Högsta domstolen eller om
2. det finns synnerliga skäl till sådan
prövning, så som att det finns grund för
resning, att domvilla förekommit eller att
målets utgång i Mark- och

6. de bevis som klaganden åberopar och
vad som ska bevisas med varje bevis.

Mer information

För information om rättegången i Högsta
domstolen, se www.hogstadomstolen.se

www.domstol.se
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§ 42/2021

Beslut om inrättande av vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter för
Lysegårdens vattentäkt (Dnr KS2016/1247)
Vid Lysegården finns en kommunal grundvattentäkt med ett vattenskyddsområde och
tillhörande skyddsföreskrifter fastställda 1992. Grundvattnet utgörs av både naturligt
grundvatten och från konstgjord infiltration. Infiltrationsdammen ägs av ett privat företag.
Lysegården har i den regionala vattenförsörjningsplanen från GR pekats ut som värdefull för
den regionala dricksvattenförsörjningen. Grundvattenförekomsten är också utpekad i
Länsstyrelsens remissupplaga av sin regionala vattenförsörjningsplan. Denna bedömning
tillsammans med Kungälv kommuns satsningar och arbete inom vattenförsörjningen gör att
det befintliga vattenskyddsområdet nu ses över och revideras för att säkerställa skyddet inför
framtiden. Syftet med att inrätta detta vattenskyddsområde är att skydda Lysegårdens
vattentäkt i ett långsiktigt perspektiv. Inrättande av vattenskyddsområden med
skyddsföreskrifter gör det möjligt att reglera riskfyllda verksamheter och åtgärder så att vattnet,
nu och i framtiden, kan användas för sitt ändamål som vattentäkt. Genom att ett område
förklaras som vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter meddelas:
• stärks skyddet för vattenförekomsten.
• tydliggörs vattenförekomstens planmässiga betydelse.
• förtydligas vad som gäller utifrån miljöbalken.
Vattenskyddsområde för Lysegårdens vattentäkt inrättas med stöd av 7 kap. 21 § miljöbalken,
och tillhörande vattenskyddsföreskrifter beslutas med stöd av 7 kap. 22 § miljöbalken.
Föreskrifterna ska gälla omedelbart även om de överklagas.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Beslut om inrättande av vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter för
Lysegårdens vattentäkt
Bilaga
Lysegården_TeknisktUnderlag_m_förslag_till_vattenskyddsföreskrifter_och_vattenskyddsomr
åde_20210314
Bilaga PM ang Lysegården VSO 210316
Bilaga Bilaga 1. Vänersborgs TR M 4490-13 Dom 2017-11-15
Bilaga Bilaga 2. Svea HR M 6362-18 Dom 2019-08-29
Förslag till kommunstyrelsen
1. Vattenskyddsområde för Lysegårdens vattentäkt inrättas med stöd av 7 kap. 21 §
miljöbalken, och tillhörande vattenskyddsföreskrifter beslutas med stöd av 7 kap. 22 §
miljöbalken.
2. Föreskrifterna gäller omedelbart även om de överklagas.
__________
Ove Wiktorsson (C) deltar inte i handläggningen av ärendet på grund av jäv.

UTSKOTTET FÖR SAMHÄLLE OCH
UTVECKLING

Justeras sign
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Sida
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§ 135/2021

Beslut om inrättande av vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter för
Lysegårdens vattentäkt (Dnr KS2016/1247)
Vid Lysegården finns en kommunal grundvattentäkt med ett vattenskyddsområde och
tillhörande skyddsföreskrifter fastställda 1992. Grundvattnet utgörs av både naturligt
grundvatten och från konstgjord infiltration. Infiltrationsdammen ägs av ett privat företag.
Lysegården har i den regionala vattenförsörjningsplanen från GR pekats ut som värdefull för
den regionala dricksvattenförsörjningen. Grundvattenförekomsten är också utpekad i
Länsstyrelsens remissupplaga av sin regionala vattenförsörjningsplan. Denna bedömning
tillsammans med Kungälv kommuns satsningar och arbete inom vattenförsörjningen gör att
det befintliga vattenskyddsområdet nu ses över och revideras för att säkerställa skyddet inför
framtiden. Syftet med att inrätta detta vattenskyddsområde är att skydda Lysegårdens
vattentäkt i ett långsiktigt perspektiv. Inrättande av vattenskyddsområden med
skyddsföreskrifter gör det möjligt att reglera riskfyllda verksamheter och åtgärder så att vattnet,
nu och i framtiden, kan användas för sitt ändamål som vattentäkt.
Genom att ett område förklaras som vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter meddelas:
• stärks skyddet för vattenförekomsten.
• tydliggörs vattenförekomstens planmässiga betydelse.
• förtydligas vad som gäller utifrån miljöbalken.
Vattenskyddsområde för Lysegårdens vattentäkt inrättas med stöd av 7 kap. 21 § miljöbalken,
och tillhörande vattenskyddsföreskrifter beslutas med stöd av 7 kap. 22 § miljöbalken.
Föreskrifterna ska gälla omedelbart även om de överklagas.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Beslut om inrättande av vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter för
Lysegårdens vattentäkt
Bilaga
Lysegården_TeknisktUnderlag_m_förslag_till_vattenskyddsföreskrifter_och_vattenskyddsomr
åde_20210314
Bilaga PM ang Lysegården VSO 210316
Bilaga Bilaga 1. Vänersborgs TR M 4490-13 Dom 2017-11-15
Bilaga Bilaga 2. Svea HR M 6362-18 Dom 2019-08-29
Bilaga Protokollsutdrag - Utskottet för Samhälle och utveckling - 13 april 2021
Protokollsutdrag - Beslut om inrättande av vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter för
Lysegårdens vattentäkt - Utskottet för Samhälle och utveckling
Förslag till kommunfullmäktige
1. Vattenskyddsområde för Lysegårdens vattentäkt inrättas med stöd av 7 kap. 21 §
miljöbalken, och tillhörande vattenskyddsföreskrifter beslutas med stöd av 7 kap. 22 §
miljöbalken.
2. Föreskrifterna gäller omedelbart även om de överklagas.
__________
Ove Wiktorsson (C) deltar inte i handläggningen av ärendet på grund av jäv
KOMMUNSTYRELSEN
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§ 42/2021

Beslut om inrättande av vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter för
Lysegårdens vattentäkt (Dnr KS2016/1247)
Vid Lysegården finns en kommunal grundvattentäkt med ett vattenskyddsområde och
tillhörande skyddsföreskrifter fastställda 1992. Grundvattnet utgörs av både naturligt
grundvatten och från konstgjord infiltration. Infiltrationsdammen ägs av ett privat företag.
Lysegården har i den regionala vattenförsörjningsplanen från GR pekats ut som värdefull för
den regionala dricksvattenförsörjningen. Grundvattenförekomsten är också utpekad i
Länsstyrelsens remissupplaga av sin regionala vattenförsörjningsplan. Denna bedömning
tillsammans med Kungälv kommuns satsningar och arbete inom vattenförsörjningen gör att
det befintliga vattenskyddsområdet nu ses över och revideras för att säkerställa skyddet inför
framtiden. Syftet med att inrätta detta vattenskyddsområde är att skydda Lysegårdens
vattentäkt i ett långsiktigt perspektiv. Inrättande av vattenskyddsområden med
skyddsföreskrifter gör det möjligt att reglera riskfyllda verksamheter och åtgärder så att vattnet,
nu och i framtiden, kan användas för sitt ändamål som vattentäkt. Genom att ett område
förklaras som vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter meddelas:
• stärks skyddet för vattenförekomsten.
• tydliggörs vattenförekomstens planmässiga betydelse.
• förtydligas vad som gäller utifrån miljöbalken.
Vattenskyddsområde för Lysegårdens vattentäkt inrättas med stöd av 7 kap. 21 § miljöbalken,
och tillhörande vattenskyddsföreskrifter beslutas med stöd av 7 kap. 22 § miljöbalken.
Föreskrifterna ska gälla omedelbart även om de överklagas.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Beslut om inrättande av vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter för
Lysegårdens vattentäkt
Bilaga
Lysegården_TeknisktUnderlag_m_förslag_till_vattenskyddsföreskrifter_och_vattenskyddsomr
åde_20210314
Bilaga PM ang Lysegården VSO 210316
Bilaga Bilaga 1. Vänersborgs TR M 4490-13 Dom 2017-11-15
Bilaga Bilaga 2. Svea HR M 6362-18 Dom 2019-08-29
Förslag till kommunstyrelsen
1. Vattenskyddsområde för Lysegårdens vattentäkt inrättas med stöd av 7 kap. 21 §
miljöbalken, och tillhörande vattenskyddsföreskrifter beslutas med stöd av 7 kap. 22 §
miljöbalken.
2. Föreskrifterna gäller omedelbart även om de överklagas.
__________
Ove Wiktorsson (C) deltar inte i handläggningen av ärendet på grund av jäv.

UTSKOTTET FÖR SAMHÄLLE OCH
UTVECKLING

Justeras sign
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Expedieras till:

För kännedom till:
sten-ove.dahllof@kungalv.se
miljoenheten@kungalv.se
vastragotaland@lansstyrelsen.se
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13 Redovisning av pågående motioner - KS2017/0054-25 Redovisning av pågående motioner : Redovisning av pågående motioner

Tjänsteskrivelse

1(1)

Handläggarens namn
Fredrik Skreberg

2021-06-10

Redovisning av pågående motioner (Dnr KS2017/0054-25)
Sammanfattning
Kommunstyrelsen redovisar regelbundet status på pågående motioner till kommunfullmäktige.
Totalt finns det 10 pågående motioner per 2021-06-01. Av de 10 pågående motionerna är en
äldre än ett år. Svar på motionen är dock anmält för politisk behandling.
Kommunkansliet skickar regelbundet påminnelser rörande de motioner som ännu inte är
besvarade och ambitionen är att alla motioner ska besvaras så fort som möjligt.
Se bilaga 1, för komplett lista över samtliga pågående motioner samt aktuell status.
Bakgrund
Från kommunfullmäktiges arbetsordning och kommunallagen framgår: ”Kommunstyrelsen
skall kvartalsvis redovisa till fullmäktige de motioner vilkas beredning ännu inte slutförts. En
motion bör beredas så, att fullmäktige kan fatta beslut inom ett år från det att motionen
väcktes. Om beredningen inte kan avslutas inom denna tid, skall detta och vad som har
kommit fram vid beredningen anmälas till fullmäktige inom samma tid. Fullmäktige får då
avskriva motionen från vidare handläggning.
Förslag till beslut
Redovisningen antecknas till protokollet.

Expedieras till:

För kännedom till:

ADRESS

KOMMUNKANSLIET

TELEFON
FAX
E-POST
HEMSIDA

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

13 Redovisning av pågående motioner - KS2017/0054-25 Redovisning av pågående motioner : Bilaga - Pågende motioner 2021-06-01

Ärendenr.
KS2021/0877

Ärendetitel
Ansvarig enhet
Motion till kommunfullmäktige om språkkrav i omsorgsyrken Kommunkansliet

Aktiv fas
Inkom vid KF 2021‐05‐20.

KS2021/0439

Trygghet och stöd

Inkom vid KF 2021‐04‐15.

Trygghet och stöd
Kommunkansliet
Kommunkansliet

KS2021/0188

Motion från vänsterpartiet om att stärka och utöka
äldreboendeplatser i egen regi
Motion från vänsterpartiet om gratis mensskydd
Motion från Vänsterpartiet om härskartekniker
Motion från Sverigedemokraterna om att anskaffa IT stöd för
elektronisk justering‐signering
Motion från Liberalerna om Hållbarhetsråd

Kommunkansliet

KS2021/0113

Motion från Liberalerna ‐ demensteam

Trygghet och stöd

KS2020/1821

Motion från Matilda Jansson (L) och Kerstin Petersson (L) om Trygghet och stöd
en trygg äldreomsorg i Kungälv
Motion från Laila Persson (UP) om ramprogram för LSS‐
Trygghet och stöd
bostäder i Kungälvs kommun

Inkom vid KF 2021‐04‐15.
Inkom vid KF 2021‐04‐15.
Inkom vid KF 2021‐03‐04. Svar
påbörjat.
Remitterades till
demokratiberedningen 2021‐
01‐28.
Inkom vid KF 2021‐01‐28. Svar
påbörjat.
Remitterades till KS 2020‐12‐
03. Svar påbörjat.
Remitterades till KS 2020‐06‐
25. Svar anmält till KF 2021‐07‐
01.
Remitterades till KS 2020‐05‐
17. Svar anmält till KF 2021‐07‐
01.

KS2021/0438
KS2021/0437
KS2021/0430

KS2020/1097

KS2020/0897

Motion från Lennart Wennerblom (MP) om byggnation på
odlingsbar mark

Plan
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§ 208/2021

Redovisning av pågående motioner (Dnr KS2017/0054)
Kommunstyrelsen redovisar regelbundet status på pågående motioner till
kommunfullmäktige.
Totalt finns det 10 pågående motioner per 2021-06-01. Av de 10 pågående motionerna är en
äldre än ett år. Svar på motionen är dock anmält för politisk behandling.
Kommunkansliet skickar regelbundet påminnelser rörande de motioner som ännu inte är
besvarade och ambitionen är att alla motioner ska besvaras så fort som möjligt.
Se bilaga 1, för komplett lista över samtliga pågående motioner samt aktuell status.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Redovisning av pågående motioner (Dnr KS2017/0054)
Bilaga 1
Beslut
Redovisningen antecknas till protokollet.

__________

KOMMUNSTYRELSEN

Justeras sign
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§ 208/2021

Redovisning av pågående motioner (Dnr KS2017/0054)
Kommunstyrelsen redovisar regelbundet status på pågående motioner till
kommunfullmäktige.
Totalt finns det 10 pågående motioner per 2021-06-01. Av de 10 pågående motionerna är en
äldre än ett år. Svar på motionen är dock anmält för politisk behandling.
Kommunkansliet skickar regelbundet påminnelser rörande de motioner som ännu inte är
besvarade och ambitionen är att alla motioner ska besvaras så fort som möjligt.
Se bilaga 1, för komplett lista över samtliga pågående motioner samt aktuell status.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Redovisning av pågående motioner (Dnr KS2017/0054)
Bilaga 1
Beslut
Redovisningen antecknas till protokollet.

__________

KOMMUNSTYRELSEN

Justeras sign
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Mats Mikulic
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2021-05-19

Revidering av ägardirektiv för Gryaab AB (Dnr KS2021/0637-2)
Sammanfattning
Gryaab AB ägs av kommunerna Ale, Bollebygd, Göteborg, Härryda, Kungälv, Lerum, Mölndal
och Partille.
Ärendet utgör förslag till nytt ägardirektiv för Gryaab AB. Förslaget till ägardirektiv ersätter i
ett och samma dokument nuvarande ”Generellt ägardirektiv för Renova, Gryaab och Grefab”
(från 2010) samt nuvarande specifika ägardirektiv för Gryaab AB.
Det föreslagna ägardirektivet och strukturen syftar bland annat till att underlätta och
aktualisera förutsättningarna för delägarnas kommunstyrelser och kommunfullmäktigen i dess
uppsikt och ägarstyrning av bolaget.
Juridisk bedömning
Förslaget till ägardirektiv är förenligt med aktiebolagslagen och kommunallagen.
Bakgrund
Gryaab AB ägs av kommunerna Ale, Bollebygd, Göteborg, Härryda, Kungälv, Lerum, Mölndal
och Partille.
Bolaget har till föremål för sin verksamhet att äga och driva anläggningar för avloppsrening
och behandla avloppsvatten och annan därmed förenlig verksamhet. Syftet med verksamheten
är att verkställa den rening som delägarna i egenskap av huvudmän enligt VA-lagstiftningen är
skyldiga att vidta.
Vid ägarråd i Renova, Gryaab och Grefab 2020-02-27 initierade representanter från Göteborgs
Stad en diskussion angående ägarstyrningen och genomförande av uppsikten avseende de
regionala bolagen.
Vid ägarråd 2020-05-14 informerades om arbetet med att strukturera genomförandet av
uppsiktsplikten samt att ytterligare stärka struktur för ägarstyrning av bolagen.
De regionala bolagens styrdokument består för närvarande bland annat av generella riktlinjer
från 2010 samt att specifika ägardirektiv beslutats för bolagen vid olika tidpunkter. Parallellt
har lagstiftningen utvecklats, exempelvis har kraven på uppsikt förstärkts i kommunallagen.
Ägarrådet konstaterade behov av att aktualisera styrdokumenten och hanteringen med målet
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att systematisera arbetet och i arbetet tydliggöra ansvar och roller såväl för respektive bolag
som för ägandet.
Göteborgs Stadshus AB fick vid mötet 2020-05-14 ägarrådens uppdrag att ta fram förslag till
reviderade ägardirektiv med utgångspunkt i den struktur som tillämpas för helägda bolag i
Göteborg med anpassningar för de regionala bolagen unika förutsättningar.
Verksamhetens bedömning
Förslaget till ägardirektiv ersätter i ett och samma dokument nuvarande ”Generellt ägardirektiv
för Renova, Gryaab och Grefab” (från 2010) samt nuvarande specifika ägardirektiv för Gryaab
AB.
Det föreslagna ägardirektivet och strukturen syftar bland annat till att underlätta och
aktualisera förutsättningarna för delägarnas kommunstyrelser och kommunfullmäktigen i dess
uppsikt och ägarstyrning bolaget.
Till denna tjänsteskrivelse bifogas följande handlingar:
1. Generellt ägardirektiv för Renova, Gryaab och Grefab (nu gällande från 2010)
2. Ägardirektiv Gryaab AB (nu gällande)
3. Förslag nytt ägardirektiv Gryaab AB
4. Tabell med förändringar kap 2 ägardirektiv Gryaab AB
Ägardirektiven enligt bilagorna 1 och 2 föreslås att ersättas av ägardirektiv enligt bilaga 3.
Förvaltningen tillstyrker förslaget till reviderade ägardirektiv för Gryaab AB, bilaga 3.
Ärendenivåer – bedömning utifrån kommunfullmäktiges strategiska mål eller
kommunstyrelsens resultatmål
De föreslagna ägardirektiven angår inte direkt kommunfullmäktiges strategiska mål eller
kommunstyrelsens resultatmål. Verksamheten i Gryaab AB bidrar dock indirekt till att
förverkliga mål om en ökad samordning mellan infrastruktur och byggnation i hela kommunen
(mål 6), att underlätta för invånare och företag som vill reducera klimatutsläppen (mål 7) och
att nå Sveriges lägsta arbetslöshet (mål 8).
Bedömning utifrån miljö, hållbarhet och mål i Agenda 2030
De föreslagna ägardirektiven angår inte direkt miljö, hållbarhet och mål i Agenda 2030.
Verksamheten i Gryaab AB bidrar dock till att förbättra miljön, att uppnå målet rent vatten
och sanitet (mål 6), hållbara städer och samhällen (mål 11), bekämpa klimatförändringen (mål
13) och bevara hav och marina resurser (mål 14).
Bedömning utifrån politiska styrdokument
Ägardirektiv utgör ett politiskt styrdokument. Förslaget till ägardirektiv för Gryaab AB ska
godkännas av kommunfullmäktige. Ägardirektivet strider inte mot något annat antaget
styrdokument i kommunen.
Bedömning utifrån ett medborgar- och brukarperspektiv
Förslaget till reviderade ägardirektiv för Gryaab AB syftar till att förbättra styrningen av
bolaget vilket bedöms vara till fördel för verksamheten och därmed även för medborgare och
näringsliv.
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Ekonomisk bedömning
Förslaget medför inga direkta ekonomiska konsekvenser för kommunen.
Förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Förlaget till reviderat ägardirektiv för Gryaab AB godkänns.
2. Kommunens ombud ges i uppdrag att rösta i enlighet beslutspunkt nr 1 vid
bolagsstämma i Gryaab AB.

Haleh Lindqvist
Kommundirektör
Expedieras till:
Gryaab AB

För kännedom till:

Erik Lindskog
administrativ chef
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Generellt ägardirektiv för Renova AB, Gryaab AB
och Grefab
(H 2010 nr 170, P 2010-11-25, § 16)
Generellt ägardirektiv för Renova AB, Gryaab AB och Grefab
Gäller under förutsättning att alla delägarkommuner godkänner generellt ägardirektiv.

Detta ägardirektiv ska antas av respektive bolagsstämma i berörda bolag. Det ankommer
på bolagets styrelse och verkställande direktör att följa detta och övriga av ägarna
utfärdade ägardirektiv.
Ägardirektivets syfte och principer för bolagsstyrning

Ägarnas roll innebär bland annat att löpande utvärdera verksamheten och
verksamhetsformen, bolagets strategier och mål, hur dessa överensstämmer med
ägarnas övriga verksamhet samt hur bolagsverksamheten sköts av bolagsstyrelse och
bolagsledning.
För att det ska finnas skäl att bedriva bolagsverksamhet krävs att verksamheten,
tillsammans med ägarnas övriga verksamhet, direkt eller indirekt skapar nytta för
medborgarna. Det är därför naturligt att bolagsverksamheten ska samordnas med
ägarnas övriga verksamhet så långt det är möjligt och lämpligt. Verksamheten skall
bedrivas i ägarnas ställe.
Ägardirektivets syfte är att möjliggöra en aktiv styrning av bolagen samt underlätta för
ägarna att följa verksamheten.
Allmänhetens intresse av insyn i bolag i vilka ägarna har ett bestämmande inflytande
tillgodoses genom att offentlighetsprincipen även gäller dessa (2 kap 3 § offentlighetsoch sekretesslagen).
I detta ägardirektiv tydliggörs ansvar och roller mellan ägarna och bolagen.
Kommunfullmäktige
Respektive ägarkommuns kommunfullmäktige är att anse som ägare. Enligt 3 kap 17-18
§§ KL fastställer kommunfullmäktige ändamålet med bolagets verksamhet samt utser
samtliga styrelseledamöter i bolag. Vidare ska respektive kommunfullmäktige ta ställning
innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av
större vikt fattas.
Kommunfullmäktigeledamot har rätt att närvara vid bolagsstämmor samt har rätt att,
inom ramen för den upplysningsplikt som åligger bolagsstyrelsen och VD, ställa frågor.
Kommunstyrelsen
Av 6 kap 1 § KL framgår att respektive ägarkommuns kommunstyrelse har ett ansvar att
fortlöpande följa kommunens verksamhet. Detta innebär att respektive kommunstyrelse
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även ska ha en överblick och kontroll över bolagens verksamhet, den s.k.
uppsiktsplikten.
Lekmannarevisorer
Av 3 kap 17 § KL följer att kommunfullmäktige ska utse lekmannarevisorer.
Lekmannarevisorns uppgifter framgår av 10 kap aktiebolagslagen (ABL).
Lekmannarevisorerna ska årligen lämna granskningsrapport till bolagsstämman.
Bolagets skyldigheter enligt kommunallagen
Berörda bolag är bundna av de kommunalrättsliga principerna som framgår av 2 kap. och
8 kap 3c § KL om inte annat följer av lag.
Kommunfullmäktiges ställningstagande
Beslut i verksamheten, som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt, skall
föregås av ställningstagande av respektive ägare (kommunfullmäktige).
Exempel på frågor där kommunfullmäktiges ställningstagande ska inhämtas:

· Ändring av bolagsordningen, innebärande exempelvis ändring av
ändamålet för bolagets verksamhet eller där det framgår att
kommunfullmäktige beslutar
· Ändring av aktiekapitalet
· Fusion av företag
· Förvärv, avyttring eller bildande av indirekt hel- och delägda bolag
oavsett värde
· Förvärv av aktier eller andelar i ett annat bolag, om kommunfullmäktiges
godkännande är befogat med hänsyn till andelsförhållandena,
verksamhetens art eller omständigheterna i övrigt
· Bildande av stiftelse
· Förvärv eller avyttring av fastighet av sådan omfattning att det påverkar
bolagets långsiktiga ekonomi
· Innan styrelser fastställer avgifter till ägarkommunerna skall i den mån
det är verksamheter som bedrivs med ensamrätt samråd ske på det sätt
som respektive kommun önskar
· Strategiska investeringar som innebär ny inriktning för bolaget eller start
av verksamhet inom nytt affärs- eller verksamhetsområde.
· Större investeringar som väsentligt påverkar ägarnas ekonomi och/eller
medför risk för ägarna
· Övriga frågor av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt
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Varje ärendes karaktär ska prövas av bolagsstyrelsen. Om tveksamhet uppstår huruvida
frågan är av sådan beskaffenhet att ägarnas ställningstagande ska inhämtas, ska den
underställas ägarna för sådant ställningstagande.
Ägarna ska kunna förlita sig på att styrelsen fullgör sina skyldigheter i detta avseende.
Bolagets skyldigheter gentemot ägarna
Bolaget skall kontinuerligt hålla ägarkommunerna informerade om sin verksamhet och
om planerade åtgärder av större vikt.
A. Det åligger därutöver bolaget att utan dröjsmål tillse att
följande handlingar kommer ägarna tillhanda:
- protokoll från bolagsstämma
- protokoll samt beslutsunderlag från
styrelsesammanträde
- bolagets årsredovisning
- revisionsberättelse och granskningsrapport
- affärsplan/verksamhetsplan
- budget
- långsiktig investeringsplan
- övriga av ägarna begärda handlingar
B. Bolagsstyrelsen är skyldig att förhålla sig till av Göteborg
stad beslutade anvisningar och riktlinjer, policies m.m. som
berör bolagets verksamhet.
Verkställande direktörs lön och övriga förmåner
Kommunstyrelsen i Göteborgs stad fastställer lön och övriga förmåner för verkställande
direktör i Renova AB, Gryaab AB och Grefab.
Bolagens styrelser
Bolagsstyrelsens ansvar för bolagets organisation och arbetsfördelning dels inom
bolagsstyrelsen, dels mellan bolagsstyrelse och verkställande direktör framgår av 8 kap
4-7 §§ ABL. I enlighet med Principer för styrning av kommun- och landstingsägda bolag
(SKL) ska styrelsen årligen utvärdera sitt eget arbete. Utvärderingen ska minst omfatta
om bolagsstyrelsen saknar någon kompetens för att kunna utföra sina uppgifter, om dess
arbetsformer fungerar och om den är organiserad på lämpligt sätt när det gäller
eventuell arbetsfördelning. Om bolagsstyrelsen kommer fram till att det finns brister som
behöver åtgärdas ska bolagsstyrelsen åtgärda bristerna eller underrätta ägarna om
dessa.
Bolagsstyrelsen ska årligen utvärdera verkställande direktörens insatser, varvid endast
styrelsen ska närvara.
Bolagsstyrelserna ska årligen upprätta en långsiktig investeringsplan. I denna ska
investeringarnas eventuella konsekvenser för ägarkommunerna presenteras.
Det åligger bolagsstyrelsen att se till att bolagets organisation är ändamålsenlig. I detta
innefattas att organisationen som sådan ska inrymma rutiner och funktioner som verkar
kvalitetssäkrande.
Bolagsstyrelsen ska tillse att bolaget har en god intern kontroll och fortlöpande hålla sig
informerad om och utvärdera hur bolagets system för intern kontroll fungerar.
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Bolagsstyrelsen ska årligen upprätta en plan för internkontrollen i bolaget. I denna ska
bolagsstyrelsen bland annat dokumentera på vilket sätt bolagsstyrelsen säkerställer att:

· ändamålsenlig verksamhet bedrivs och ekonomiskt tillfredsställande
resultat uppnås i bolaget,
· kvaliteten i rapporteringen om verksamhet och ekonomi och intern
kontroll upprätthålls,
· bedömning och uppföljning av bolagets risker sker.

Bolagets styrelse skall anta policies inom följande områden:
-miljö
-finans
-personal
-arbetsmiljö
-jämställdhet och mångfald
-kvalitet
-inköp - och upphandling
Bolagsstyrelserna ska samråda med Göteborgs stad vid tillsättande av verkställande
direktör,
Arbetstagarrepresentation i styrelsen
Varje bolagsstyrelse bör söka en överenskommelse med de lokala fackliga
organisationerna innebärande att de fackliga organisationerna avstår från formella
styrelseposter och istället ges möjlighet att närvara med yttranderätt och förslagsrätt vid
sammanträden.
Lagen (1987:1245) om styrelserepresentation för de privatanställda gäller även av detta
ägardirektiv berörda bolag så länge dessa uppfyller kraven för lagens tillämpning. Lokal
arbetstagarorganisation fattar beslut om inrättande av styrelserepresentation.
Bolagsstyrelsen ska skriftligen underrättas om sådant beslut.
För det fall lokal arbetstagarorganisation fattar beslut enligt ovan kan Nämnden för
styrelserepresentationsfrågor medge undantag från lagen innebärande att sådan
styrelserepresentation inte får ske.
Nämnden kan samtidigt besluta att en arbetstagarrepresentant inte får tillträda ett
uppdrag som styrelseledamot eller suppleant fram till dess att frågan om undantag från
lagen slutligt avgjorts.
Tjänstemannaberedning
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Av ägarkommunerna utsedda tjänstemän biträder sin kommunstyrelse i bolagsfrågor. För
att respektive ägarkommunernas tjänstemän ska kunna fullgöra sitt beredningsansvar
ska dessa få tillgång till erforderlig information.
För det fall bolaget anser att sekretess föreligger för begärd uppgift ska det särskilt
anges i samband med att uppgiften lämnas ut.
Arkivmyndighet
Region- och Stadsarkivet Göteborg är arkivmyndighet för de bolag som omfattas av detta
ägardirektiv.
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Ägardirektiv för Gryaab AB
(H 2007 nr. 167, P 2006-12-14)
Uppdraget
Gryaab AB skall medverka i en långsiktigt hållbar samhällsutveckling genom att införa
och driva system som kostnadseffektivt samlar in och behandlar avloppsvatten inom
ägarkommunerna. Bolaget skall begränsa förorening till recipient från tillfört avloppsvatten samt i möjligaste mån även tillvarata avloppsvattnets innehåll.
Som utgångspunkt för bolagets ambitionsnivå ifråga om reningskapacitet, återvinningsoch reningsgrad skall finnas en av styrelsen antagen policy. Gryaab AB skall därutöver
anta för verksamheten lämpliga policies som skall utvärderas och omprövas i den takt
bolaget finner lämpligt.
Bolagets utveckling skall ske med långsiktighet. Gryaab AB:s avloppsrening skall drivas
kostnadseffektivt i syfte att erbjuda ägarna låga avgifter. Övriga produkter och tjänster
skall erbjudas till marknadsmässiga priser och positivt bidra till en låg kostnadsnivå för
brukarkollektivet. Investeringar och utvecklingsarbete skall kunna motiveras från såväl
ekonomiska som ekologiska utgångspunkter som av förändrade beteendemönster.
Bolaget skall aktivt samarbeta med berörda verksamheter i syfte att underlätta arbeten
med att begränsa utsläppen vid källan.
Gryaab skall, där så är miljömässigt och kommersiellt motiverat, kunna ingå olika former
av samarbete med andra aktörer. Sådant samarbete skall genomföras som ett led i att
uppfylla bolagets uppdrag.
Bolaget skall bevaka och agera i enlighet med ägarnas intressen inom verksamhetsområdet, särskilt för utvecklingen av lagstiftning och annat regelverk.
Bolaget skall vara ett kompetensorgan och medverka till forskning och utveckling inom
avloppsrening ur såväl ekologiskt, ekonomiskt som beteendeperspektiv.
Bolaget skall i sin ekonomiska planering tillse att låga avgifter går hand i hand med en
tillfredsställande soliditet.
Beslut i verksamheten, som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt, skall
föregås av ställningstagande av respektive ägare. Gryaab AB skall kontinuerligt hålla
ägarna informerade om sin verksamhet och om planerade åtgärder av strategisk
betydelse. Bolaget skall i övrigt utarbeta lämpliga former och rutiner för att förse ägarna
med underlag och information.
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Ägardirektiv för Gryaab AB
Bolagsordning och detta ägardirektiv utgör tillsammans med Göteborgs Stads riktlinjer
för ägarstyrning underlaget för delägarnas kommunfullmäktige i styrningen av bolaget.
Genom ägardirektivet anger delägarnas kommunfullmäktige ändamålet och den
långsiktiga viljeriktningen för bolagets verksamhet samt krav och förväntan på bolaget.
Direktivet syftar till att skapa förutsättningar för ett effektivt styrelsearbete samt en aktiv
styrning och uppsikt av bolaget.
Ägardirektivet är uppdelat i tre kapitel. Kapitel 1 och 3 är generella och likalydande för
de regionala bolagen Renova AB/Renova Miljö AB, Gryaab AB och Grefab. Av kapitel
2 framgår direktiv som gäller specifikt för Gryaab AB. För de regionala bolagen gäller
villkoren enligt Göteborgs Stads riktlinjer för ägarstyrning samt att bolagsstyrelserna i
övrigt ska förhålla sig till av Göteborgs stad beslutade styrande dokument som berör
bolagens verksamheter.

Kapitel 1 – Inledande bestämmelser

Innehållet i detta kapitel beskriver förutsättningarna för delägarnas kommunfullmäktige i
dess samlade styrning av bolaget.
§ 1 Syftet med det gemensamma ägandet av bolag är att dessa, tillsammans med övriga
verksamheter i delägande kommuner, ska skapa nytta för delägarkommunerna, dess
invånare samt medverka i utvecklingen av ett hållbart samhälle. Helhetssyn ska
genomsyra bolagens verksamhet. Till detta hör att aktivt följa och agera på förändring
och utveckling kopplat till uppdraget, i syfte att förbättra verksamhet och arbetsformer.
§ 2 Delägarnas samlade styrning av gemensamt ägda bolag handlar ytterst om att
medverka till att kommunfullmäktigebeslut genomförs. Implementeringen av delägarnas
strategiska målsättningar ska följa vedertagna metoder för strategisk planering,
genomförande och uppföljning.
§ 3 Bolagen ska bidra till ett långsiktigt hållbart samhälle genom att i sin verksamhet
bedriva ett aktivt hållbarhetsarbete. En hållbar utveckling är en utveckling som
tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att
tillfredsställa sina behov.
§ 4 Bolagen ska utföra sitt uppdrag utifrån demokratisk grundsyn, principer om
mänskliga rättigheter och mot alla former av diskriminering. Det ska vara föredöme i
jämställdhets- och mångfaldsarbetet, arbeta aktivt för en inkluderande kultur samt ha god
affärsetik och ett aktivt anti-korruptionsarbete. För samtliga ägare är det av särskild vikt
att Bolaget arbetar för en sund och säker arbetsmiljö, respekt för mänskliga rättigheter
samt goda och anständiga arbetsvillkor.
§ 5 Kommunernas medlemmar ska behandlas lika om det inte finns sakliga skäl för något
annat. Oavsett förutsättningar, bakgrund och var i delägarkommunen man bor, ska
människor bli värdigt bemötta och få en god och likvärdig service.
§ 6 Bolaget har ansvar för att samråda med och aktivt söka samverkan med andra
nämnder och bolagsstyrelser när de egna besluten och det egna agerandet påverkar andra
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eller när det är nödvändigt för att uppnå helhetssyn i genomförandet av delägande
kommuners mål och riktlinjer.
§ 7 Formellt utövar kommunfullmäktige i delägande kommuner ägarstyrning genom att
utse styrelse och lekmannarevisorer samt genom att fastställa bolagsordning och
ägardirektiv för bolagen.
§ 8 Göteborgs Stadshus AB har kommunfullmäktige i Göteborgs uppdrag att, i
samverkan med övriga delägare, ansvara för den praktiska ägarstyrningen av bolagen
med utgångspunkt i sitt ägardirektiv, bolagens ägardirektiv, kommunfullmäktigebeslut
och andra styrdokument.
§ 9 Roll- och ansvarsfördelning mellan de olika nivåerna i Göteborgs Stads
bolagsstruktur framgår av Göteborgs Stads riktlinjer för ägarstyrning.

Kapitel 2 – Specifikt för Gryaab AB

Innehållet i detta kapitel beskriver ändamålet med Bolagets verksamhet och delägarnas
uppdrag till Bolaget. Gryaab AB ägs av kommunerna Ale, Bollebygd, Göteborg, Härryda,
Kungälv, Lerum, Mölndal och Partille, nedan Ägarkommunerna.
Det kommunala ändamålet
§ 1 Det kommunala ändamålet är att medverka i en långsiktigt hållbar samhällsutveckling
genom att införa och driva system som kostnadseffektivt samlar in och behandlar
avloppsvatten inom Ägarkommunerna.
Bolagets uppdrag
§ 2 Bolaget har till föremål för sin verksamhet att äga och driva anläggningar för
avloppsrening och behandla avloppsvatten och annan därmed förenlig verksamhet. Syftet
med verksamheten är att verkställa den rening som delägarna i egenskap av huvudmän
enligt VA-lagstiftningen är skyldiga att vidtaga.

§ 3 Bolaget ska begränsa förorening till recipient från tillfört avloppsvatten samt i
möjligaste mån även tillvarata avloppsvattnets innehåll.
§ 4 Som utgångspunkt för bolagets ambitionsnivå ifråga om reningskapacitet,
återvinnings- och reningsgrad ska finnas en av styrelsen antagen policy. Gryaab AB ska
därutöver anta för verksamheten lämpliga policies som ska utvärderas och omprövas i en
takt som bolaget finner lämpligt.
§ 5 Bolagets utveckling ska ske med långsiktighet. Gryaab AB:s avloppsrening ska drivas
kostnadseffektivt i syfte att erbjuda ägarna låga avgifter. Övriga produkter och tjänster
ska erbjudas till marknadsmässiga priser och positivt bidra till en låg kostnadsnivå för
brukarkollektivet. Investeringar och utvecklingsarbete ska kunna motiveras från såväl
ekonomiska som ekologiska utgångspunkter som av förändrade beteendemönster.
§ 6 Bolaget ska aktivt samarbeta med berörda verksamheter i syfte att underlätta arbeten
med att begränsa utsläppen vid källan.
§ 7 Gryaab AB ska, där så är miljömässigt och affärsmässigt motiverat, kunna ingå olika
former av samarbete med andra aktörer. Sådant samarbete ska genomföras som ett led i
att uppfylla bolagets uppdrag.
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§ 8 Bolaget ska bevaka och agera i enlighet med ägarnas intressen inom
verksamhetsområdet, särskilt för utvecklingen av lagstiftning och annat regelverk.
§ 9 Bolaget ska vara ett kompetensorgan och medverka till forskning och utveckling
inom avloppsrening ur såväl ekologiskt, ekonomiskt som beteendeperspektiv.
Ekonomi och effektivitet
§ 10 Bolaget ska säkerställa en stabil ekonomisk utveckling och skapa ett ekonomiskt
utrymme som möjliggör ett långsiktigt och hållbart agerande till nytta för delägande
kommuner, dess boende, besökare och näringsliv.

§ 11 Bolaget ska kontinuerligt använda benchmarking med relevanta aktörer i arbetet
med att utveckla verksamhetens effektivitet och produktivitet.
§ 12 Bolaget ska i sin ekonomiska planering tillse att låga avgifter går hand i hand med
en tillfredsställande soliditet.
§ 13 Bolaget ska, i nära samverkan med delägarnas övriga verksamheter, sträva efter en
intern effektivitet där samordning och resursdelning är naturliga insatser för att uppnå
synergier och effektivitet.
Bolaget som en del av Göteborgs stads organisation
§ 14 Bolaget är dotterbolag i koncernen Göteborgs Stadshus.

§ 15 Bolaget ska aktivt medverka i den samverkan och samordning som moderbolaget tar
initiativ till.
§ 16 Bolaget ska följa de krav som gäller enligt Göteborgs Stads riktlinjer för
ägarstyrning.
Frågor av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt
§ 17 Ärenden av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt ska i god tid lämnas
till delägarnas kommunfullmäktige för ställningstagande. Bolagets styrelse ansvarar för
att värdera om ett ärende är av principiell beskaffenhet eller ej samt att ägarrådet ges
möjlighet att samråda i principiella ärenden. Om tveksamhet uppstår om frågan är av
sådan beskaffenhet att kommunfullmäktiges ställningstagande ska inhämtas, ska
ägarrådet tillfrågas.

§ 18 Exempel på frågor där delägarnas kommunfullmäktiges ställningstagande ska
inhämtas är (uppräkningen är inte uttömmande):
a.
b.
c.
d.
e.

Ändring av aktiekapitalet
Beslut om kapitaltillskott till bolag.
Fusion eller likvidering av bolag
Förvärv, bildande eller avyttring av bolag oavsett värde
Förvärv eller avyttring av aktier eller andelar i delägda bolag, om
kommunfullmäktiges godkännande är befogat med hänsyn till
andelsförhållandena, verksamhetens art eller omständigheter i övrigt
f. Bildandet av stiftelse
g. Förvärv eller försäljning av fastighet av sådan omfattning att det påverkar
bolagets långsiktiga ekonomi.
h. Strategiska investeringar som innebär ny inriktning för bolaget eller start av
verksamhet inom nytt affärs- eller verksamhetsområde
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i.

Beslut som väsentligt påverkar bolagets eller delägarkommunernas ekonomi eller
medför annan risk (till exempel större investeringar eller avyttringar av
tillgångar).

Kapitel 3 – Generella bestämmelser

Innehållet i detta kapitel beskriver generella skyldigheter för de regionala bolagen.
§ 1 Ändring av bolagsordning beslutas av kommunfullmäktige i delägande kommuner.
§ 2 Bolaget ska varje år upprätta och anta en arbetsordning för styrelsens arbete jämte
instruktion avseende arbetsfördelning mellan styrelsen och verkställande direktören samt
instruktion avseende ekonomisk rapportering till styrelsen.
§ 3 Samtliga kallelser inklusive dagordningar, handlingar och protokoll i bolagets styrelse
ska finnas tillgängliga på Göteborgs Stads hemsida. Det åligger bolaget att därutöver
tillse att nämnda dokument utan dröjsmål kommer samtliga delägare tillhanda.
Kommunstyrelserna i delägande kommuner har rätt att ta del av bolagets handlingar och
räkenskaper samt i övrigt granska bolaget och dess verksamhet. Bolaget ska lämna
kommunstyrelserna den information om verksamheten som begärs, om inte
informationen omfattas av sekretess. Om informationen om verksamheten är
sekretessbelagd måste alternativa sätt att överlämna informationen övervägas.
§ 4 Bolaget ansvarar för att rapportera väsentliga händelser i verksamheten till sitt
moderbolag och kommunstyrelser i delägande kommuner. Bolaget har alltid utöver den
löpande rapporteringen ett ansvar att på eget initiativ informera om förändrade
förutsättningar eller händelser som kan vara av betydelse för den övergripande
uppföljningen och styrningen av verksamheten.
§ 5 Bolaget är skyldigt att tidigt anmäla misstankar om allvarliga oegentligheter i
bolagets verksamhet till lekmannarevisorerna.
§ 6 Bolaget ska i sin verksamhet samverka med delägarnas övriga nämnder och bolag i
syfte att främja det som är mest ändamålsenligt utifrån Ägarkommunernas perspektiv,
med beaktande av krav i kommunallagen och aktiebolagslagen samt annan lag och
författning. Bolaget har ett ansvar för att samråda med, och aktivt söka samverkan med,
andra nämnder och styrelser när de egna besluten och det egna agerandet påverkar andra.
§ 7 Allmänhetens intresse av insyn i bolaget tillgodoses genom att offentlighetsprincipen
omfattar bolaget.
§ 8 Kommunfullmäktigeledamot har rätt att närvara vid bolagsstämmor i direkt och
indirekt helägda bolag samt har rätt att, inom ramen för den upplysningsplikt som åligger
bolagsstyrelsen och verkställande direktören, ställa frågor.
§ 9 Som en del i kommunstyrelsernas uppsiktsplikt, och som grund för
kommunstyrelsernas beslut, ska bolagsstyrelsen och verkställande direktören i samband
med årsrapportens upprättande redovisa och yttra sig om den verksamhet som bolaget har
bedrivit under kalenderåret bedöms ha varit förenlig med det fastställda kommunala
ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna i enlighet med § 3 i
bolagsordningen.
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§ 10 Bolagsstyrelsen ska årligen utvärdera sitt eget styrelsearbete. Utvärderingen ska
minst omfatta:
a. om styrelsen saknar någon kompetens för att kunna utföra sina uppgifter
b. om styrelsens arbetsformer fungerar
c. om styrelsen är organiserad på lämpligt sätt när det gäller eventuell
arbetsfördelning.
Om bolagsstyrelsen kommer fram till att det finns brister som behöver åtgärdas ska
bolagsstyrelsen åtgärda dessa. Utvärderingen, dock ej innehållet, ska protokollföras samt
skickas till bolagets moderbolag och kommunstyrelser i delägande kommuner. Stadshus
AB svarar för att samla in protokollen från direktunderställda bolag samt rapportera dessa
vidare till kommunstyrelsen i Göteborg.
§ 11 Bolagsstyrelsen ska varje år utvärdera verkställande direktörens insatser, endast
styrelseledamöter och suppleanter närvarar vid utvärderingen.
Personuppgifter
§ 12 Bolagsstyrelsen är personuppgiftsansvarig för de behandlingar av personuppgifter
som sker i bolagets verksamhet
Arbetsgivarfrågor
§ 13 Bolaget ska som arbetsgivare följa Göteborgs Stads arbetsgivarpolitiska inriktning.
Bolaget ska samråda med kommunstyrelsen inför viktigare beslut i arbetsgivarfrågor av
principiell strategisk betydelse. Stadshus AB ska säkerställa att väsentlig information i
arbetsgivarfrågor återförs till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. Bolaget ska
säkerställa att väsentlig information i arbetsgivarfrågor återförs till kommunstyrelser och
kommunfullmäktige i delägarkommunerna.
Arbetstagarrepresentation i styrelsen
§ 14 Lagen om styrelserepresentation för de privatanställda gäller även Renova, Gryaab
och Grefab så länge dessa uppfyller kraven för lagens tillämpning. Lokal
arbetstagarorganisation fattar beslut om inrättande av styrelserepresentation och
bolagsstyrelsen ska skriftligen underrättas om sådant beslut.

§ 15 Varje bolagsstyrelse bör söka en överenskommelse med de lokala fackliga
organisationerna som innebär att de fackliga organisationerna avstår från formella
styrelseposter och istället ges möjlighet att närvara med yttranderätt och förslagsrätt vid
sammanträden. Om lokal arbetstagarorganisation fattar beslut om inrättande av formell
styrelserepresentation kan bolaget begära undantag från lagen hos Nämnden för
Styrelserepresentationsfrågor.
Giltighet
§ 16 Detta ägardirektiv ska för att äga giltighet beslutas av kommunfullmäktige i samtliga
delägares kommuner och därefter antas på bolagsstämman.
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Göteborgs Stadshus AB

Tabell med förändringar Kapitel 2 – specifikt
för Gryaab AB
Inledning

Text i nuvarande ägardirektiv

Förslag till ändring (kap. 2)
§ 2 Bolaget har till föremål för sin
verksamhet att äga och driva
anläggningar för avloppsrening
och behandla avloppsvatten och
annan därmed förenlig
verksamhet. Syftet med
verksamheten är att verkställa
den rening som delägarna i
egenskap av huvudmän enligt
VA-lagstiftningen är skyldiga
att vidtaga.
§ 10 Bolaget ska säkerställa en stabil
ekonomisk utveckling och
skapa ett ekonomiskt utrymme
som möjliggör ett långsiktigt
och hållbart agerande till nytta
för delägande kommuner, dess
boende, besökare och
näringsliv.
§ 11 Bolaget ska kontinuerligt
använda benchmarking med
relevanta aktörer i arbetet med
att utveckla verksamhetens
effektivitet och produktivitet.

Bolaget skall i sin ekonomiska
planering tillse att låga avgifter
går hand i hand med en
tillfredsställande soliditet.

Kommentar
Komplettering av ägardirektivet med
bolagsordningens text rörande
föremålet för verksamheten.

Ägardirektivet kompletteras och
befintlig text utvecklas med ett
avsnitt om Ekonomi och
effektivitet. Avsnittet innehåller
”standardtext” från ägardirektiv för
Göteborgs Stadshus AB:s helägda
bolag vilken har anpassats till
förhållandet att Gryaab har flera
delägare.

§12 Bolaget skall i sin ekonomiska
planering tillse att låga avgifter
går hand i hand med en
tillfredsställande soliditet.
§ 13 Bolaget ska, i nära samverkan
med delägarnas övriga
verksamheter, sträva efter en
intern effektivitet där
samordning och resursdelning
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är naturliga insatser för att
uppnå synergier och effektivitet.
§ 14 Bolaget är dotterbolag i
koncernen Göteborgs Stadshus.

-

§ 15 Bolaget ska aktivt medverka i
den samverkan och samordning
som moderbolaget tar initiativ
till.

Beslut i verksamheten, som är
av principiell beskaffenhet eller
annars av större vikt, skall
föregås av ställningstagande av
respektive ägare. Gryaab AB
skall kontinuerligt hålla ägarna
informerade om sin verksamhet
och om planerade åtgärder av
strategisk betydelse. Bolaget
skall i övrigt utarbeta lämpliga
former och rutiner för att förse
ägarna med underlag och
information.

§ 16 Bolaget ska följa de krav som
gäller enligt Göteborgs Stads
riktlinjer för ägarstyrning.
§ 17 Ärenden av principiell
beskaffenhet eller annars av
större vikt ska i god tid lämnas
till delägarnas
kommunfullmäktige för ställningstagande. Bolagets styrelse
ansvarar för att värdera om ett
ärende är av principiell
beskaffenhet eller ej samt att
ägarrådet ges möjlighet att
samråda i principiella ärenden.
Om tveksamhet uppstår om
frågan är av sådan beskaffenhet
att kommunfullmäktiges
ställningstagande ska inhämtas,
ska ägarrådet tillfrågas.

Ägardirektivet kompletteras med ett
avsnitt om Bolaget som en del av
Göteborgs Stads organisation.
Avsnittet innehåller ”standardtext”
från ägardirektiv för Göteborgs
Stadshus AB:s helägda bolag vilken
har anpassats till förhållandet att
Gryaab har flera delägare.

Ägardirektivet kompletteras och
befintlig text utvecklas med ett
avsnitt om Frågor av principiell
beskaffenhet eller annars av större
vikt. Avsnittet innehåller
”standardtext” från ägardirektiv för
Göteborgs Stadshus AB:s helägda
bolag vilken har anpassats till
förhållandet att Gryaab har flera
delägare.

§ 18 Exempel på frågor där
delägarnas
kommunfullmäktiges
ställningstagande ska inhämtas
är (uppräkningen är inte
uttömmande):
a.
b.
c.
d.
e.

Ändring av aktiekapitalet
Beslut om kapitaltillskott till
bolag.
Fusion eller likvidering av bolag
Förvärv, bildande eller avyttring
av bolag oavsett värde
Förvärv eller avyttring av aktier
eller andelar i delägda bolag,
om kommunfullmäktiges
godkännande är befogat med
hänsyn till andelsför-
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hållandena, verksamhetens art
eller omständigheter i övrigt
f. Bildandet av stiftelse
g. Förvärv eller försäljning av
fastighet av sådan omfattning att
det påverkar bolagets
långsiktiga ekonomi
h. Strategiska investeringar som
innebär ny inriktning för bolaget
eller start av verksamhet inom
nytt affärs- eller
verksamhetsområde
i. Beslut som väsentligt påverkar
bolagets eller
delägarkommunernas ekonomi
eller medför annan risk (t.ex.
större investeringar eller
avyttringar av tillgångar).
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2021-05-19

Revidering av ägardirektiv för Renova AB och Renova Miljö AB (Dnr
KS2021/0638-2)
Sammanfattning
Renova AB ägs av kommunerna Ale, Göteborg, Härryda, Kungälv, Lerum, Mölndal, Partille,
Stenungsund, Tjörn och Öckerö. Renova Miljö AB är ett dotterbolag till Renova AB.
Ärendet utgör förslag till nytt ägardirektiv för Renova AB/Renova Miljö AB. Förslag till
ägardirektiv ersätter i ett och samma dokument nuvarande ”Generellt ägardirektiv för Renova,
Gryaab och Grefab” (från 2010) samt nuvarande specifika ägardirektiv för Renova.
Det föreslagna ägardirektivet och strukturen syftar bland annat till att underlätta för och
aktualisera förutsättningarna för delägarnas kommunstyrelser och kommunfullmäktigen i dess
uppsikt och ägarstyrning av bolagen.
Juridisk bedömning
Förslaget till ägardirektiv är förenligt med aktiebolagslagen och kommunallagen.
Bakgrund
Renova AB ägs av kommunerna Ale, Göteborg, Härryda, Kungälv, Lerum, Mölndal, Partille,
Stenungsund, Tjörn och Öckerö.
Koncernen innehåller moderbolaget Renova AB med dotterbolaget Renova Miljö AB.
Kommunernas ändamål med sitt ägande av koncernen är att främja en långsiktigt hållbar
utveckling i ägarkommunerna, framförallt genom en miljöriktig behandling av avfall som
kommer från hushåll och verksamheter.
Vid ägarråd i Renova, Gryaab och Grefab 2020-02-27 initierade representanter från Göteborgs
Stad en diskussion angående ägarstyrningen och genomförande av uppsikten avseende de
regionala bolagen.
Vid ägarråd 2020-05-14 informerades om arbetet att strukturera genomförandet av
uppsiktsplikten samt att ytterligare stärka struktur för ägarstyrning av bolagen.
De regionala bolagens styrdokument består för närvarande bland annat av generella riktlinjer
från 2010 samt att specifika ägardirektiv beslutats för bolagen vid olika tidpunkter. Parallellt
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har lagstiftningen utvecklats, exempelvis har kraven på uppsikt förstärkts i kommunallagen.
Ägarrådet konstaterade behov av att aktualisera styrdokumenten och hanteringen med målet
att systematisera arbetet och i arbetet tydliggöra ansvar och roller såväl för respektive bolag
som för ägandet.
Stadshus AB fick vid mötet 2020-05-14 ägarrådens uppdrag att ta fram förslag till reviderade
ägardirektiv med utgångspunkt i den struktur som tillämpas för helägda bolag i Göteborg med
anpassningar för de regionala bolagen unika förutsättningar.
Verksamhetens bedömning
Förslaget till ägardirektiv ersätter i ett och samma dokument nuvarande ”Generellt ägardirektiv
för Renova, Gryaab och Grefab” (från 2010) samt nuvarande specifikt ägardirektiv för Renova
AB/Renova Miljö AB.
Det föreslagna ägardirektivet och strukturen syftar bland annat till att underlätta och
aktualisera förutsättningarna för delägarnas kommunstyrelser och kommunfullmäktigen i dess
uppsikt och ägarstyrning av bolagen.
Till denna tjänsteskrivelse bifogas följande handlingar:
1. Generellt ägardirektiv för Renova, Gryaab och Grefab (nu gällande från 2010)
2. Ägardirektiv Renova (nu gällande)
3. Förslag nytt ägardirektiv Renova AB/Renova Miljö AB
4. Tabell med förändringar kap 2 ägardirektiv Renova AB/Renova Miljö AB
Ägardirektiven enligt bilagorna 1 och 2 föreslås att ersättas av ägardirektiv enligt bilaga 3.
Förvaltningen tillstyrker förslaget till reviderade ägardirektiv för Renova AB/Renova Miljö
AB, bilaga 3.
Ärendenivåer – bedömning utifrån kommunfullmäktiges strategiska mål eller
kommunstyrelsens resultatmål
Det föreslagna ägardirektivet angår inte direkt kommunfullmäktiges strategiska mål eller
kommunstyrelsens resultatmål. Verksamheten i Renova AB/Renova Miljö AB bidrar dock
indirekt till att förverkliga mål om en ökad samordning mellan infrastruktur och byggnation i
hela kommunen (mål 6), att underlätta för invånare och företag som vill reducera
klimatutsläppen (mål 7) och att nå Sveriges lägsta arbetslöshet (mål 8).
Bedömning utifrån miljö, hållbarhet och mål i Agenda 2030
Det föreslagna ägardirektivet angår inte direkt miljö, hållbarhet och mål i Agenda 2030.
Verksamheten i Renova AB/Renova Miljö AB bidrar dock till att förbättra miljön, att uppnå
målet rent vatten och sanitet (mål 6), hållbara städer och samhällen (mål 11), bekämpa
klimatförändringen (mål 13) och bevara hav och marina resurser (mål 14).
Bedömning utifrån politiska styrdokument
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Ägardirektiv utgör ett politiskt styrdokument. Förslaget till ägardirektiv för Renova
AB/Renova Miljö AB ska godkännas av kommunfullmäktige. Ägardirektivet strider inte mot
något annat antaget styrdokument i kommunen.
Bedömning utifrån ett medborgar- och brukarperspektiv
Förslaget till reviderade ägardirektiv för Renova AB/Renova Miljö AB syftar till att förbättra
styrningen av bolaget vilket bedöms vara till fördel för verksamheten och därmed även för
medborgare och näringsliv.
Ekonomisk bedömning
Förslaget medför inga direkta ekonomiska konsekvenser för kommunen.
Förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Förlaget till reviderat ägardirektiv för Renova AB/Renova Miljö AB
godkänns.
2. Kommunens ombud ges i uppdrag att rösta i enlighet beslutspunkt nr 1 vid
bolagsstämma i Renova AB/Renova Miljö AB.

Haleh Lindqvist
Kommundirektör
Expedieras till:
Renova AB
Renova Miljö AB
För kännedom till:

Erik Lindskog
administrativ chef
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Generellt ägardirektiv för Renova AB, Gryaab AB
och Grefab
(H 2010 nr 170, P 2010-11-25, § 16)
Generellt ägardirektiv för Renova AB, Gryaab AB och Grefab
Gäller under förutsättning att alla delägarkommuner godkänner generellt ägardirektiv.

Detta ägardirektiv ska antas av respektive bolagsstämma i berörda bolag. Det ankommer
på bolagets styrelse och verkställande direktör att följa detta och övriga av ägarna
utfärdade ägardirektiv.
Ägardirektivets syfte och principer för bolagsstyrning

Ägarnas roll innebär bland annat att löpande utvärdera verksamheten och
verksamhetsformen, bolagets strategier och mål, hur dessa överensstämmer med
ägarnas övriga verksamhet samt hur bolagsverksamheten sköts av bolagsstyrelse och
bolagsledning.
För att det ska finnas skäl att bedriva bolagsverksamhet krävs att verksamheten,
tillsammans med ägarnas övriga verksamhet, direkt eller indirekt skapar nytta för
medborgarna. Det är därför naturligt att bolagsverksamheten ska samordnas med
ägarnas övriga verksamhet så långt det är möjligt och lämpligt. Verksamheten skall
bedrivas i ägarnas ställe.
Ägardirektivets syfte är att möjliggöra en aktiv styrning av bolagen samt underlätta för
ägarna att följa verksamheten.
Allmänhetens intresse av insyn i bolag i vilka ägarna har ett bestämmande inflytande
tillgodoses genom att offentlighetsprincipen även gäller dessa (2 kap 3 § offentlighetsoch sekretesslagen).
I detta ägardirektiv tydliggörs ansvar och roller mellan ägarna och bolagen.
Kommunfullmäktige
Respektive ägarkommuns kommunfullmäktige är att anse som ägare. Enligt 3 kap 17-18
§§ KL fastställer kommunfullmäktige ändamålet med bolagets verksamhet samt utser
samtliga styrelseledamöter i bolag. Vidare ska respektive kommunfullmäktige ta ställning
innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av
större vikt fattas.
Kommunfullmäktigeledamot har rätt att närvara vid bolagsstämmor samt har rätt att,
inom ramen för den upplysningsplikt som åligger bolagsstyrelsen och VD, ställa frågor.
Kommunstyrelsen
Av 6 kap 1 § KL framgår att respektive ägarkommuns kommunstyrelse har ett ansvar att
fortlöpande följa kommunens verksamhet. Detta innebär att respektive kommunstyrelse
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även ska ha en överblick och kontroll över bolagens verksamhet, den s.k.
uppsiktsplikten.
Lekmannarevisorer
Av 3 kap 17 § KL följer att kommunfullmäktige ska utse lekmannarevisorer.
Lekmannarevisorns uppgifter framgår av 10 kap aktiebolagslagen (ABL).
Lekmannarevisorerna ska årligen lämna granskningsrapport till bolagsstämman.
Bolagets skyldigheter enligt kommunallagen
Berörda bolag är bundna av de kommunalrättsliga principerna som framgår av 2 kap. och
8 kap 3c § KL om inte annat följer av lag.
Kommunfullmäktiges ställningstagande
Beslut i verksamheten, som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt, skall
föregås av ställningstagande av respektive ägare (kommunfullmäktige).
Exempel på frågor där kommunfullmäktiges ställningstagande ska inhämtas:

· Ändring av bolagsordningen, innebärande exempelvis ändring av
ändamålet för bolagets verksamhet eller där det framgår att
kommunfullmäktige beslutar
· Ändring av aktiekapitalet
· Fusion av företag
· Förvärv, avyttring eller bildande av indirekt hel- och delägda bolag
oavsett värde
· Förvärv av aktier eller andelar i ett annat bolag, om kommunfullmäktiges
godkännande är befogat med hänsyn till andelsförhållandena,
verksamhetens art eller omständigheterna i övrigt
· Bildande av stiftelse
· Förvärv eller avyttring av fastighet av sådan omfattning att det påverkar
bolagets långsiktiga ekonomi
· Innan styrelser fastställer avgifter till ägarkommunerna skall i den mån
det är verksamheter som bedrivs med ensamrätt samråd ske på det sätt
som respektive kommun önskar
· Strategiska investeringar som innebär ny inriktning för bolaget eller start
av verksamhet inom nytt affärs- eller verksamhetsområde.
· Större investeringar som väsentligt påverkar ägarnas ekonomi och/eller
medför risk för ägarna
· Övriga frågor av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt
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Varje ärendes karaktär ska prövas av bolagsstyrelsen. Om tveksamhet uppstår huruvida
frågan är av sådan beskaffenhet att ägarnas ställningstagande ska inhämtas, ska den
underställas ägarna för sådant ställningstagande.
Ägarna ska kunna förlita sig på att styrelsen fullgör sina skyldigheter i detta avseende.
Bolagets skyldigheter gentemot ägarna
Bolaget skall kontinuerligt hålla ägarkommunerna informerade om sin verksamhet och
om planerade åtgärder av större vikt.
A. Det åligger därutöver bolaget att utan dröjsmål tillse att
följande handlingar kommer ägarna tillhanda:
- protokoll från bolagsstämma
- protokoll samt beslutsunderlag från
styrelsesammanträde
- bolagets årsredovisning
- revisionsberättelse och granskningsrapport
- affärsplan/verksamhetsplan
- budget
- långsiktig investeringsplan
- övriga av ägarna begärda handlingar
B. Bolagsstyrelsen är skyldig att förhålla sig till av Göteborg
stad beslutade anvisningar och riktlinjer, policies m.m. som
berör bolagets verksamhet.
Verkställande direktörs lön och övriga förmåner
Kommunstyrelsen i Göteborgs stad fastställer lön och övriga förmåner för verkställande
direktör i Renova AB, Gryaab AB och Grefab.
Bolagens styrelser
Bolagsstyrelsens ansvar för bolagets organisation och arbetsfördelning dels inom
bolagsstyrelsen, dels mellan bolagsstyrelse och verkställande direktör framgår av 8 kap
4-7 §§ ABL. I enlighet med Principer för styrning av kommun- och landstingsägda bolag
(SKL) ska styrelsen årligen utvärdera sitt eget arbete. Utvärderingen ska minst omfatta
om bolagsstyrelsen saknar någon kompetens för att kunna utföra sina uppgifter, om dess
arbetsformer fungerar och om den är organiserad på lämpligt sätt när det gäller
eventuell arbetsfördelning. Om bolagsstyrelsen kommer fram till att det finns brister som
behöver åtgärdas ska bolagsstyrelsen åtgärda bristerna eller underrätta ägarna om
dessa.
Bolagsstyrelsen ska årligen utvärdera verkställande direktörens insatser, varvid endast
styrelsen ska närvara.
Bolagsstyrelserna ska årligen upprätta en långsiktig investeringsplan. I denna ska
investeringarnas eventuella konsekvenser för ägarkommunerna presenteras.
Det åligger bolagsstyrelsen att se till att bolagets organisation är ändamålsenlig. I detta
innefattas att organisationen som sådan ska inrymma rutiner och funktioner som verkar
kvalitetssäkrande.
Bolagsstyrelsen ska tillse att bolaget har en god intern kontroll och fortlöpande hålla sig
informerad om och utvärdera hur bolagets system för intern kontroll fungerar.
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Bolagsstyrelsen ska årligen upprätta en plan för internkontrollen i bolaget. I denna ska
bolagsstyrelsen bland annat dokumentera på vilket sätt bolagsstyrelsen säkerställer att:

· ändamålsenlig verksamhet bedrivs och ekonomiskt tillfredsställande
resultat uppnås i bolaget,
· kvaliteten i rapporteringen om verksamhet och ekonomi och intern
kontroll upprätthålls,
· bedömning och uppföljning av bolagets risker sker.

Bolagets styrelse skall anta policies inom följande områden:
-miljö
-finans
-personal
-arbetsmiljö
-jämställdhet och mångfald
-kvalitet
-inköp - och upphandling
Bolagsstyrelserna ska samråda med Göteborgs stad vid tillsättande av verkställande
direktör,
Arbetstagarrepresentation i styrelsen
Varje bolagsstyrelse bör söka en överenskommelse med de lokala fackliga
organisationerna innebärande att de fackliga organisationerna avstår från formella
styrelseposter och istället ges möjlighet att närvara med yttranderätt och förslagsrätt vid
sammanträden.
Lagen (1987:1245) om styrelserepresentation för de privatanställda gäller även av detta
ägardirektiv berörda bolag så länge dessa uppfyller kraven för lagens tillämpning. Lokal
arbetstagarorganisation fattar beslut om inrättande av styrelserepresentation.
Bolagsstyrelsen ska skriftligen underrättas om sådant beslut.
För det fall lokal arbetstagarorganisation fattar beslut enligt ovan kan Nämnden för
styrelserepresentationsfrågor medge undantag från lagen innebärande att sådan
styrelserepresentation inte får ske.
Nämnden kan samtidigt besluta att en arbetstagarrepresentant inte får tillträda ett
uppdrag som styrelseledamot eller suppleant fram till dess att frågan om undantag från
lagen slutligt avgjorts.
Tjänstemannaberedning
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Av ägarkommunerna utsedda tjänstemän biträder sin kommunstyrelse i bolagsfrågor. För
att respektive ägarkommunernas tjänstemän ska kunna fullgöra sitt beredningsansvar
ska dessa få tillgång till erforderlig information.
För det fall bolaget anser att sekretess föreligger för begärd uppgift ska det särskilt
anges i samband med att uppgiften lämnas ut.
Arkivmyndighet
Region- och Stadsarkivet Göteborg är arkivmyndighet för de bolag som omfattas av detta
ägardirektiv.
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Ägardirektiv för Renova-koncernen
organisationsnummer 556108-3337
Allmänt
Renova AB (”Bolaget”) ägs av kommunerna Ale, Göteborg, Härryda, Kungälv, Lerum, Mölndal,
Partille, Stenungsund, Tjörn och Öckerö, nedan Ägarkommunerna.
Ägarkommunerna har år 2010 godkänt ett generellt ägardirektiv avseende bland annat Bolaget.
Detta ägardirektiv kompletterar det generella ägardirektivet och gäller därutöver.
Kommunala ändamålet
Kommunernas ändamål med sitt ägande av koncernen är att främja en långsiktigt hållbar
utveckling i Ägarkommunerna, framförallt genom en miljöriktig behandling av avfall som kommer
från hushåll och verksamheter i Ägarkommunerna.
Koncernen innehåller moderbolaget Renova AB med dotterbolaget Renova Miljö AB. Avsikten
med koncernen är att särskilja direkttilldelad verksamhet från konkurrensutsatt.
Bolagens uppdrag
Renova AB ska behandla avfall på direkttilldelade uppdrag av Ägarkommunerna. Bolaget ska vara
ett avfallsföretag för dess ägarkommuner och aktivt medverka i en långsiktigt hållbar utveckling
genom att utföra prisvärda, miljö- och kvalitetsmässigt bra tjänster inom avfallsområdet.
Verksamheten ska bedrivas i enlighet med de beställningar som är kopplade till direkttilldelade
uppdrag och i enlighet med Ägarkommunernas lokala och regionala avfallsplaner. Uppdragen ska
innebära en miljöriktig omlastning, avfallsbehandling, en effektiv energiåtervinning genom
produktion av värme och el samt restprodukthantering. Bolaget ska tillhandahålla
behandlingskapacitet för rötning av biologiskt avfall.
Renova Miljö AB ska behandla avfall från verksamheter som bedrivs i Ägarkommunerna eller
annat avfall som av andra överlämnas till bolaget för återvinning eller bortskaffande. Bolaget får
lämna anbud till Ägarkommunerna på icke direkttilldelade uppdrag inom avfallsområdet. Bolaget
ska aktivt medverka i en långsiktigt hållbar utveckling genom att erbjuda konkurrenskraftiga,
miljö- och kvalitetsmässigt bra tjänster och produkter inom avfallsområdet.
Renova Miljö AB ska också bedriva insamling och övriga logistiktjänster för avfall från hushåll
och verksamheter inom delägarregionen. Bolaget ska vara ett logistikföretag för dess ägarkommuner
och aktivt medverka i en långsiktigt hållbar utveckling genom att i konkurrens erbjuda miljö- och
kvalitetsmässigt bra tjänster och produkter inom insamlingsområdet.
Samverkan
Bolagen ska inom ramen för sina uppdrag, aktivt och strukturerat genom påverkan på exempelvis
lagstiftning, direktiv och annat regelverk, verka för en för Ägarkommunerna och bolagen positiv
hållbar utveckling av nationella och internationella förhållanden. Bolagen ska, där så är
miljömässigt och affärsmässigt motiverat, kunna ingå olika former av samarbete med andra aktörer
inom avfallsområdet . Sådant samarbete ska vara av allmänintresse för Ägarkommunerna.
Samarbetet skall genomföras som ett led i att uppfylla bolagens uppdrag enligt detta ägardirektiv.
Renova AB ska eftersträva en aktiv och innehållsrik dialog mellan Ägarkommunerna och bolaget.
Ägarkommunerna samverkar genom ett särskilt inrättat ägarråd och genom ett chefsnätverk inom
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bl.a. avfallsområdet. Chefsnätverket arbetar bland annat med uppföljning av ekonomi och
verksamhet kopplat till direkttilldelade uppdrag och A2020, utformar beställningar, samråder om
avgifter, samråder om tillkommande direkttilldelningar och övriga strategiska frågor samt bereder
frågor som ska hanteras av ägarrådet.
Bolaget ska stödja dessa organ genom en öppen redovisning av bolagets verksamhet och ställa sitt
kunnande till förfogande så att Ägarkommunernas avfallshantering utvecklas på bästa sätt. Bolaget
skall underlätta en stärkt beställarroll hos Ägarkommunerna, inkluderande beställning, uppföljning
och analys.
Innan start av verksamhet som kan överlappa med Ägarkommunernas respektive avfallsverksamhet
ska bolagen inhämta berörd ägarkommuns synpunkter. Direkt verksamhet riktad mot
kommuninvånarna ska alltid samrådas med respektive kommun för att möjliggöra en
sammanhållen avfallsplanering. Kommunikationssatsningar ska samordnas med Ägarkommunerna
Ekonomiska förutsättningar
Bolagens verksamhet ska drivas i enlighet med kommunalrättsliga principer om inte annat följer av
lag och övriga regelverk som styr bolagens verksamhet. Verksamheten ska bedrivas
kostnadseffektivt med största möjliga miljömässiga hänsynstagande. Bolagen ska finansiera
verksamheten genom försäljningsintäkter och självfinansiera nödvändiga investeringar och
utvecklingsarbete. Bolagen ska säkerställa en stabil ekonomisk utveckling med en tillfredsställande
soliditet, för att skapa ett ekonomiskt utrymme som möjliggör ett långsiktigt agerande.
Investeringar ska motiveras och följas upp ur såväl ett samhällsekonomiskt som
företagsekonomiskt perspektiv.
Bolagen får inte pantsätta egendom eller på annat sätt ställa säkerhet för lån. Bolagen får uppta lån
eller annan kredit mot säkerhet i form av borgen från Ägarkommunerna, under förutsättning att
Ägarkommunerna lämnar borgen för lånet eller krediten. Bolagen får på marknadsmässiga villkor
uppta kredit utan säkerhet i Göteborgs Stads koncernbank. Renova AB:s prissättning av tjänster
gentemot Ägarkommunerna ska präglas av bolagets självkostnad med ett rimligt tillägg för att
finansiera nödvändiga framtida investeringar och utvecklingsarbete samt av tydlighet och transparens
gentemot Ägarkommunerna.
Bolagetsmålsättning skall vara att prissättningen över tid inte överstiger ett genomsnitt av
marknadspriset per ton hos motsvarande anläggningar i Sverige. Ägarkommunerna ska debiteras lika
stora avgifter per viktenhet efter avlämning vid Renovas mottagningsanläggningar.
Renova AB ska ställa kommunalrättsligt och konkurrensrättsligt godtagbara avkastningskrav på sitt
dotterbolag. Det åligger styrelsen i Renova AB att i god tid inför varje verksamhetsår fastställa priset
för de direkttilldelade tjänsterna. Bolaget ska dessförinnan, senast i september, samråda med
respektive ägarkommun och redovisa underlaget för prissättningen till ovan nämnda chefsnätverk och
på förfrågan till Ägarkommunernas ägarråd. Redovisningen ska innehålla för- och efterkalkyl av de
kostnads- och intäktsslag som ingår i respektive direkttilldelat uppdrag. Chefsnätverket och
ägarrådet har rätt att framställa synpunkter till styrelsen inför styrelsens beslut om pris.
Moderbolaget ska löpande kunna särredovisa intäkter och kostnader hänförliga till
energiåtervinning genom förbränning, energi- och näringsåtervinning genom rötning, deponering
samt eventuellt tillkommande direkttilldelade uppdrag.
Renova Miljö AB ska bedriva sin verksamhet i konkurrens med andra utförare och ska agera på ett
sådant sätt att konkurrensen inte snedvrids. Detta bolags två verksamhetsgrenar ska kunna
ekonomiskt särredovisas så att ägarna ges möjlighet följa upp respektive verksamhets lönsamhet.
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Ekologiska och sociala förutsättningar
Bolagen ska ha ett långsiktigt hållbart förhållningssätt och låta ett helhetstänkande som beaktar
såväl ekologiska som sociala aspekter vara vägledande vid fullgörandet av sina uppdrag.
Syftet och målsättningen för bolagens verksamhet är, utöver vad som anges i bolagsordningen, att
minimera de negativa effekterna på människors hälsa och miljön vid utförande av sitt uppdrag, att
minska resursanvändningen och främja tillämpning av avfallshierarkin, genom att maximera
återanvändning och återvinning av material och energi och minimera deponeringen. Bolaget ska
även i övrigt uppfylla de relevanta mål som anges i EU-fördrag, avfallsdirektivet och i gällande
europeisk och svensk miljö- och avfallslagstiftning.
Kontroll
Ägarkommunerna ska gemensamt, såvitt avser strategiska mål och viktiga beslut, tillförsäkras en
kontroll över moderbolaget som motsvarar den som de utövar över den egna verksamheten.
Moderbolaget ska lämna Ägarkommunernas kommunstyrelse den information om verksamheten
som begärs.
Mellan Ägarkommunerna gäller ett aktieägaravtal. Det åligger Bolaget att i tillämpliga delar beakta
det som ägarna därvid kommit överens om. Bolaget ska också följa gällande bolagsordning.
Bolaget ska vidare tillse att dotterföretag till Bolaget följer detta ägardirektiv, det generella
ägardirektivet och, i tillämpliga delar, vad Ägarkommunerna kommit överens om i aktieägaravtalet
för Bolaget.
Före beslut som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt ska bolagen inhämta
Ägarkommunernas ställningstagande. De bolagsfrågor som måste underställas Ägarkommunerna
framgår av det generella ägardirektivet. Av bolagsordningen framgår också att vissa beslut ska
fattas på bolagsstämma.
Bestämmelserna i detta direktiv, sammantaget med bestämmelserna i bolagsordning, generellt
ägardirektiv och aktieägaravtal, är utformade i syfte att de s.k. Teckalkriterierna ska vara uppfyllda.
Bestämmelserna i styrdokumenten om Ägarkommunernas inflytande när det gäller strategiska mål
och viktiga beslut ska tolkas på ett sådant sätt att inflytandet blir effektivt, i den meningen att
Moderbolaget underställs en kontroll som gör det möjligt för Ägarkommunerna att utöva en
avgörande påverkan på de beslut som fattas av Bolaget.
Detta ägardirektiv ska, för att äga giltighet, antas på bolagsstämma i bolagen.
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Ägardirektiv för Renova AB/Renova Miljö AB
Bolagsordning och detta ägardirektiv utgör tillsammans med Göteborgs Stads riktlinjer
för ägarstyrning underlaget för delägarnas kommunfullmäktige i styrningen av bolaget.
Genom ägardirektivet anger delägarnas kommunfullmäktige ändamålet och den
långsiktiga viljeriktningen för bolagets verksamhet samt krav och förväntan på bolaget.
Direktivet syftar till att skapa förutsättningar för ett effektivt styrelsearbete samt en aktiv
styrning och uppsikt av bolaget.
Ägardirektivet är uppdelat i tre kapitel. Kapitel 1 och 3 är generella och likalydande för
de regionala bolagen Renova AB/Renova Miljö AB, Gryaab AB och Grefab. Av kapitel
2 framgår direktiv som gäller specifikt för Renova AB och Renova Miljö AB. För de
regionala bolagen gäller villkoren enligt Göteborgs Stads riktlinjer för ägarstyrning samt
att bolagsstyrelserna i övrigt ska förhålla sig till av Göteborgs stad beslutade styrande
dokument som berör bolagens verksamheter.

Kapitel 1 – Inledande bestämmelser

Innehållet i detta kapitel beskriver förutsättningarna för delägarnas kommunfullmäktige i
dess samlade styrning av bolaget.
§ 1 Syftet med det gemensamma ägandet av bolag är att dessa, tillsammans med övriga
verksamheter i delägande kommuner, ska skapa nytta för delägarkommunerna, dess
invånare samt medverka i utvecklingen av ett hållbart samhälle. Helhetssyn ska
genomsyra bolagens verksamhet. Till detta hör att aktivt följa och agera på förändring
och utveckling kopplat till uppdraget, i syfte att förbättra verksamhet och arbetsformer.
§ 2 Delägarnas samlade styrning av gemensamt ägda bolag handlar ytterst om att
medverka till att kommunfullmäktigebeslut genomförs. Implementeringen av delägarnas
strategiska målsättningar ska följa vedertagna metoder för strategisk planering,
genomförande och uppföljning.
§ 3 Bolagen ska bidra till ett långsiktigt hållbart samhälle genom att i sin verksamhet
bedriva ett aktivt hållbarhetsarbete. En hållbar utveckling är en utveckling som
tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att
tillfredsställa sina behov.
§ 4 Bolagen ska utföra sitt uppdrag utifrån demokratisk grundsyn, principer om
mänskliga rättigheter och mot alla former av diskriminering. Det ska vara föredöme i
jämställdhets- och mångfaldsarbetet, arbeta aktivt för en inkluderande kultur samt ha god
affärsetik och ett aktivt anti-korruptionsarbete. För samtliga ägare är det av särskild vikt
att Bolaget arbetar för en sund och säker arbetsmiljö, respekt för mänskliga rättigheter
samt goda och anständiga arbetsvillkor.
§ 5 Kommunernas medlemmar ska behandlas lika om det inte finns sakliga skäl för något
annat. Oavsett förutsättningar, bakgrund och var i delägarkommunen man bor, ska
människor bli värdigt bemötta och få en god och likvärdig service.
§ 6 Bolaget har ansvar för att samråda med och aktivt söka samverkan med andra
nämnder och bolagsstyrelser när de egna besluten och det egna agerandet påverkar andra
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eller när det är nödvändigt för att uppnå helhetssyn i genomförandet av delägande
kommuners mål och riktlinjer.
§ 7 Formellt utövar kommunfullmäktige i delägande kommuner ägarstyrning genom att
utse styrelse och lekmannarevisorer samt genom att fastställa bolagsordning och
ägardirektiv för bolagen.
§ 8 Göteborgs Stadshus AB har kommunfullmäktige i Göteborgs uppdrag att, i
samverkan med övriga delägare, ansvara för den praktiska ägarstyrningen av bolagen
med utgångspunkt i sitt ägardirektiv, bolagens ägardirektiv, kommunfullmäktigebeslut
och andra styrdokument.
§ 9 Roll- och ansvarsfördelning mellan de olika nivåerna i Göteborgs Stads
bolagsstruktur framgår av Göteborgs Stads riktlinjer för ägarstyrning.

Kapitel 2 – Specifikt för Renova AB och Renova Miljö AB

Innehållet i detta kapitel beskriver ändamålet med verksamheten och delägarkommuneras
uppdrag till bolagen. Renova AB ägs av kommunerna Ale, Göteborg, Härryda, Kungälv,
Lerum, Mölndal, Partille, Stenungsund, Tjörn och Öckerö, nedan Ägarkommunerna.
Det kommunala ändamålet
§ 1 Det kommunala ändamålet med Renova AB är att främja en långsiktigt hållbar
utveckling i Ägarkommunerna, framförallt genom en miljöriktig behandling av avfall
som kommer från hushåll i Ägarkommunerna och som kommunerna har skyldighet att ta
om hand enligt miljöbalken och annan lagstiftning. Bolaget är skyldigt att utföra de
uppdrag som bolaget tilldelas av sina ägare. Verksamheten ska bedrivas i
Ägarkommunernas ställe.

Det kommunala ändamålet med Renova Miljö AB är att främja en långsiktigt hållbar
utveckling i Ägarkommunerna genom en miljöriktig behandling av verksamhetsavfall
samt hushållsavfall från andra än Ägarkommunerna.
Bolagens uppdrag
§ 2 Koncernen innehåller moderbolaget Renova AB med dotterbolaget Renova Miljö AB.
Avsikten med koncernen är att särskilja direkttilldelad verksamhet från konkurrensutsatt.

§ 3 Renova AB ska behandla avfall på direkttilldelade uppdrag av Ägarkommunerna.
Bolaget ska vara ett avfallsföretag för dess Ägarkommuner och aktivt medverka i en
långsiktigt hållbar utveckling genom att utföra prisvärda, miljö- och kvalitetsmässigt bra
tjänster inom avfallsområdet.
§ 4 Verksamheten i Renova AB ska bedrivas i enlighet med de beställningar som är
kopplade till direkttilldelade uppdrag och i enlighet med Ägarkommunernas lokala och
regionala avfallsplaner. Uppdragen ska innebära en miljöriktig omlastning,
avfallsbehandling, en effektiv energiåtervinning genom produktion av värme och el samt
restprodukthantering. Bolaget ska, i dialog med huvudmännen, löpande utvärdera
möjligheten att tillhandahålla behandlingskapacitet för rötning av biologiskt avfall.
§ 5 Renova Miljö AB ska behandla avfall från verksamheter som bedrivs i
Ägarkommunerna eller annat avfall som av andra överlämnas till bolaget för återvinning
eller bortskaffande. Bolaget får lämna anbud till Ägarkommunerna på icke
direkttilldelade uppdrag inom avfallsområdet. Bolaget ska aktivt medverka i en
Göteborgs Stad, Ägardirektiv för Renova AB/Renova Miljö AB

2 (7)

15 Revidering av ägardirektiv för Renova AB och Renova Miljö AB - KS2021/0638-2 Revidering av ägardirektiv för Renova AB och Renova Miljö AB : Bil 3. Ägardirektiv för Renova AB_Renova Milj (förslag)

långsiktigt hållbar utveckling genom att erbjuda konkurrenskraftiga, miljö- och
kvalitetsmässigt bra tjänster och produkter inom avfallsområdet.
§ 6 Renova Miljö AB ska också bedriva insamling och övriga logistiktjänster för avfall
från hushåll och verksamheter inom delägarregionen. Bolaget ska vara ett logistikföretag
för dess Ägarkommuner och aktivt medverka i en långsiktigt hållbar utveckling genom att
i konkurrens erbjuda miljö- och kvalitetsmässigt bra tjänster och produkter inom
insamlingsområdet.
Samverkan
§ 7 Bolagen ska inom ramen för sina uppdrag, aktivt och strukturerat genom påverkan på
exempelvis lagstiftning, direktiv och annat regelverk, verka för en för Ägarkommunerna
och bolagen positiv hållbar utveckling av nationella och internationella förhållanden.
Bolagen ska, där så är miljömässigt och affärsmässigt motiverat, kunna ingå olika former
av samarbete med andra aktörer, huvudsakligen inom avfallsområdet. Sådant samarbete
ska vara av allmänintresse för Ägarkommunerna.

§ 8 Samarbetet ska genomföras som ett led i att uppfylla bolagens uppdrag enligt detta
ägardirektiv. Renova AB ska eftersträva en aktiv och innehållsrik dialog mellan
Ägarkommunerna och bolaget. Ägarkommunerna samverkar genom ett särskilt inrättat
ägarråd och genom ett chefsnätverk inom bland annat avfallsområdet. Chefsnätverket
arbetar bland annat med uppföljning av ekonomi och verksamhet kopplat till
direkttilldelade uppdrag och regionala avfallsplaner, utformar beställningar, samråder om
avgifter, samråder om tillkommande direkttilldelningar och övriga strategiska frågor samt
bereder frågor som ska hanteras av ägarrådet.
§ 9 Renova AB ska stödja dessa organ genom en öppen redovisning av bolagets
verksamhet och ställa sitt kunnande till förfogande så att Ägarkommunernas
avfallshantering utvecklas på bästa sätt. Bolaget ska underlätta en stärkt beställarroll hos
Ägarkommunerna, inkluderande beställning, uppföljning och analys.
§ 10 Innan start av verksamhet som kan överlappa med Ägarkommunernas respektive
avfallsverksamhet ska bolagen inhämta berörd Ägarkommuns synpunkter. Direkt
verksamhet riktad mot kommuninvånarna ska alltid samrådas med respektive kommun
för att möjliggöra en sammanhållen avfallsplanering. Kommunikationssatsningar ska
samordnas med Ägarkommunerna.
Ekonomi och effektivitet
§ 11 Bolagens verksamhet ska drivas i enlighet med kommunalrättsliga principer om inte
annat följer av lag och övriga regelverk som styr bolagens verksamhet. Verksamheten ska
bedrivas kostnadseffektivt med största möjliga miljömässiga hänsynstagande. Bolagen
ska finansiera verksamheten genom försäljningsintäkter och självfinansiera nödvändiga
investeringar och utvecklingsarbete. Bolagen ska säkerställa en stabil ekonomisk
utveckling med en tillfredställande soliditet för att skapa ett ekonomiskt utrymme som
möjliggör ett långsiktigt agerande. Investeringar ska motiveras och följas upp ur såväl ett
samhällsekonomiskt som företagsekonomiskt perspektiv.

§ 12 Bolagen får inte pantsätta egendom eller på annat sätt ställa säkerhet för lån. Renova
AB:s prissättning av tjänster gentemot Ägarkommunerna ska präglas av bolagets
självkostnad med ett rimligt tillägg för att finansiera nödvändiga framtida investeringar
och utvecklingsarbete samt av tydlighet och transparens gentemot Ägarkommunerna.
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§ 13 Renova AB:s målsättning skall vara att prissättningen över tid inte överstiger ett
genomsnitt av marknadspriset per ton hos motsvarande anläggningar i Sverige.
Ägarkommunerna ska debiteras lika stora avgifter per viktenhet efter avlämning vid
Renovas mottagningsanläggningar.
§ 14 Renova AB ska ställa kommunalrättsligt och konkurrensrättsligt godtagbara
avkastningskrav på sitt dotterbolag. Det åligger styrelsen i Renova AB att i god tid inför
varje verksamhetsår fastställa priset för de direkttilldelade tjänsterna. Bolaget ska
dessförinnan, senast i september, samråda med respektive Ägarkommun och redovisa
underlaget för prissättningen till ovan nämnda chefsnätverk och på förfrågan till
Ägarkommunernas ägarråd. Redovisningen ska innehålla för- och efterkalkyl av de
kostnads- och intäktsslag som ingår i respektive direkttilldelat uppdrag. Chefsnätverket
och ägarrådet har rätt att framställa synpunkter till styrelsen inför styrelsens beslut om
pris.
§ 15 Moderbolaget ska löpande kunna särredovisa intäkter och kostnader hänförliga till
energiåtervinning genom förbränning, energi- och näringsåtervinning genom rötning,
deponering, samt eventuellt tillkommande direkttilldelade uppdrag.
§ 16 Renova Miljö AB ska bedriva sin verksamhet i konkurrens med andra utförare och
ska agera på ett sådant sätt att konkurrensen inte snedvrids. Detta bolags två
verksamhetsgrenar ska kunna ekonomiskt särredovisas så att ägarna ges möjlighet följa
upp respektive verksamhets lönsamhet.
§ 17 Bolaget ska kontinuerligt använda benchmarking med relevanta aktörer i arbetet
med att utveckla verksamhetens effektivitet och produktivitet.
§ 18 Bolaget ska, i nära samverkan med delägarnas övriga verksamheter, sträva efter en
intern effektivitet där samordning och resursdelning är naturliga insatser för att uppnå
synergier och effektivitet.
Ekologiska och sociala förutsättningar
§ 19 Bolagen ska ha ett långsiktigt hållbart förhållningssätt och låta ett helhetstänkande
som beaktar såväl ekologiska som sociala aspekter vara vägledande vid fullgörandet av
sina uppdrag.

§ 20 Syftet och målsättningen för bolagens verksamhet är, utöver vad som anges i
bolagsordningen, att minimera de negativa effekterna på människors hälsa och miljön vid
utförande av sitt uppdrag, att minska resursanvändningen och främja tillämpning av
avfallshierarkin, genom att maximera återanvändning och återvinning av material och
energi och minimera deponeringen.
§ 21 Bolagen ska även i övrigt uppfylla de relevanta mål som anges i EU-fördrag,
avfallsdirektivet och i gällande europeisk och svensk miljö- och avfallslagstiftning.
Kontroll
§ 22 Ägarkommunerna ska gemensamt, såvitt avser strategiska mål och viktiga beslut,
tillförsäkras en kontroll över moderbolaget som motsvarar den som de utövar över den
egna verksamheten. Bolagen ska lämna Ägarkommunernas kommunstyrelser den
information om verksamheten som begärs.
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§ 23 Mellan Ägarkommunerna gäller ett aktieägaravtal. Det åligger bolagen att i
tillämpliga delar beakta det som ägarna därvid kommit överens om. Bolagen ska också
följa gällande bolagsordning. Bolaget ska vidare tillse att dotterföretag till bolaget följer
detta ägardirektiv och, i tillämpliga delar, vad Ägarkommunerna kommit överens om i
aktieägaravtalet för bolaget.
§ 24 Av bolagsordningen framgår att vissa beslut ska fattas på bolagsstämman.
§ 25 Bestämmelserna i detta direktiv, sammantaget med bestämmelserna i bolagsordning
och aktieägaravtal, är utformade i syfte att de så kallade Teckalkriterierna ska vara
uppfyllda. Bestämmelserna i styrdokumenten om Ägarkommunernas inflytande när det
gäller strategiska mål och viktiga beslut ska tolkas på ett sådant sätt att inflytandet blir
effektivt, i den meningen att moderbolaget underställs en kontroll som gör det möjligt för
Ägarkommunerna att utöva en avgörande påverkan på de beslut som fattas av bolaget.
Bolaget som en del av Göteborgs Stads organisation
§ 26 Renova AB är dotterbolag i koncernen Göteborgs Stadshus. Renova Miljö AB är
helägt dotterbolag till Renova AB.

§ 27 Bolagen ska aktivt medverka i den samverkan och samordning som Göteborgs
Stadshus AB tar initiativ till.
§ 28 Renova AB och Renova Miljö AB ska följa de krav, roller och ansvarsfördelning
som gäller enligt Göteborgs Stads riktlinjer för ägarstyrning.
Frågor av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt
§ 29 Ärenden av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt ska i god tid lämnas
till delägarnas kommunfullmäktige för ställningstagande. Bolagets styrelse ansvarar för
att värdera om ett ärende är av principiell beskaffenhet eller ej samt att ägarrådet ges
möjlighet att samråda i principiella ärenden. Om tveksamhet uppstår om frågan är av
sådan beskaffenhet att kommunfullmäktiges ställningstagande ska inhämtas, ska
ägarrådet tillfrågas.

§ 30 Exempel på frågor där delägarnas kommunfullmäktiges ställningstagande ska
inhämtas är (uppräkningen är inte uttömmande):
a.
b.
c.
d.
e.

Ändring av aktiekapitalet
Beslut om kapitaltillskott till bolag.
Fusion eller likvidering av bolag
Förvärv, bildande eller avyttring av bolag oavsett värde
Förvärv eller avyttring av aktier eller andelar i delägda bolag, om
kommunfullmäktiges godkännande är befogat med hänsyn till
andelsförhållandena, verksamhetens art eller omständigheter i övrigt
f. Bildandet av stiftelse
g. Förvärv eller försäljning av fastighet av sådan omfattning att det påverkar
bolagets långsiktiga ekonomi.
h. Strategiska investeringar som innebär ny inriktning för bolaget eller start av
verksamhet inom nytt affärs- eller verksamhetsområde
i. Beslut som väsentligt påverkar bolagets eller delägarkommunernas ekonomi eller
medför annan risk (till exempel större investeringar eller avyttringar av
tillgångar).
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Kapitel 3 – Generella bestämmelser

Innehållet i detta kapitel beskriver generella skyldigheter för de regionala bolagen.
§ 1 Ändring av bolagsordning beslutas av kommunfullmäktige i delägande kommuner.
§ 2 Bolaget ska varje år upprätta och anta en arbetsordning för styrelsens arbete jämte
instruktion avseende arbetsfördelning mellan styrelsen och verkställande direktören samt
instruktion avseende ekonomisk rapportering till styrelsen.
§ 3 Samtliga kallelser inklusive dagordningar, handlingar och protokoll i bolagets styrelse
ska finnas tillgängliga på Göteborgs Stads hemsida. Det åligger bolaget att därutöver
tillse att nämnda dokument utan dröjsmål kommer samtliga delägare tillhanda.
Kommunstyrelserna i delägande kommuner har rätt att ta del av bolagets handlingar och
räkenskaper samt i övrigt granska bolaget och dess verksamhet. Bolaget ska lämna
kommunstyrelserna den information om verksamheten som begärs, om inte
informationen omfattas av sekretess. Om informationen om verksamheten är
sekretessbelagd måste alternativa sätt att överlämna informationen övervägas.
§ 4 Bolaget ansvarar för att rapportera väsentliga händelser i verksamheten till sitt
moderbolag och kommunstyrelser i delägande kommuner. Bolaget har alltid utöver den
löpande rapporteringen ett ansvar att på eget initiativ informera om förändrade
förutsättningar eller händelser som kan vara av betydelse för den övergripande
uppföljningen och styrningen av verksamheten.
§ 5 Bolaget är skyldigt att tidigt anmäla misstankar om allvarliga oegentligheter i
bolagets verksamhet till lekmannarevisorerna.
§ 6 Bolaget ska i sin verksamhet samverka med delägarnas övriga nämnder och bolag i
syfte att främja det som är mest ändamålsenligt utifrån Ägarkommunernas perspektiv,
med beaktande av krav i kommunallagen och aktiebolagslagen samt annan lag och
författning. Bolaget har ett ansvar för att samråda med, och aktivt söka samverkan med,
andra nämnder och styrelser när de egna besluten och det egna agerandet påverkar andra.
§ 7 Allmänhetens intresse av insyn i bolaget tillgodoses genom att offentlighetsprincipen
omfattar bolaget.
§ 8 Kommunfullmäktigeledamot har rätt att närvara vid bolagsstämmor i direkt och
indirekt helägda bolag samt har rätt att, inom ramen för den upplysningsplikt som åligger
bolagsstyrelsen och verkställande direktören, ställa frågor.
§ 9 Som en del i kommunstyrelsernas uppsiktsplikt, och som grund för
kommunstyrelsernas beslut, ska bolagsstyrelsen och verkställande direktören i samband
med årsrapportens upprättande redovisa och yttra sig om den verksamhet som bolaget har
bedrivit under kalenderåret bedöms ha varit förenlig med det fastställda kommunala
ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna i enlighet med § 3 i
bolagsordningen.
§ 10 Bolagsstyrelsen ska årligen utvärdera sitt eget styrelsearbete. Utvärderingen ska
minst omfatta:
a. om styrelsen saknar någon kompetens för att kunna utföra sina uppgifter
b. om styrelsens arbetsformer fungerar
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c. om styrelsen är organiserad på lämpligt sätt när det gäller eventuell
arbetsfördelning.
Om bolagsstyrelsen kommer fram till att det finns brister som behöver åtgärdas ska
bolagsstyrelsen åtgärda dessa. Utvärderingen, dock ej innehållet, ska protokollföras samt
skickas till bolagets moderbolag och kommunstyrelser i delägande kommuner. Stadshus
AB svarar för att samla in protokollen från direktunderställda bolag samt rapportera dessa
vidare till kommunstyrelsen i Göteborg.
§ 11 Bolagsstyrelsen ska varje år utvärdera verkställande direktörens insatser, endast
styrelseledamöter och suppleanter närvarar vid utvärderingen.
Personuppgifter
§ 12 Bolagsstyrelsen är personuppgiftsansvarig för de behandlingar av personuppgifter
som sker i bolagets verksamhet
Arbetsgivarfrågor
§ 13 Bolaget ska som arbetsgivare följa Göteborgs Stads arbetsgivarpolitiska inriktning.
Bolaget ska samråda med kommunstyrelsen inför viktigare beslut i arbetsgivarfrågor av
principiell strategisk betydelse. Stadshus AB ska säkerställa att väsentlig information i
arbetsgivarfrågor återförs till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. Bolaget ska
säkerställa att väsentlig information i arbetsgivarfrågor återförs till kommunstyrelser och
kommunfullmäktige i delägarkommunerna.
Arbetstagarrepresentation i styrelsen
§ 14 Lagen om styrelserepresentation för de privatanställda gäller även Renova, Gryaab
och Grefab så länge dessa uppfyller kraven för lagens tillämpning. Lokal
arbetstagarorganisation fattar beslut om inrättande av styrelserepresentation och
bolagsstyrelsen ska skriftligen underrättas om sådant beslut.

§ 15 Varje bolagsstyrelse bör söka en överenskommelse med de lokala fackliga
organisationerna som innebär att de fackliga organisationerna avstår från formella
styrelseposter och istället ges möjlighet att närvara med yttranderätt och förslagsrätt vid
sammanträden. Om lokal arbetstagarorganisation fattar beslut om inrättande av formell
styrelserepresentation kan bolaget begära undantag från lagen hos Nämnden för
Styrelserepresentationsfrågor.
Giltighet
§ 16 Detta ägardirektiv ska för att äga giltighet beslutas av kommunfullmäktige i samtliga
delägares kommuner och därefter antas på bolagsstämman.
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Göteborgs Stadshus AB

Tabell med förändringar Kapitel 2 – specifikt
för Renova AB/Renova Miljö AB
Text i nuvarande ägardirektiv
Ägarkommunerna har år 2010
godkänt ett generellt
ägardirektiv avseende bland
annat Bolaget. Detta
ägardirektiv kompletterar det
generella ägardirektivet och
gäller därutöver. (Text i
inledning av ägardirektiv)

Förslag till ändring (kap. 2)
Ägarkommunerna har år 2010
godkänt ett generellt ägardirektiv
avseende bland annat Bolaget. Detta
ägardirektiv kompletterar det
generella ägardirektivet och gäller
därutöver.

Kommunernas ändamål med sitt
ägande av koncernen är att
främja en långsiktigt hållbar
utveckling i Ägarkommunerna,
framförallt genom en miljöriktig
behandling av avfall som
kommer från hushåll och
verksamheter i
Ägarkommunerna.

§ 1 Det kommunala ändamålet med
Renova AB är att främja en
långsiktigt hållbar utveckling i
Ägarkommunerna, framförallt
genom en miljöriktig
behandling av avfall som
kommer från hushåll i
Ägarkommunerna och som
kommunerna har skyldighet att
ta om hand enligt miljöbalken
och annan lagstiftning. Bolaget
är skyldigt att utföra de uppdrag
som bolaget tilldelas av sina
ägare. Verksamheten ska
bedrivas i Ägarkommunernas
ställe.

Kommentar
Det generella ägardirektivet för
regionala bolag ersätts genom
skrivningar i ägardirektivets kapitel 1
och 3. Dessa texter reglerar
motsvarande områden samt att texter
utvecklats och anpassats till ny
lagstiftning. Utgångspunkt för kapitel
1 och 3 i ägardirektiv för de
regionala bolagen är texter som
arbetats fram för Göteborgs helägda
bolag vilka anpassats till förhållandet
att de regionala bolagen har flera
delägare.
Det kommunala ändamålet med
respektive bolag formuleras i
enlighet med vad som framgår av
bolagens bolagsordningar.

Det kommunala ändamålet med
Renova Miljö AB är att främja
en långsiktigt hållbar utveckling
i Ägarkommunerna genom en
miljöriktig behandling av
verksamhetsavfall samt

Göteborgs Stad Göteborgs Stadshus AB, tjänsteutlåtande
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Verksamheten ska bedrivas i
enlighet med de beställningar
som är kopplade till
direkttilldelade uppdrag och i
enlighet med Ägarkommunernas
lokala och regionala
avfallsplaner. Uppdragen ska
innebära en miljöriktig
omlastning, avfallsbehandling,
en effektiv energiåtervinning
genom produktion av värme och
el samt restprodukthantering.
Bolaget ska tillhandahålla
behandlingskapacitet för rötning
av biologiskt avfall.

Bolagen ska inom ramen för
sina uppdrag, aktivt och
strukturerat genom påverkan på
exempelvis lagstiftning, direktiv
och annat regelverk, verka för
en för Ägarkommunerna och
bolagen positiv hållbar
utveckling av nationella och
internationella förhållanden.
Bolagen ska, där så är
miljömässigt och affärsmässigt
motiverat, kunna ingå olika
former av samarbete med andra
aktörer inom avfallsområdet.
Sådant samarbete ska vara av
allmänintresse för
Ägarkommunerna.

Bolagen får inte pantsätta
egendom eller på annat sätt
ställa säkerhet för lån. Bolagen
får uppta lån eller annan kredit
mot säkerhet i form av borgen
från Ägarkommunerna under
förutsättning att

hushållsavfall från andra än
Ägarkommunerna.
§ 4 Verksamheten i Renova AB ska
bedrivas i enlighet med de
beställningar som är kopplade
till direkttilldelade uppdrag och
i enlighet med
Ägarkommunernas lokala och
regionala avfallsplaner.
Uppdragen ska innebära en
miljöriktig omlastning,
avfallsbehandling, en effektiv
energiåtervinning genom
produktion av värme och el
samt restprodukthantering.
Bolaget ska, i dialog med
huvudmännen, löpande
utvärdera möjligheten att
tillhandahålla
behandlingskapacitet för rötning
av biologiskt avfall.
§ 7 Bolagen ska inom ramen för
sina uppdrag, aktivt och
strukturerat genom påverkan på
exempelvis lagstiftning, direktiv
och annat regelverk, verka för
en för Ägarkommunerna och
bolagen positiv hållbar
utveckling av nationella och
internationella förhållanden.
Bolagen ska, där så är
miljömässigt och affärsmässigt
motiverat, kunna ingå olika
former av samarbete med andra
aktörer, huvudsakligen inom
avfallsområdet. Sådant
samarbete ska vara av
allmänintresse för
Ägarkommunerna.
§ 12 Bolagen får inte pantsätta
egendom eller på annat sätt
ställa säkerhet för lån. Bolagen
får uppta lån eller annan kredit
mot säkerhet i form av borgen
från Ägarkommunerna under
förutsättning att

Göteborgs Stad Göteborgs Stadshus AB, tjänsteutlåtande

Kapacitet för att ta hand om
biologiskt avfall är ej uppbyggd.
Investeringsförslag har tidigare
utvärderats men inte bedömts
realiserbara. Förslag från Renova att
revidera ägardirektivet med avseende
på området.
Förslag till revidering har diskuterats
och godkänts av delägarnas
chefsnätverk för Renova (KCR) vid
möte 2020-11-26.

Branschen har utvecklats mot att det i
upphandlingar sker en paketering av
tjänster också med aktörer utanför
avfallsområdet, ex enklare facility
managment-tjänster tillsammans med
insamling av avfall. Förslag från
Renova Miljö AB att ägardirektivet
revideras med avseende på området.
Förslag till revidering har diskuterats
och godkänts av delägarnas
chefsnätverk för Renova (KCR) vid
möte 2020-11-26.

Ägardirektivets text om finansiering
under Ekonomi och effektivitet
uppdateras. Regionala bolag omfattas
av Göteborgs Stads riktlinje för
finansverksamheten.
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Ägarkommunerna lämnar
borgen för lånet eller krediten.
Bolagen får på
marknadsmässiga villkor uppta
kredit utan säkerhet i Göteborgs
Stads koncernbank. Renova
AB:s prissättning av tjänster
gentemot Ägarkommunerna ska
präglas av bolagets självkostnad
med ett rimligt tillägg för att
finansiera nödvändiga framtida
investeringar och
utvecklingsarbete samt av
tydlighet och transparens
gentemot Ägarkommunerna.
-

Ägarkommunerna lämnar
borgen för lånet eller krediten.
Bolagen får på
marknadsmässiga villkor uppta
kredit utan säkerhet i Göteborgs
Stads koncernbank. Renova
AB:s prissättning av tjänster
gentemot Ägarkommunerna ska
präglas av bolagets självkostnad
med ett rimligt tillägg för att
finansiera nödvändiga framtida
investeringar och
utvecklingsarbete samt av
tydlighet och transparens
gentemot Ägarkommunerna.
§ 17 Bolaget ska kontinuerligt
använda benchmarking med
relevanta aktörer i arbetet med
att utveckla verksamhetens
effektivitet och produktivitet.

§ 18 Bolaget ska, i nära samverkan
med delägarnas övriga
verksamheter, sträva efter en
intern effektivitet där
samordning och resursdelning
är naturliga insatser för att
uppnå synergier och effektivitet.
Mellan Ägarkommunerna gäller § 23 Mellan Ägarkommunerna gäller
ett aktieägaravtal. Det åligger
ett aktieägaravtal. Det åligger
Bolagen att i tillämpliga delar
Bolagen att i tillämpliga delar
beakta det som ägarna därvid
beakta det som ägarna därvid
kommit överens om. Bolaget ska
kommit överens om. Bolaget
också följa gällande
ska också följa gällande
bolagsordning. Bolaget ska
bolagsordning. Bolaget ska
vidare tillse att dotterföretag till
vidare tillse att dotterföretag till
Bolaget följer detta ägardirektiv,
bolaget följer detta ägardirektiv,
det generella ägardirektivet och,
det generella ägardirektivet och,
i tillämpliga delar, vad
i tillämpliga delar, vad
Ägarkommunerna kommit
Ägarkommunerna kommit
överens om i aktieägaravtalet för
överens om i aktieägaravtalet
Bolaget.
för bolaget.
Bestämmelserna i detta direktiv, § 25 Bestämmelserna i detta direktiv,
sammantaget med
sammantaget med
bestämmelserna i bolagsordning,
bestämmelserna i
generellt ägardirektiv och
bolagsordning, generellt
Göteborgs Stad Göteborgs Stadshus AB, tjänsteutlåtande

Ägardirektivet kompletteras under
avsnitt om Ekonomi och effektivitet
med ”standardtext” från ägardirektiv
för Göteborgs Stadshus AB:s helägda
bolag vilken har anpassats till
förhållandet att Renova AB har flera
delägare.

Det generella ägardirektivet som
åsyftas i befintlig text ersätts genom
det nya ägardirektivets kapitel 1 och
kapitel 3.

Det generella ägardirektivet som
åsyftas i befintlig text ersätts genom
det nya ägardirektivets kapitel 1 och
kapitel 3.
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aktieägaravtal, är utformade i
syfte att de s.k. Teckalkriterierna
ska vara uppfyllda.
Bestämmelserna i
styrdokumenten om
Ägarkommunernas inflytande
när det gäller strategiska mål
och viktiga beslut ska tolkas på
ett sådant sätt att inflytandet blir
effektivt, i den meningen att
Moderbolaget underställs en
kontroll som gör det möjligt för
Ägarkommunerna att utöva en
avgörande påverkan på de beslut
som fattas av Bolaget. Detta
ägardirektiv ska, för att äga
giltighet, antas på bolagsstämma
i bolagen.

-

ägardirektiv och aktieägaravtal,
är utformade i syfte att de så
kallade Teckalkriterierna ska
vara uppfyllda. Bestämmelserna
i styrdokumenten om
Ägarkommunernas inflytande
när det gäller strategiska mål
och viktiga beslut ska tolkas på
ett sådant sätt att inflytandet blir
effektivt, i den meningen att
moderbolaget underställs en
kontroll som gör det möjligt för
Ägarkommunerna att utöva en
avgörande påverkan på de
beslut som fattas av bolaget.
Detta ägardirektiv ska, för att
äga giltighet, antas på
bolagsstämma i bolagen.

§ 26 Renova AB är dotterbolag i
koncernen Göteborgs Stadshus.
Renova Miljö AB är helägt
dotterbolag till Renova AB.
§ 27 Bolaget ska aktivt medverka i
den samverkan och samordning
som Göteborgs Stadshus AB tar
initiativ till.

Före beslut som är av principiell
beskaffenhet eller annars av
större vikt ska bolagen inhämta
Ägarkommunernas
ställningstagande. De
bolagsfrågor som måste
underställas Ägarkommunernas
framgår av det generella
ägardirektivet. Av
bolagsordningen framgår också
att vissa beslut ska fattas på
bolagsstämma.

§ 28 Bolaget ska följa de krav som
gäller enligt Göteborgs Stads
riktlinjer för ägarstyrning.
§ 29 Ärenden av principiell
beskaffenhet eller annars av
större vikt ska i god tid lämnas
till delägarnas
kommunfullmäktige för ställningstagande. Bolagets styrelse
ansvarar för att värdera om ett
ärende är av principiell
beskaffenhet eller ej samt att
ägarrådet ges möjlighet att
samråda i principiella ärenden.
Om tveksamhet uppstår om
frågan är av sådan beskaffenhet
att kommunfullmäktiges

Göteborgs Stad Göteborgs Stadshus AB, tjänsteutlåtande

Av kapitel 3 framgår att ägardirektiv
ska beslutas i kommunfullmäktige
hos samtliga delägare och att
ägardirektiv därefter ska antas på
bolagsstämma.

Ägardirektivet kompletteras med ett
avsnitt om Bolaget som en del av
Göteborgs Stads organisation.
Avsnittet innehåller ”standardtext”
från ägardirektiv för Göteborgs
Stadshus AB:s helägda bolag vilken
har anpassats till förhållandet att
Gryaab har flera delägare.

Ägardirektivet kompletteras och
befintlig text utvecklas med ett
avsnitt om Frågor av principiell
beskaffenhet eller annars av större
vikt. Avsnittet innehåller
”standardtext” från ägardirektiv för
Göteborgs Stadshus AB:s helägda
bolag vilken har anpassats till
förhållandet att Renova har flera
delägare.
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ställningstagande ska inhämtas,
ska ägarrådet tillfrågas.
§ 30 Exempel på frågor där
delägarnas
kommunfullmäktiges
ställningstagande ska inhämtas
är (uppräkningen är inte
uttömmande):
a.
b.

Ändring av aktiekapitalet
Beslut om kapitaltillskott till
bolag.
c. Fusion eller likvidering av bolag
d. Förvärv, bildande eller avyttring
av bolag oavsett värde
e. Förvärv eller avyttring av aktier
eller andelar i delägda bolag,
om kommunfullmäktiges
godkännande är befogat med
hänsyn till andelsförhållandena, verksamhetens art
eller omständigheter i övrigt
f. Bildandet av stiftelse
g. Förvärv eller försäljning av
fastighet av sådan omfattning att
det påverkar bolagets
långsiktiga ekonomi
h. Strategiska investeringar som
innebär ny inriktning för bolaget
eller start av verksamhet inom
nytt affärs- eller
verksamhetsområde
i. Beslut som väsentligt påverkar
bolagets eller
delägarkommunernas ekonomi
eller medför annan risk (till
exempel större investeringar
eller avyttringar av tillgångar).

Göteborgs Stad Göteborgs Stadshus AB, tjänsteutlåtande
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Handläggarens namn
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2021-05-11

Vision Kode (Dnr KS2020/1689-2)
Sammanfattning
Beredningen för samhälle och utveckling har som en del av sitt arbete med beredningsuppdrag
att ta fram en fördjupad översiktsplan för Kode, tagit fram en vision för Kode. Visionen är en
politisk viljeinriktning i arbetet med översiktsplan samt fördjupad översiktsplan, och ska
fungera vägledande i utvecklingen av Kode. I arbetet med den fördjupade översiktsplanen
kommer beredningen och förvaltningen att arbeta tillsammans för att nå visionen.
Bedömningen är att visionen antas.
Bakgrund
Efter att ha slutfört arbetet med att ta fram en fördjupad översiktsplan för Ytterby har
beredningen fortsatt med uppdraget att ta fram en fördjupad översiktsplan för Kode. För att
kunna peka ut riktningen för utvecklingen av Kode på längre sikt har beredningen jobbat fram
en vision. I arbetet med den fördjupade översiktsplanen kommer beredningen och
förvaltningen att arbeta tillsammans för att nå visionen.
Ser vi i backspegeln så har Kungälvs befolkning ökat till ungefär det tredubbla på 70 år. Kode
har mycket bra förutsättningar att växa i och med att tågstationen med trafik till både
Göteborg och andra grannkommuner finns. Västlänkens utbyggnad kommer också att skapa
direktförbindelser med nya delar av göteborgsregionen. Kode har alltså potential att växa
mycket även i framtiden.
Bedömning
Bedömningen är att visionen antas.
Juridisk bedömning
Plan och Bygglagen 3 kap. 1 § anger att varje kommun ska ha en gällande översiktsplan som
omfattar hela kommunen. Vidare anger PBL 3 kap. 2 § att översiktsplanen ska ange
inriktningen för den långsiktiga utvecklingen av den fysiska miljön, men är inte juridiskt
bindande. En vision för en översiktsplan är inte heller ett juridiskt bindande dokument, men
pekar ut en viljeinriktning för en utveckling av ett samhälle och är således en viktig del i arbetet
med fördjupad översiktsplan.

ADRESS
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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Ekonomisk bedömning
Visionen kan bedömas ha en påverkan på kommunens ekonomi utifrån den utveckling av
kommunen som föreslås avseende exempelvis antal invånare och det behov på kommunal
service som en befolkningsökning innebär.
I arbetet med Fördjupad översiktsplan för Kode kommer en ekonomisk konsekvensanalys
göras.
Förslag till beslut
1. Upprättat dokument Vision Kode antas.

Beredningen för samhälle och utveckling

Expedieras till:
Linda Andreasson /Plan
Henrik Johansson /Plan
För kännedom till:
Fredric Norrå/Planering
och myndighet
Nämndsekreterare
/Kommunkansliet
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FÖP Kode Vision
2021-05-26 Beredningen för Samhälle och Utveckling
Patrik Renström (C), Susanne Jönsson (S), Kathrine Månsson (S), Ilona Waern
(KD), Rainer Hoffman (UP) Pierre Syrén (SD), Sven-Erik Nilsson (M), Bo
Franzon (M), Henry Larsson (V)
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FÖP Kode Vision
”Orten där man enkelt kan leva hållbart nära havet”
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FÖP Kode Vision
1, Befolkning.
2, Byggnation.
3, Infrastrukturen
4, Verksamheter.
5, Naturvärden etc. rekreation mm.
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FÖP Kode Vision
Byggnation och trygg miljö


Vilken sorts bebyggelse vill vi se, i tätorten och på landsbygden?



Tätorten 3-våning luftigt, blandad bebyggelse och ju längre från centrum ju
luftigare.



Tätortsavgräsningen utökas till att omfatta öster om motorvägen, öster om
Tunge skola (bergknalle med träd). Även området nära gamla E6 upp mot
kommungränsen inkluderas och så även ner mot Buderöd nära E6, del av
närströvsområdet blir bebyggelse



Grannbyarna ( Solberga/Aröd/ etc.) utvecklas på icke jordbruksmark,
småskalig bebyggelse utom plan skall kunna var möjlig

2010 ÖP
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FÖP Kode Vision
Infrastruktur


Alla trafikslag inkluderas i framtida Kode, anpassa vägsystem för
morgondagens behov och befolkning
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FÖP Kode Vision
Verksamheter


Verksamheter skall utvecklas och utökas



Ny Verksamhetsmark utmed E6 både Öster och väster om



Centrumområdet (ÖP 2010) utvecklas



Gröna näringar, bevara Solbergaslätten ( söder ut även mot Kåröd)
utifrån gröna näringars behov, behålla försörjningsförmåga. Försöka
undvika bebyggelse på odlingsbar mark väster om Tunge skola (norr
söder linje) Gröna näringar skall utvecklas
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FÖP Kode Vision
Befolkningsutveckling


Hur många kommer att bo i Kode centralort med omnejd, samma område som i
gällande ÖP sid 35 (Solberga församling)



På kort och lång sikt
2019

2025

2031

2040

2060

Solberga
församling

4 657

5 400

5400

6 200

10 000

Kode

1600

1800

2050

2600

5500
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
Sida

2021-05-26
1 (1)

§ 28/2021

Vision Kode (Dnr KS2020/1689)
Beredningen för samhälle och utveckling har som en del av sitt arbete med beredningsuppdrag
att ta fram en fördjupad översiktsplan för Kode, tagit fram en vision för Kode. Visionen är en
politisk viljeinriktning i arbetet med översiktsplan samt fördjupad översiktsplan, och ska
fungera vägledande i utvecklingen av Kode. I arbetet med den fördjupade översiktsplanen
kommer beredningen och förvaltningen att arbeta tillsammans för att nå visionen.
Bedömningen är att visionen antas.
Beslutsunderlag
Beredningsskrivelse Vision Kode
Bilaga Vision Kode pr
Beslut
__________

1. Upprättat dokument Vision Kode antas.

BEREDNINGEN FÖR SAMHÄLLE OCH
UTVECKLING

Justeras sign
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Sammanträdesprotokoll

2021-06-16
50 (50)

Sammanträdesdatum
Sida

§ 226/2021

Vision Kode (Dnr KS2020/1689)
Beredningen för samhälle och utveckling har som en del av sitt arbete med
beredningsuppdrag att ta fram en fördjupad översiktsplan för Kode, tagit fram en vision för
Kode. Visionen är en politisk viljeinriktning i arbetet med översiktsplan samt fördjupad
översiktsplan, och ska fungera vägledande i utvecklingen av Kode. I arbetet med den
fördjupade översiktsplanen kommer beredningen och förvaltningen att arbeta tillsammans
för att nå visionen.
Bedömningen är att visionen antas.
Under sammanträdet
Kommunstyrelsens ledamöter för dialog om ärendet och är överens om att ärendet är av
långsiktig och framåtsyftande karaktär och att debatten därför bör föras på
kommunfullmäktige och inte på kommunstyrelsenivå.
Beslutsunderlag
Beredningsskrivelse Vision Kode
Bilaga Vision Kode pr
Bilaga Protokollsutdrag - Beredningen för samhälle och utveckling - 26 maj 2021
Protokollsutdrag - Vision Kode - Beredningen för samhälle och utveckling
Förslag till kommunfullmäktige
__________

1. Upprättat dokument Vision Kode antas.

KOMMUNSTYRELSEN

Justeras sign
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Sammanträdesprotokoll
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Sammanträdesdatum
Sida

§ 226/2021

Vision Kode (Dnr KS2020/1689)
Beredningen för samhälle och utveckling har som en del av sitt arbete med
beredningsuppdrag att ta fram en fördjupad översiktsplan för Kode, tagit fram en vision för
Kode. Visionen är en politisk viljeinriktning i arbetet med översiktsplan samt fördjupad
översiktsplan, och ska fungera vägledande i utvecklingen av Kode. I arbetet med den
fördjupade översiktsplanen kommer beredningen och förvaltningen att arbeta tillsammans
för att nå visionen.
Bedömningen är att visionen antas.
Under sammanträdet
Kommunstyrelsens ledamöter för dialog om ärendet och är överens om att ärendet är av
långsiktig och framåtsyftande karaktär och att debatten därför bör föras på
kommunfullmäktige och inte på kommunstyrelsenivå.
Beslutsunderlag
Beredningsskrivelse Vision Kode
Bilaga Vision Kode pr
Bilaga Protokollsutdrag - Beredningen för samhälle och utveckling - 26 maj 2021
Protokollsutdrag - Vision Kode - Beredningen för samhälle och utveckling
Förslag till kommunfullmäktige
__________

1. Upprättat dokument Vision Kode antas.

KOMMUNSTYRELSEN

Justeras sign
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
Sida

2021-05-26
1 (1)

§ 28/2021

Vision Kode (Dnr KS2020/1689)
Beredningen för samhälle och utveckling har som en del av sitt arbete med beredningsuppdrag
att ta fram en fördjupad översiktsplan för Kode, tagit fram en vision för Kode. Visionen är en
politisk viljeinriktning i arbetet med översiktsplan samt fördjupad översiktsplan, och ska
fungera vägledande i utvecklingen av Kode. I arbetet med den fördjupade översiktsplanen
kommer beredningen och förvaltningen att arbeta tillsammans för att nå visionen.
Bedömningen är att visionen antas.
Beslutsunderlag
Beredningsskrivelse Vision Kode
Bilaga Vision Kode pr
Beslut
__________

1. Upprättat dokument Vision Kode antas.

BEREDNINGEN FÖR SAMHÄLLE OCH
UTVECKLING

Justeras sign
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Beredningsskrivelse

Handläggarens namn
Karin Ek Thorbjörnsson

1(2)

2021-02-23

Beredningsuppdrag, BTS och BSU – Säkerställa samhällsekonomisk
hållbar, och för äldre hållbar bostadsförsörjning – Beredningsskrivelse
(Dnr KS2019/0192-16)
Sammanfattning
Den äldre befolkningen i Kungälvs kommun ökar. Sjukvård samt omvårdnad kommer i än
högre grad ske i hemmet. Detta ställer stora krav på att bostaden är anpassad så att den äldre
kan leva ett självständigt och gott liv. För kommunen är det en strategisk fråga att ha en
hållbar bostadspolitik som möjliggör olika former av attraktiva boenden för att stimulera äldre
att lämna opraktiska stora bostäder.
Beredningen för Samhälle och utveckling samt beredningen för Trygghet och stöd har, i
enlighet med Kommunfullmäktiges uppdrag tagit fram en policy för en hållbar
bostadsförsörjning för äldre. Policyn ska användas för att skapa förutsättningar för ökad
rörlighet på bostadsmarknaden, där äldre stimuleras att planera sitt framtida boende. Policyn
syftar bland annat till att öka kunskapen och förändra attityder kring äldres boende, samt till att
äldre ska ges ökade möjligheter att bo ändamålsenligt med hög livskvalité i det ordinarie
bostadsbeståndet.
Policyn för äldres boende föreslås antas som styrdokument, och beredningsuppdraget anses
slutfört och därmed avslutat.

Bakgrund
Den äldre befolkningen i Kungälvs kommun ökar genom att fler medborgare går in i dessa
åldrar, men också på grund av att äldre lever längre. Sjukvård samt omvårdnad kommer i än
högre grad att ske i hemmet, vilket ställer stora krav på att bostäder är anpassade så den äldre
kan leva ett självständigt och gott liv. En viktig parameter är därför att seniorer i tid själva tar
ansvar för att bostaden är anpassad för ett liv där man kanske inte är lika rörlig som i dag.
Många äldre bor idag i stora bostäder som inte är tillgänglighetsanpassade och ligger långt från
service och gemenskap. För kommunen är det en strategisk fråga att ha en hållbar
bostadspolitik som möjliggör olika former av attraktiva boenden för att stimulera äldre att
lämna opraktiska stora bostäder till förmån för barnfamiljer. Kommunfullmäktige har gett
beredningen för Samhälle och Utveckling och beredningen för Trygghet och stöd i uppdrag att
ta fram en policy rörande en hållbar bostadsförsörjning för äldre.
ADRESS
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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Bedömning
Arbetet med policydokumentet Äldres boende – hållbar bostadsförsörjning har organiserats
genom en arbetsgrupp bestående av representanter från beredningen för Trygghet och stöd
och beredningen för Samhälle och utveckling, samt två representanter från respektive sektor.
Arbetet med policydokumentet har bedrivits i enlighet med det av Kommunfullmäktige ställt
uppdrag om att säkerställa en samhällsekonomiskt, och för äldre hållbar bostadsförsörjning.
Bedömningen är att policydokumentet Äldres boende – hållbar bostadsförsörjning kan antas
och att beredningsuppdraget anses slutfört och därmed avslutat.
Juridisk bedömning
Kommunen har enligt 5 kap. 4 -6 §§ socialtjänstlagen (2001:453) ett uppdrag att verka för att
äldre får tillgång till ändamålsenliga bostäder. Den föreslagna policyn är därför förenlig med
gällande lagstiftning.
Ekonomisk bedömning
Kungälvs kommun står inför en demografisk utmaning med en högre andel äldre. Ett
proaktivt arbete kring äldres boende har olika samhällsekonomiska dimensioner; om
kommunen verkar för välanpassade bostäder som gör äldre mer självgående, kan det på lång
sikt kräva mindre insatser från samhället. Genom ändamålsenlig markanvisning som inkluderar
både hyres, - och bostadsrättsprojekt kan kommunen verka för en rörlig bostadsmarknad, med
närhet mellan bostäder och service vilket bidrar till en ekonomiskt hållbar bostadsförsörjning.

Förslag till kommunfullmäktige
1. Policydokumentet Äldres boende – hållbar bostadsförsörjning antas.
2. Beredningsuppdraget anses slutfört.

Beredningen för Trygghet och Stöd

Expedieras till:
Karin Ek
Thorbjörnsson /
Kommunkansliet
Anna Ulvehed /SoU
Johan Sjöholm /ToS
För kännedom till:

Beredningen för Samhälle och utveckling
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Remissvar Äldres boende – hållbar bostadsförsörjning.
Utkastet till Policyn är väl skriven och lätt att förstå, dock är kartorna svårlästa.
Sammanfattningsvis för att öka rörligheten på bostadsmarknaden behövs det byggas fler
hyresbostäder. I dag finns inte initamentet för eller alternativet för äldre att byta sin bostad.
Sälja sitt hus, där äldre som bott i sitt hus många år är inte ett alternativ då det idag byggs
bostadsrätter som blir dyrare än deras nuvarande kostnader. En välgrundad och långsiktig
information från kommunens sida måste genomföras för att ändra attityder om äldres
boende och där kommunen måste ägna energi och visa större intresse för den äldre
generationen.
Syftet är enl kommunen strategiskt och då är information och attitydförändringar centralt.
På vilket sätt ska dialogen om” att agera proaktivt utifrån sitt egen boendesituation”,
genomföras.?
Vad är ett gott liv och vem avgör det? 4:2 Kommunen ska: sammanfattning på samtliga
punkter är:
Ett gediget arbete är att verkligen genomföra detta praktiskt. Byggnationen om billiga och
bra bostäder centralt som är lättillgängliga ska prioriteras. Där bör allmännyttan ha en
ledande roll. Policyn har ju en koppling till Bostadsförsörjningsprogrammet 2020-2022, där
en post visar 180 mkr för 2022 för nytt” Vård- och omsorgsboende”. Osäkerheten är stor vad
gäller framtida omsorgsboende”.
Denna policy innefattar ju inte äldreboenden som särbo utan avser yngre seniorer som i tid
bör tänka till hur jag vill bo när jag blir äldre. Det som absolut inte får glömmas bort är ju att
äldreboenden där äldre har ett omsorgsbehov Det är lika viktigt att kommunen även här
arbetar med energi, då dessa boenden också behöver förändras efter de behov som
uppkommer då befolkningen blir äldre. En målsättning vore att planera för flexibla lösningar
där bostäder med omsorgsbehov kan inrymmas i policyn för ”yngre seniorer
Frågan från pensionärsorganisationerna blir hur implementeras och synliggörs denna policy
i utförarorganisationerna och hur görs den känd för kommunens invånare?
Pensionärsorganisationerna genom KPR deltar gärna i samarbetet med arbetet.
För Pensionärsorganisationerna i KPR
Kungälv 17 febr 2021
Margaretha Jonsson. vice ordf
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
Sida

2021-03-24
1 (1)

§ 20/2021

Beredningsuppdrag, BTS och BSU – Säkerställa samhällsekonomisk
hållbar, och för äldre hållbar bostadsförsörjning - Beredningsskrivelse och
styrdokument (Dnr KS2019/0192)
Beredningsuppdrag, BTS och BSU – Säkerställa samhällsekonomisk hållbar, och för äldre
hållbar bostadsförsörjning - Beredningsskrivelse och styrdokument (Dnr KS2019/0192)
Den äldre befolkningen i Kungälvs kommun ökar. Sjukvård samt omvårdnad kommer i än
högre grad ske i hemmet. Detta ställer stora krav på att bostaden är anpassad så att den äldre
kan leva ett självständigt och gott liv. För kommunen är det en strategisk fråga att ha en
hållbar bostadspolitik som möjliggör olika former av attraktiva boenden för att stimulera äldre
att lämna opraktiska stora bostäder.
Beredningen för Samhälle och utveckling samt beredningen för Trygghet och stöd har, i
enlighet med Kommunfullmäktiges uppdrag tagit fram en policy för en hållbar
bostadsförsörjning för äldre. Policyn ska användas för att skapa förutsättningar för ökad
rörlighet på bostadsmarknaden, där äldre stimuleras att planera sitt framtida boende. Policyn
syftar bland annat till att öka kunskapen och förändra attityder kring äldres boende, samt till att
äldre ska ges ökade möjligheter att bo ändamålsenligt med hög livskvalité i det ordinarie
bostadsbeståndet.
Policyn för äldres boende föreslås antas som styrdokument, och beredningsuppdraget anses
slutfört och därmed avslutat.
Beslutsunderlag
Beredningsskrivelse Beredningsuppdrag, BTS och BSU – Säkerställa samhällsekonomisk
hållbar, och för äldre hållbar bostadsförsörjning - Beredningsskrivelse och styrdokument
Bilaga KPR Remissvar Äldres boende
Bilaga Policy Äldres boende - hållbar bostadsförsörjning
Bilaga Policy Äldres boende Remissversion
Förslag till kommunfullmäktige
1. Policydokumentet Äldres boende – hållbar bostadsförsörjning antas.
2. Beredningsuppdraget anses slutfört.

Beslut
Informationen antecknas till protokollet.
__________

BEREDNINGEN FÖR SAMHÄLLE OCH
UTVECKLING

Justeras sign
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Äldres boende
- hållbar bostadsförsörjning
Policy

Diarie-/dokumentnummer:
Beslut:
Beredande politiskt organ:
Giltighetstid:
Dokumentansvarig:

KS2019/0192
Kommunfullmäktige
Beredningen för Trygghet och Stöd, Beredningen för samhälle och
utveckling
2027-12-31
Anna Ulvehed samhällsplanerare och Johan Sjöholm
utvecklingsledare folkhälsa
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1. Sammanfattning
Kommunfullmäktige har i sin budget gett beredningarna för Samhälle och Utveckling samt
Trygghet och Stöd i uppdrag att ta fram en policy för hållbar bostadsförsörjning.
Den ökade medellivslängden i Sverige och i Kungälvs kommun innebär att andelen äldre blir
större. Samtidigt syns en positiv utveckling, där fler äldre har en bättre hälsa och lever ett aktivt
liv. I Kungälvs kommun bor endast cirka 4 procent av alla 65 år och äldre i vård och
omsorgsboende. Framtida scenario är att fler bor kvar i den egna bostaden och mer av hälso- och
sjukvården kommer att ske där, vilket kommer att ställa ökade krav på den egna bostaden.
Flyttbenägenheten är låg bland seniorer, många planerar inte i tid för sitt boende utan bostaden
kan bli ett hinder för det goda livet. Det är den enskildes egna ansvar att bo i en ändamålsenlig
bostad för att kunna leva ett självständigt och gott liv. Prioriterat är därför att skapa incitament
för attraktiva boendemiljöer för seniorer samt stimulera äldre att flytta till dessa om den
nuvarande bostaden inte matchar individens behov.
Kungälvs framtida bostadsbyggande behöver innehålla valmöjligheter för alla generationer.
Bostaden än möjlighet till ett självständigt liv. Utifrån dimensionerna social-, ekologisk- och
ekonomisk hållbarhet, är äldres boende en strategisk fråga. Det finns en förhoppning om att
flyttkedjor ska starta genom att äldre lämnar opraktiska bostäder för att flytta till mer
ändamålsenliga bostäder.
Policyn ger riktlinjer kring:
•
•
•

Att öka kunskapen och förändra attityder kring äldres boende.
Möjliggör byggandet av ändamålsenliga bostäder.
Få äldre att flytta till bostäder för ett gott självständigt liv.

Policyn ska användas för att skapa förutsättningar för ökad rörlighet på bostadsmarknaden, där
äldre stimuleras att planera sitt framtida boende i det smarta samhället. Det smarta samhället är
för oss att använda digitala, tekniska hjälpmedel och andra innovationer för ett gott liv.

2. Vision
Visionen - ett Kungälv där kommunen uppmuntrar, underlättar och möjliggör olika former av
bostäder för en hållbar bostadsförsörjning. Där äldre tar ansvar för att i tid planera sitt boende
för ett gott liv, där rätt boendeform bidrar till ytterligare fler självständiga år.
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3. Syfte
Äldres boende är en strategisk fråga, där kommunens olika sektorer, bolag och fastighetsägare
bör samverka kring skapande av nya bostäder. Bostäder som tillgodoser behov av fysisk
tillgänglighet, olika alternativ, närhet till service och gemenskap där moderna innovationer
används för att skapa ett bra liv samt minska kostnader för särskilt boende och hemtjänst.
Policyn syftar till att äldre ska ges ökade möjligheter att bo ändamålsenligt med hög livskvalité i
det ordinarie bostadsbeståndet och på så sätt frigöra bostäder och bostadsyta. Policyn ska:
•
•
•
•
•

Öka självständighet
Motverka ensamhet och öka gemenskap
Möjliggöra aktivt liv
Öka tillgänglighet
Främja hållbart boende

4. Mål och viljeinriktning
Målet med policyn Äldres boende – hållbar bostadsförsörjning är:
•
•
•
•

Att öka kunskapen och förändra attityder kring äldres boende.
Att få äldre att flytta till bostäder för ett gott självständigt liv.
Ett hållbart resursutnyttjande av boyta.
Att använda digitala och tekniska lösningar.

4.1

Öka kunskapen och förändra attityder kring äldres boende

Kungälvs kommun ska:
•
•
•
•

Föra en dialog med unga seniorer kring betydelsen att agera proaktivt utifrån sin egen
boendesituation och möjliggöra ett självständigt gott liv.
Informera och tydliggöra kommunens ansvar och individens egna ansvar att exempelvis
ställa sig i bostadskö.
Ta del av befolkningsprognoser samt analysera nya behov, omsättning av platser,
inflyttningar samt teknikutvecklingens påverkan.
Utifrån bostadsförsörjningsprogrammet ska kunskapen kring äldres boendesituation
beaktas i stadsbyggande för att skapa ändamålsenligt boende.
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4.2

Få äldre att flytta till bostäder för ett gott liv

Kungälvs kommun ska:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

I dialog med allmännyttan och fastighetsägare göra det enklare att ställa sig i bostadskö.
I dialog med byggherrar, bostadsbolag öka kunskapen och nytänkandet kring sätt att
arbeta med tillgänglighet för det smarta samhället i befintligt bostadsbestånd.
Vid nybyggnation utgå från att bygga blandat för olika åldrar samt närhet till service och
kollektivtrafik.
Utveckla rådgivningen avseende tillgänglighet för det smarta samhället i samband med
bygglov och kvalitetskontroll.
Verka för att flerbostadshusbeståndet vid ombyggnation ska tillgänglighetsanpassas för
det smarta samhället.
Verka för fler attraktiva boendeformer på den öppna marknaden för att möta
målgruppens behov och önskemål.
Stimulera frivilliga insatser som till ett exempel ”peer to peer” (jämlikar hjälper varandra)
eller andra initiativ från civilsamhället.
Fokusera på strategiska områden där kommunen kan påverka tillskott av bostäder för
äldre.
Markanvisa med krav på ändamålsenlighet och olika typer av boende för äldre.
Prioritera byggare som bygger till rimlig hyra, långsiktiga förvaltare.
Samordna sektorer Trygghet och Stöd och Samhälle och Utveckling för att färdigställa
ändamålsenliga bostäder för gruppen äldre på rätt plats inom ny exploatering.
Vid nybyggnation utgå från möjligheten till att samutnyttja lokaler och utemiljöer för olika
målgrupper.
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5. Bakgrund
Äldres boendemiljö ska bidra till ett självständigt och gott liv som kan skjuta upp behov av vård
och omsorg om den utformas på rätt sätt. 1 Kartläggningar visar att äldre i Kungälvs kommun till
viss del bor utspritt. En utmaning är att få medelålders och äldre att flytta till en ändamålsenlig
bostad. Många äldre personer bor kvar i stora otillgängliga eller svårskötta bostäder. Genom ett
proaktivt arbete kring äldres boende skapas möjlighet till ytterligare självständiga år, men även
möjligheter till nya boende för exempelvis barnfamiljer. Kommunen, byggherrar, fastighetsägare
och arkitekter har ett ansvar att skapa hållbara bokedjor.
Redan idag finns goda exempel kring funktionella bostäder för målgruppen äldre. I kommunens
olika serviceorter, som i Ytterby på Klevevägen och i Kareby vid Hagenvägen finns redan dessa
ändamålsenliga bostäder. I Kungälvs centrum har Förbo byggt kvarteret Kvarnen med hyresrätter
för målgruppen 70 år och äldre. Kungälvsbostäder har i Komarken förtätat med ett
trygghetsboende. I Kongahälla invigde Riksbyggen hösten 2020 sitt eget boendekoncept. För att
äldre ska vilja flytta dit ska dessa bostäder vara attraktiva och tillföra individen något.
I Sverige ökar medellivslängden och äldre lever längre än tidigare. I Kungälvs kommun har den
yngre pensionärsgruppen, 65–79-år, ökat stadigt sedan 1980. Ökningen har varit extra stor, då de
stora kullarna födda på 1940-talet kommit in i dessa åldrar. Den närmaste framtiden medför
därmed en ökning i åldersgruppen 80 år eller äldre. 2 Den åldrande befolkningen innebär att
efterfrågan på omsorgstjänster ökar och att allt färre människor i yrkesarbetande åldrar ska
försörja allt fler som inte arbetar. 3 Den demografiska försörjningskvoten visar hur många
personer en person i arbetsför ålder behöver försörja utöver sig själv.

Diagram 1: Nationell demografisk försörjningskvot.
Källa: SCB 4
Karlsson, Hermansson & Sandberg, 2012 Ekonomisk analys, Görbra för äldre. FoU i Väst
Kungälvs kommun Befolkningsprognos 2019 - 2023 med utblick mot 2028
3 Mörk, E, G Ó Erlingsson och L Persson (2019), Kommunernas framtid, SNS, Stockholm
4 https://www.ekonomifakta.se/fakta/arbetsmarknad/befolkning/befolkningsstruktur/
1
2
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I diagrammet ovan går det att följa hur försörjningskvoten utvecklats över tid men även hur stor
del av kvoten som utgörs av respektive undergrupp. Idag ligger försörjningskvoten på 77. Det vill
säga att det på 100 personer i arbetsför ålder går 77 personer som antingen är yngre eller äldre.
Närmare bestämt är 41 av dessa yngre än 20 år och 36 personer är äldre än 65 år. Befolkningens
ålderssammansättning kommer förändras. Framförallt kommer andelen äldre över 65 år öka och
förväntas 2070 uppgå till nära 25 procent av befolkningen. Det här skulle i så fall innebära att den
demografiska försörjningskvoten stiger till 89.

5.1

Äldres geografiska fördelning i Kungälvs kommun

Nedan redovisas var olika åldersgrupper bor i Kungälvs kommun, dels utifrån intervallet 60 år
och äldre samt mellan 55 och 65 år.

Karta 1: Befolkning äldre än 60 år fördelade i Kungälvs kommunen.
Källa: Befolkningsregister 2020-05-25
I de röda områdena bor fler än 200 som är över 60 år och i de rosa 150 - 199. Av de som är 60
plus samt 70 plus i Kungälv, bor 2/3 i småhus och 1/3 i flerbostadshus. Vid jämförelse har
Kungälvs kommun hög andel äldre som äger sitt eget boende.
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Karta 2: Befolkning äldre än 60 år fördelade i Centrala Kungälv.
Källa: Befolkningsregister 2020-05-25
Större delen av befolkningen över 60 år bor i centrala Kungälv, merparten av dessa inom de
mörkröda områden som är Komarken samt Selma Lagerlöfsgata, Trollhättevägen och Ivar
Claessonsgata i centrala Kungälv.

Karta 3: Befolkning äldre än 60 fördelade i Ytterby.
Källa: Befolkningsregister 2020-05-25
8

bostadsförsörjning - KS2019/0192-16 Beredningsuppdrag, BTS och BSU – Säkerställa samhällsekonomisk hållbar, och för äldre hållbar bostadsförsörjning - Beredningsskrivelse och styrdokument : Policy Äldres Boende - hållbar bostadsförsörjning

När det gäller Ytterby samt åldersintervallet 60 år och äldre bor flest i centrala Ytterby följt av
Övre och Nedre Tega, Tornhaga och Tunge.

Karta 4: Befolkning 55 - 65 år fördelade i Kungälvs kommunen.
Källa: Befolkningsregister 2020-05-25
Kartan ovan visar befolkningen mellan 55–65 år. Jämfört åldersgruppen 60 år och äldre finns en
större spridning över hela kommunen. Noterbart är en relativt hög andel i Kode, vilket även om
tio år kan resultatera en hög andel 65 år och äldre.

5.2

Ekonomi äldre

Utifrån SCB:s nationella inkomstrapport har gruppen 65 år eller äldre lägre sammanräknad
förvärvsinkomst än 20–64-åringarna. Kvinnorna har lägre inkomst än männen. Dock har
skillnaden minskat över tid, vilket syns tydligast bland kvinnor i åldersgruppen 65–69 år. 5
Kungälvs kommun förhåller sig dock väl i jämförelse med övriga Västra Götalandsregionen.
65 + år (2018)
män
kvinnor
totalt

Kungälv
304,7
230,4
264,4

VGR
278,7
202,6
238,0

Tabell 1: År 2018. Nettoinkomst 65 + år medelinkomst kön, ålder och år.
Källa: SCB Statistikdatabas
Låg ekonomisk standard avser andelen personer som lever i hushåll vars ekonomiska standard är
mindre än 60 procent av medianvärdet i befolkningen. Både i åldersintervallet 65 - 79 år samt
äldre än 80 år är andelen lägre i Kungälvs kommuns jämfört med det regionala genomsnittet.
Samtidigt finns även i Kungälvs kommun en högre andel kvinnor med låg inkomststandard.
5

https://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/hushallens-ekonomi/inkomster-ochinkomstfordelning/inkomster-och-skatter/pong/statistiknyhet/inkomster-och-skatter-inkomstrapport-2017/
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2018
65 - 79 år
Ensamstående
kvinnor 6
Ensamstående män
80+ år
Ensamstående
kvinnor
Ensamstående män

Kungälv VGR
7,0
12
23,4
29,5
15,9
19,8
38,5

23,8
23,4
40,1

17,6

21,8

Tabell 2. År 2018 Andel personer i hushåll med inkomst <60 procent av medianvärdet efter
region, ålder, hushållstyp.
Källa: SCB Statistikdatabas

5.3

Äldres situation på bostadsmarknaden

Flyttfrekvensen bland äldre är generellt låg och har varit så under en längre tid. Det finns en
förhoppning om att flyttkedjor ska starta genom att äldre lämnar äldre bostäder för att flytta till
mera ändamålsenliga bostäder i nyproduktion. Incitamentet kan till synes vara svagt att flytta, från
exempelvis en villa med avbetalade lån och låga månadskostnader till en bostadsrätt alternativt
hyresrätt. Försäljning av villan generera oftast en hög vinst, där beskattning i dagsläget utgörs av
22 %. Möjlighet finns även att skjuta upp beskattningen utan att betala någon ränta vid köp av
en mer passande bostad.
Bland äldre, i synnerhet äldre kvinnor, finns en grupp personer med begränsat ekonomiskt
utrymme. Äldre med svag ekonomi kan ha svårt att flytta till ett boende som motsvarar deras
behov. Orsakerna kan vara att det egna kapitalet är litet, priserna är höga och utbudet av
hyresrätter med låg hyra är begränsat. Vidare har ökade krav på amortering och egenfinansiering
vid köp av bostad tillkommit. Det är därför viktigt att i god tid ställa sig i bostadskö.

5.4

Begrepp bostäder för seniorer på den ordinarie bostadsmarknaden

Denna policy innefattar inte ”äldreboende” utan fokuserar på bostäder för seniorer på den
ordinarie bostadsmarknaden.
Nedan följer en enklare förklaring kring vanligt förekommande begrepp: seniorbostad,
trygghetsbostad och bogemenskap. Notera att dessa begrepp går in i varandra och öppnar för
tolkningar.

6

Avser kategorin ensamstående kvinnor och män utan barn.
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Seniorbostad
Seniorbostäder är helt vanliga bostäder på den ordinarie bostadsmarknaden. Seniorboenden kan
skilja sig mycket åt i sin utformning och i vad de har att erbjuda. Ibland är det enda utmärkande
att alla som bor i fastigheten är över en viss ålder, medan andra boenden erbjuder service och
aktiviteter.
Trygghetsbostäder
Det statliga investeringsstödet ges till bostäder som hyrs ut till personer över 65 år och har
utrymmen för gemensamma måltider, samvaro, hobby och rekreation och där det finns personal
under dagtid. Stödet motsvarar drygt 200 kr/kvm och år.
Trygghetsbostäder är ett antal samlade hyresbostäder där en person i hushållet är 70 år eller äldre.
Villkoren för att få statligt stöd till bland annat ny- eller ombyggnation till trygghetsbostäder
framgår av svensk författningssamling; ”Förordning (2016:848) om statliga stöd för att anordna
och tillhandahålla bostäder för äldre personer”.
Trygghetsbostäder är inte en biståndsprövad insats. 7 Trygghetsbostäder är en boendeform i
lägenhet med eget hyreskontrakt som den enskilde söker och hyr via fastighetsägare/hyresvärdar
som innehar denna form av lägenhet i sitt bestånd. Fastighetsägaren ansvarar för en särskild kö
till lägenheterna. Om boende behöver någon form av stöd och hjälp för sin dagliga livsföring ska
detta sökas via socialtjänsten, där en biståndshandläggare kan bevilja t. ex. hemtjänst.
Bogemenskap
Utifrån Boverket är bogemenskap, eller gemenskapsboende, ett samlingsnamn för boendeformer
som präglas av utökade möjligheter till samvaro och gemenskap i vardagen, grannar emellan. 8
Det finns ofta väl tilltagna utrymmen för spontant umgänge och gemensamma aktiviteter i en
bogemenskap. Entréer, trapphus och andra kommunikationsytor brukar vara utformade med
tanke på att det ska kännas naturligt att stanna till för en pratstund där.
I en bogemenskap har varje hushåll sin egen lägenhet, fullt utrustad, och därutöver tillgång till
utrymmen för gemensamma aktiviteter. För att hålla nere kostnaderna kan lägenheterna vara
något mindre till ytan än i ett vanligt flerbostadshus.
En bogemenskap kan också vara en grupp av människor som utifrån sina egna ambitioner
tillsammans planerar och låter bygga. Det handlar alltså om att de som ska bo i huset gemensamt
går ihop, planerar dess utformning och är sin egen byggherre. 9 Goda exempel på detta finns
bland annat i Tyskland, där boendekostnader har minimerats.

7

Det finns en form av trygghetsbostad som erbjuds äldre personer utifrån en enkel biståndsprövning som kallas för
biståndsbedömt trygghetsboende. Prop 2017/18:273 ger kommuner rätt att skapa den här typen av bostad för
personer som inte behöver heldygnsvård.
8
https://www.boverket.se/sv/samhallsplanering/bostadsmarknad/bostadsforsorjning/byggbogemenskaper/bogemenskaper/
9
https://goteborg.se/wps/portal/start/bostader-och-boendemiljo/bostader-och-lokaler/byggemenskap-gemensamhetsboende/!ut/p/z1/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjo8ziQw0NAi2cDB0NLMIc3Qwczdw9vFwCD
AwsvA30wwkpiAJKG-AAjgb6BbmhigA_kjnB/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/
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Bo nära eller ”Vi som vill bo i kollektiv” är en rörelse som vinner mark. Likasinnade personer bor
i kollektiv där man kanske har gemensamt kök och vardagsrum men med egna sovrum och
badrum.

5.5

Bostadspolitiska mål nationellt, regionalt och kommunalt

För att personer med funktionsnedsättning ska kunna leva oberoende och att fullt ut delta på
livets alla områden behöver samhället bli mer tillgängligt enligt artikel 9 i FN-konventionen. Det
handlar bland annat om att personer med funktionsnedsättning ska få tillgång till den fysiska
miljön på samma villkor som andra.
Kommunen ska, enligt lag om kommunernas bostadsförsörjningsansvar (2000:1383), skapa
förutsättningar för att alla i kommunen lever i goda bostäder och främja att ändamålsenliga
åtgärder för bostadsförsörjningen förbereds och genomförs.
Det övergripande nationella bostadspolitiska målet är att: 10
Alla ska ges förutsättningar för att leva i goda bostäder till rimliga kostnader och i en stimulerande
och trygg miljö inom långsiktigt hållbara ramar. Boende och bebyggelsemiljön ska bidra till jämlika
och värdiga levnadsförhållanden och särskilt främja en god uppväxt för barn och ungdomar. Vid
planering och förvaltning ska en ekologisk, ekonomisk och socialt hållbar utvecklig vara grund för
verksamheten.

6. Relation till andra styrdokument och strategiska mål
Utifrån Policy för styrdokument (KS2019/1577) definieras policy som en övergripande
avsiktsförklaring. Policyn vägleder och anger förhållningssätt samt vilka värden som ska beaktas.
Policy Äldres boende - hållbar bostadsförsörjning tar sin utgångspunkt utifrån följande av
kommunfullmäktiges strategiska mål:
• En trygg omsorg med valmöjligheter genom hela livet
• Att alla medborgare ska ha möjlighet att delta i ett rikt och aktivt fritid- och kulturliv
• En ökad samordning mellan infrastruktur och byggnation i hela kommunen
Policyn har en tydlig koppling till Bostadsförsörjningsprogram Kungälvs kommun 2020 - 2022
(KS2019/1645). Enligt programmet bör nya bostäder planeras så att det erbjuds olika
boendeformer (småhus, flerbostadshus) med blandade upplåtelseformer. Vidare betonas att det
bör finnas bostäder för livets alla skeden i alla kommunens centralorter, tillgänglighet till
attraktiva bostäder samt tillgänglighet inom bostaden. Nya bostäder ska planeras både utifrån
samhälls- och privatekonomiskt hållbara perspektiv. God tillgänglighet och närhet mellan
bostäder och service bidrar till ett ekonomiskt hållbart samhälle och boende.
Utifrån programmet ska kommunen underlätta för äldre att flytta från en större bostad till en mer
ändamålsenlig och tillgänglig. Vidare betonas att äldres bostäder ska vara tillgängliga, nära service
10

Riksdagsbeslut i december 2003 proposition 2002/2003:1, rskr 2003/04:72
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och kollektivtrafik, vilket i sin tur skapar förutsättningar att bo kvar i den egna bostaden så länge
som möjligt.
Policyn har även relation till kommunens lokalförsörjningsplan.
Programmet Social hållbarhet – ökat innanförskap (KS2019/0202) har som mål att tillsammans med
civilsamhället, näringslivet, hälso- och sjukvården och övriga offentliga institutioner öka
innanförskapet i Kungälvs kommun. Utifrån ett äldreperspektiv betonas i programmet
exempelvis:
•
•

Underlätta bokedjan för äldre.
Blandad bebyggelse för god folkhälsa och gemenskap.

Behovet av ett aktivt arbete kring äldres boende lyfts även i programmets underliggande
Äldreplan.

7. Levandegöra
Policyn ska användas för att skapa förutsättningar för ökad rörlighet på bostadsmarknaden.
Många äldre kan tänka sig att flytta till ett mer tillgängligt boende och genom att erbjuda
attraktiva alternativ kan villan eller lägenheten som känns stor och ödslig för en ensamboende bli
ett nytt hem för en barnfamilj. De äldres behov av olika typer av bostäder ska vara grunden för
kommunens långsiktiga planering. Äldre ska i god tid få information och stöd att planera sitt
framtida boende. Allmännyttan har ett särskilt ansvar för att bygga bostäder för äldre i samarbete
med äldreomsorgen.
Policy Äldres boende - hållbar bostadsförsörjning ska användas vid:
•
•
•
•
•

revideringen av Översiktsplan.
planbesked, när ansökan om bostäder för äldre inkommer.
kommunens markanvisningstävlingar, där bostäder för äldre planeras att byggas.
uppföljning av kommunens äldreplan
regelbundna informationskampanjer om det egna ansvaret och vilka möjligheter som
finns

8. Uppföljning
Policyn gäller fram till 2027, med möjlighet att revidera utifrån nuläge och omvärldsanalys.
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
Sida

2021-03-23
1 (1)

§ 24/2021

Beredningsuppdrag, BTS och BSU – Säkerställa samhällsekonomisk
hållbar, och för äldre hållbar bostadsförsörjning - Beredningsskrivelse och
styrdokument (Dnr KS2019/0192)
Den äldre befolkningen i Kungälvs kommun ökar. Sjukvård samt omvårdnad kommer i än
högre grad ske i hemmet. Detta ställer stora krav på att bostaden är anpassad så att den äldre
kan leva ett självständigt och gott liv. För kommunen är det en strategisk fråga att ha en
hållbar bostadspolitik som möjliggör olika former av attraktiva boenden för att stimulera äldre
att lämna opraktiska stora bostäder.
Beredningen för Samhälle och utveckling samt beredningen för Trygghet och stöd har, i
enlighet med Kommunfullmäktiges uppdrag tagit fram en policy för en hållbar
bostadsförsörjning för äldre. Policyn ska användas för att skapa förutsättningar för ökad
rörlighet på bostadsmarknaden, där äldre stimuleras att planera sitt framtida boende. Policyn
syftar bland annat till att öka kunskapen och förändra attityder kring äldres boende, samt till att
äldre ska ges ökade möjligheter att bo ändamålsenligt med hög livskvalité i det ordinarie
bostadsbeståndet.
Policyn för äldres boende föreslås antas som styrdokument, och beredningsuppdraget anses
slutfört och därmed avslutat.
Beslutsunderlag
Beredningsskrivelse Beredningsuppdrag, BTS och BSU – Säkerställa samhällsekonomisk
hållbar, och för äldre hållbar bostadsförsörjning - Beredningsskrivelse och styrdokument
Bilaga KPR Remissvar Äldres boende
Bilaga Policy Äldres boende - hållbar bostadsförsörjning
Bilaga Policy Äldres boende Remissversion
Förslag till kommunfullmäktige
1. Policydokumentet Äldres boende – hållbar bostadsförsörjning antas.
2. Beredningsuppdraget anses slutfört.
__________

BEREDNINGEN FÖR TRYGGHET OCH
STÖD

Justeras sign
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Tjänsteskrivelse

Handläggarens namn
Mats Mikulic
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2021-06-15

Beredningsuppdrag, BTS och BSU – Säkerställa samhällsekonomisk
hållbar, och för äldre hållbar bostadsförsörjning
- nu fråga juridisk bedömning efter återremiss (Dnr KS2019/0192-20)

Bakgrund - återremiss
Kommunstyrelsen beslutade 2021-04-28 (§ 132/2021) att ärendet återemitteras till
förvaltningen med uppdraget att bereda ärendet utifrån ett ekonomiskt och juridiskt
perspektiv.
Med anledning av kommunstyrelsens beslut kompletteras ärendet avseende den juridiska
bedömningen enligt nedan.
Juridisk bedömning
Enligt 2 kap 1 § kommunallagen (2017:725) får kommunen själva ha hand om angelägenheter av
allmänt intresse som har anknytning till kommunens område eller deras medlemmar
Av lagen (2000:1383) om kommunernas bostadsförsörjningsansvar framgår att kommunen med
riktlinjer ska planera för bostadsförsörjningen. Syftet med planeringen är att skapa
förutsättningar för alla i kommunen att leva i goda bostäder och för att främja att
ändamålsenliga åtgärder för bostadsförsörjningen förbereds och genomförs.
Kommunen har antagit ett Bostadsförsörjningsprogram Kungälvs kommun 2020 - 2022
(KS2019/1645) i syfte är att redogöra för kommunens övergripande strategier, målsättningar
och planeringsberedskap för bostadsförsörjningen.
Bostadsförsörjningsplaneringen har en stark koppling till fysisk planering och beslut om
markanvändning enligt bestämmelserna i plan- och bygglagen (2010:900, PBL). Översiktsplanen,
detaljplaner och bygglov m.m. prövas i varje enskilt ärende enligt PBL.
Enligt 5 kap 5 § socialtjänstlagen (2001:453) ska kommunen verka för att äldre människor får
goda bostäder och ska därutöver ge dem som behöver det stöd och hjälp i hemmet och annan
lättåtkomlig service. Kommunen ska vidare inrätta särskilda boendeformer för service och
omvårdnad för äldre människor som behöver särskilt stöd. Av bestämmelsen framgår vidare
att kommunen även får inrätta särskilda boendeformer för äldre människor som främst
ADRESS
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behöver stöd och hjälp i boendet och annan lättåtkomlig service och som därutöver har behov
av att bryta oönskad isolering.
Förslaget till policyn Äldres boende - hållbar bostadsförsörjning, som en del av kommunens
bostadsförsörjningsplanering, bedöms vara i enlighet med gällande lagar, förordningar och
övriga relevanta styrdokument.
Ekonomisk bedömning
Kommunens eget behov av bostäder för brukare som berörs av policyn presenteras i
kommunens lokalresursplan som revideras årligen. Budget för berörda projekt som är en följd
av behoven i lokalresursplanen redovisas i Investerings- och driftsprogrammet som antas av
kommunfullmäktige i november varje år.
Haleh Lindqvist
kommundirektör

Erik Lindskog
administrativ chef
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§ 132/2021

Beredningsuppdrag, BTS och BSU – Säkerställa samhällsekonomisk
hållbar, och för äldre hållbar bostadsförsörjning - Beredningsskrivelse och
styrdokument (Dnr KS2019/0192)
Den äldre befolkningen i Kungälvs kommun ökar. Sjukvård samt omvårdnad kommer i än
högre grad ske i hemmet. Detta ställer stora krav på att bostaden är anpassad så att den äldre
kan leva ett självständigt och gott liv. För kommunen är det en strategisk fråga att ha en
hållbar bostadspolitik som möjliggör olika former av attraktiva boenden för att stimulera äldre
att lämna opraktiska stora bostäder.
Beredningen för Samhälle och utveckling samt beredningen för Trygghet och stöd har, i
enlighet med Kommunfullmäktiges uppdrag tagit fram en policy för en hållbar
bostadsförsörjning för äldre. Policyn ska användas för att skapa förutsättningar för ökad
rörlighet på bostadsmarknaden, där äldre stimuleras att planera sitt framtida boende. Policyn
syftar bland annat till att öka kunskapen och förändra attityder kring äldres boende, samt till att
äldre ska ges ökade möjligheter att bo ändamålsenligt med hög livskvalité i det ordinarie
bostadsbeståndet.
Policyn för äldres boende föreslås antas som styrdokument, och beredningsuppdraget anses
slutfört och därmed avslutat.
Beslutsunderlag
Beredningsskrivelse Beredningsuppdrag, BTS och BSU – Säkerställa samhällsekonomisk
hållbar, och för äldre hållbar bostadsförsörjning - Beredningsskrivelse och styrdokument
Bilaga KPR Remissvar Äldres boende
Bilaga Protokollsutdrag - Beredningen för samhälle och utveckling - 24 mars 2021
Bilaga Policy Äldres Boende - hållbar bostadsförsörjning
Bilaga Protokollsutdrag - Beredningen för Trygghet och stöd - 23 mars 2021
Yrkanden
Miguel Odhner (S): Ärendet återemitteras till förvaltningen med uppdraget att bereda ärendet
utifrån ett ekonomiskt och juridiskt perspektiv.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att kommunstyrelsen beslutar att anta
yrkandet.
Omröstning begärs inte.
Beslut

__________

Ärendet återemitteras till förvaltningen med uppdraget att bereda ärendet utifrån
ett ekonomiskt och juridiskt perspektiv.

KOMMUNSTYRELSEN

Justeras sign
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§ 211/2021

Beredningsuppdrag, BTS och BSU – Säkerställa samhällsekonomisk
hållbar, och för äldre hållbar bostadsförsörjning (Dnr KS2019/0192)
Den äldre befolkningen i Kungälvs kommun ökar. Sjukvård samt omvårdnad kommer i än
högre grad ske i hemmet. Detta ställer stora krav på att bostaden är anpassad så att den äldre
kan leva ett självständigt och gott liv. För kommunen är det en strategisk fråga att ha en
hållbar bostadspolitik som möjliggör olika former av attraktiva boenden för att stimulera
äldre
att lämna opraktiska stora bostäder.
Beredningen för Samhälle och utveckling samt beredningen för Trygghet och stöd har, i
enlighet med Kommunfullmäktiges uppdrag tagit fram en policy för en hållbar
bostadsförsörjning för äldre. Policyn ska användas för att skapa förutsättningar för ökad
rörlighet på bostadsmarknaden, där äldre stimuleras att planera sitt framtida boende. Policyn
syftar bland annat till att öka kunskapen och förändra attityder kring äldres boende, samt
till att
äldre ska ges ökade möjligheter att bo ändamålsenligt med hög livskvalité i det ordinarie
bostadsbeståndet.
Policyn för äldres boende föreslås antas som styrdokument, och beredningsuppdraget anses
slutfört och därmed avslutat.
Beslutsunderlag
Beredningsuppdrag, BTS och BSU – Säkerställa samhällsekonomi...
Policy Äldres Boende
Protokollsutdrag - Beredningen för Trygghet och stöd - 23 mars
Policy Äldres Boende - hållbar bostadsförsörjning
Protokollsutdrag - Beredningen för Trygghet och stöd - 19 januari
Förslag till kommunfullmäktige
1. Policydokumentet Äldres boende – hållbar bostadsförsörjning antas.
2. Beredningsuppdraget anses slutfört.
__________

KOMMUNSTYRELSEN

Justeras sign
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§ 132/2021

Beredningsuppdrag, BTS och BSU – Säkerställa samhällsekonomisk
hållbar, och för äldre hållbar bostadsförsörjning - Beredningsskrivelse och
styrdokument (Dnr KS2019/0192)
Den äldre befolkningen i Kungälvs kommun ökar. Sjukvård samt omvårdnad kommer i än
högre grad ske i hemmet. Detta ställer stora krav på att bostaden är anpassad så att den äldre
kan leva ett självständigt och gott liv. För kommunen är det en strategisk fråga att ha en
hållbar bostadspolitik som möjliggör olika former av attraktiva boenden för att stimulera äldre
att lämna opraktiska stora bostäder.
Beredningen för Samhälle och utveckling samt beredningen för Trygghet och stöd har, i
enlighet med Kommunfullmäktiges uppdrag tagit fram en policy för en hållbar
bostadsförsörjning för äldre. Policyn ska användas för att skapa förutsättningar för ökad
rörlighet på bostadsmarknaden, där äldre stimuleras att planera sitt framtida boende. Policyn
syftar bland annat till att öka kunskapen och förändra attityder kring äldres boende, samt till att
äldre ska ges ökade möjligheter att bo ändamålsenligt med hög livskvalité i det ordinarie
bostadsbeståndet.
Policyn för äldres boende föreslås antas som styrdokument, och beredningsuppdraget anses
slutfört och därmed avslutat.
Beslutsunderlag
Beredningsskrivelse Beredningsuppdrag, BTS och BSU – Säkerställa samhällsekonomisk
hållbar, och för äldre hållbar bostadsförsörjning - Beredningsskrivelse och styrdokument
Bilaga KPR Remissvar Äldres boende
Bilaga Protokollsutdrag - Beredningen för samhälle och utveckling - 24 mars 2021
Bilaga Policy Äldres Boende - hållbar bostadsförsörjning
Bilaga Protokollsutdrag - Beredningen för Trygghet och stöd - 23 mars 2021
Yrkanden
Miguel Odhner (S): Ärendet återemitteras till förvaltningen med uppdraget att bereda ärendet
utifrån ett ekonomiskt och juridiskt perspektiv.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att kommunstyrelsen beslutar att anta
yrkandet.
Omröstning begärs inte.
Beslut

__________

Ärendet återemitteras till förvaltningen med uppdraget att bereda ärendet utifrån
ett ekonomiskt och juridiskt perspektiv.

KOMMUNSTYRELSEN

Justeras sign
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§ 20/2021

Beredningsuppdrag, BTS och BSU – Säkerställa samhällsekonomisk
hållbar, och för äldre hållbar bostadsförsörjning - Beredningsskrivelse och
styrdokument (Dnr KS2019/0192)
Beredningsuppdrag, BTS och BSU – Säkerställa samhällsekonomisk hållbar, och för äldre
hållbar bostadsförsörjning - Beredningsskrivelse och styrdokument (Dnr KS2019/0192)
Den äldre befolkningen i Kungälvs kommun ökar. Sjukvård samt omvårdnad kommer i än
högre grad ske i hemmet. Detta ställer stora krav på att bostaden är anpassad så att den äldre
kan leva ett självständigt och gott liv. För kommunen är det en strategisk fråga att ha en
hållbar bostadspolitik som möjliggör olika former av attraktiva boenden för att stimulera äldre
att lämna opraktiska stora bostäder.
Beredningen för Samhälle och utveckling samt beredningen för Trygghet och stöd har, i
enlighet med Kommunfullmäktiges uppdrag tagit fram en policy för en hållbar
bostadsförsörjning för äldre. Policyn ska användas för att skapa förutsättningar för ökad
rörlighet på bostadsmarknaden, där äldre stimuleras att planera sitt framtida boende. Policyn
syftar bland annat till att öka kunskapen och förändra attityder kring äldres boende, samt till att
äldre ska ges ökade möjligheter att bo ändamålsenligt med hög livskvalité i det ordinarie
bostadsbeståndet.
Policyn för äldres boende föreslås antas som styrdokument, och beredningsuppdraget anses
slutfört och därmed avslutat.
Beslutsunderlag
Beredningsskrivelse Beredningsuppdrag, BTS och BSU – Säkerställa samhällsekonomisk
hållbar, och för äldre hållbar bostadsförsörjning - Beredningsskrivelse och styrdokument
Bilaga KPR Remissvar Äldres boende
Bilaga Policy Äldres boende - hållbar bostadsförsörjning
Bilaga Policy Äldres boende Remissversion
Förslag till kommunfullmäktige
1. Policydokumentet Äldres boende – hållbar bostadsförsörjning antas.
2. Beredningsuppdraget anses slutfört.

Beslut
Informationen antecknas till protokollet.
__________

BEREDNINGEN FÖR SAMHÄLLE OCH
UTVECKLING

Justeras sign
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§ 24/2021

Beredningsuppdrag, BTS och BSU – Säkerställa samhällsekonomisk
hållbar, och för äldre hållbar bostadsförsörjning - Beredningsskrivelse och
styrdokument (Dnr KS2019/0192)
Den äldre befolkningen i Kungälvs kommun ökar. Sjukvård samt omvårdnad kommer i än
högre grad ske i hemmet. Detta ställer stora krav på att bostaden är anpassad så att den äldre
kan leva ett självständigt och gott liv. För kommunen är det en strategisk fråga att ha en
hållbar bostadspolitik som möjliggör olika former av attraktiva boenden för att stimulera äldre
att lämna opraktiska stora bostäder.
Beredningen för Samhälle och utveckling samt beredningen för Trygghet och stöd har, i
enlighet med Kommunfullmäktiges uppdrag tagit fram en policy för en hållbar
bostadsförsörjning för äldre. Policyn ska användas för att skapa förutsättningar för ökad
rörlighet på bostadsmarknaden, där äldre stimuleras att planera sitt framtida boende. Policyn
syftar bland annat till att öka kunskapen och förändra attityder kring äldres boende, samt till att
äldre ska ges ökade möjligheter att bo ändamålsenligt med hög livskvalité i det ordinarie
bostadsbeståndet.
Policyn för äldres boende föreslås antas som styrdokument, och beredningsuppdraget anses
slutfört och därmed avslutat.
Beslutsunderlag
Beredningsskrivelse Beredningsuppdrag, BTS och BSU – Säkerställa samhällsekonomisk
hållbar, och för äldre hållbar bostadsförsörjning - Beredningsskrivelse och styrdokument
Bilaga KPR Remissvar Äldres boende
Bilaga Policy Äldres boende - hållbar bostadsförsörjning
Bilaga Policy Äldres boende Remissversion
Förslag till kommunfullmäktige
1. Policydokumentet Äldres boende – hållbar bostadsförsörjning antas.
2. Beredningsuppdraget anses slutfört.
__________

BEREDNINGEN FÖR TRYGGHET OCH
STÖD

Justeras sign

18 Rapportering av ej verkställda beslut, kvartal 4 2020 - SMN2020/0386-11 Rapportering av ej verkställda beslut, kvartal 4 2020 : Rapportering av ej verkställda beslut, kvartal 4 2020

Tjänsteskrivelse

Handläggarens namn
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2021-05-05

Rapportering av ej verkställda beslut, kvartal 4 2020 (Dnr SMN2020/038611)
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
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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.
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
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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.
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 beslut
1. Rapport ej verkställda beslut avseende kvartal 3 2020 godkänns och översänds till
Kommunrevisionen
2. Statistikrapport godkänns och översänds till Kommunfullmäktige
Lena Arnfelt
sektorchef
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Expedieras till: Monica Fundin, Susanne Ek, Greger Hjelm, Vivi Quarfort, Makki Almusawe Eva Regnéll

För kännedom till:
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Statistikrapport - Ej verkställda beslut kvartal 4, 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 oktober – 31 januari 2021
Insats

Lagrum

Kontaktperson

9.4§ LSS

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

9.6§ LSS
9.8§ LSS
9.9§ LSS
SoL
SoL
SoL
SoL

Ej
Verkställda Avslut utan
verkställda under
verkställighet
perioden

6

5

4

Summa
Individrapporter

Ärende
som är
äldre
än 1 år

Man

Kvinna Barnperspektiv

11

9

7

4

4

1

2

2

Bostad för vuxna enligt LSS 9.9§ - Det finns sex ärenden som inte verkställts (resursbrist) och fem ärende har avslutat med verkställighet.
Bostad IFO SoL – Det finns fyra ärende som inte verkställts (resursbrist).
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§ 46/2021

Rapportering av ej verkställda beslut, kvartal 4 2020 (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.
Yrkande
Ancy Wahlgren (UP): Korrigera beslutstext till kvartal 4 i stället för 3
Proposition
Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att utskottet beslutar att anta Ancy
Wahlgrens (UP) yrkande.
Omröstning begärs inte.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Rapportering av ej verkställda beslut, kvartal 4 2020
Bilaga Statistikrapport ej verkställda beslut till SMN och KR kvartal 4 2020
Protokollsutdrag - Rapportering av ej verkställda beslut, kvartal 4 2020 - Sociala
myndighetsnämnden
Beslut
1. Rapport ej verkställda beslut avseende kvartal 4 2020 godkänns och översänds till
Kommunrevisionen
2. Statistikrapport godkänns och översänds till Kommunfullmäktige
__________
Expedieras till

Monica Fundin, Susanne Ek, Greger Hjelm, Vivi Quarfort, Makki Almusawe Eva Regnéll

För kännedom till

UTSKOTTET FÖR TRYGGHET OCH
STÖD

Justeras sign
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§ 46/2021

Rapportering av ej verkställda beslut, kvartal 4 2020 (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.
Yrkande
Ancy Wahlgren (UP): Korrigera beslutstext till kvartal 4 i stället för 3
Proposition
Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att utskottet beslutar att anta Ancy
Wahlgrens (UP) yrkande.
Omröstning begärs inte.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Rapportering av ej verkställda beslut, kvartal 4 2020
Bilaga Statistikrapport ej verkställda beslut till SMN och KR kvartal 4 2020
Protokollsutdrag - Rapportering av ej verkställda beslut, kvartal 4 2020 - Sociala
myndighetsnämnden
Beslut
1. Rapport ej verkställda beslut avseende kvartal 4 2020 godkänns och översänds till
Kommunrevisionen
2. Statistikrapport godkänns och översänds till Kommunfullmäktige
__________
Expedieras till

Monica Fundin, Susanne Ek, Greger Hjelm, Vivi Quarfort, Makki Almusawe Eva Regnéll

För kännedom till

UTSKOTTET FÖR TRYGGHET OCH
STÖD

Justeras sign
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§ 163/2021

Rapportering av ej verkställda beslut, kvartal 4 2020 (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, kvartal 4 2020
Statistikrapport ej verkställda beslut kvartal 4, 2020.
Beslut
1. Rapport ej verkställda beslut avseende kvartal 4 2020 godkänns och översänds till
Kommunrevisionen
2. Statistikrapport godkänns och översänds till Kommunfullmäktige
__________
Expedieras till

Monica Fundin, Susanne Ek, Greger Hjelm, Vivi Quarfort, Makki Almusawe Eva Regnéll

För kännedom till

SOCIALA MYNDIGHETSNÄMNDEN

Justeras sign
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2021-05-24

Svar på motion om ramprogram för LSS-bostäder i Kungälvs kommun
(Dnr KS2020/1097-3)
Sammanfattning
En motion från Utvecklingspartiet om ramprogram för LSS-bostäder i Kungälvs kommun har
remitterades till beredningen för trygghet och stöd vid kommunfullmäktiges sammanträde den
25 juni. I motionen föreslås följande;
- Att förvaltningen ges i uppdrag att ta fram ett ramprogram för LSS-bostäder.
- Att förvaltningen ges i uppdrag att samverka med de handikapporganisationer som
representerar målgruppen för LSS-bostäder för att ta in synpunkter och förslag.
I Kungälvs kommun arbetar både sektor Samhälle och utveckling samt Trygghet och stöd
med funktionshinderfrågor, och förvaltningen har tagit fram en funktionsbeskrivning för
bostäder med särskild service enligt LSS (BmSS). Kungälvs kommun har även
Lokalförsörjningsplanen för kommunens lokalförsörjning 2021 2024, med utblick mot 2028.
Detta dokument är en del av budgetunderlaget och är fastställt av Kungälvs kommuns
kommunstyrelse.
Förarbetet till LSS-lagstiftningen ger vägledning genom ”huvudregeln är att bostadens
standard ska vara enligt gällande byggbestämmelser men att dimensioneringen bedöms med
hänsyn till den enskildes servicebehov och behov av utrymmeskrävande hjälpmedel” (prop.
1992/93:159, s. 86).
Kungälvs kommuns förvaltning har tagit fram en funktionsbeskrivning för bostäder med
särskild service enligt LSS (BmSS). Funktionsbeskrivningen som Kungälvs kommun har tagit
fram kommer finnas som underlag för såväl interna som externa aktörer.
Funktionsbeskrivning definierar krav på utformning och innehåll och är vägledande vid
byggnation av boenden och verksamhetslokaler utifrån målgruppen och verksamhetens behov.

Juridisk bedömning
Ett ramprogram för LSS-bostäder berörs av ett antal lagar och regler, bland annat plan och
bygglagen PBL (SFS 2010:900), Boverkets byggregler (BFS 2011:6) (BBR) och lagen om skydd
mot olyckor (SFS 2003:778). Bostad med särskild service för vuxna personer är en insats enligt
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lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) eller socialtjänstlagen
(2001:453).

Bakgrund
En motion från Utvecklingspartiet om ramprogram för LSS-bostäder i Kungälvs kommun har
inkommit och remitterades till beredningen för trygghet och stöd på kommunfullmäktiges
sammanträde den 25 juni.
Motionen föreslår följande:
I syfte att tydligt markera både vid egen produktion och för privata aktörer hur
LSS-bostäder ska planeras och utformas föreslår Utvecklingspartiet:
- Att förvaltningen ges i uppdrag att ta fram ett ramprogram för LSS-bostäder.
- Att förvaltningen ges i uppdrag att samverka med de handikapporganisationer
som representerar målgruppen för LSS-bostäder för att ta in synpunkter och
förslag.
I motionen framhålls exempel på ramprogram för LSS-bostäder från Göteborgs stad,
Stockholm stad och Botkyrka kommun.
Bostad med särskild service (BmSS) för vuxna personer är en insats enligt lagen (1993:387) om
stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) eller socialtjänstlagen (2001:453)
(SoL). Insatsen har två huvudsakliga former, gruppbostad respektive servicebostad.
Vid utformning av byggnaden är gällande lagstiftning och myndighetskrav styrande. I det fall
olika lagstiftningar har krav för samma område men kraven skiljer sig åt ska det krav som är
starkast eller högst användas och utgöra grund för lokalernas utformning. I samband med
enskilda bostadsobjekt kan specifika krav ställas eller det kan finnas behov av att specificera
vissa fakta som underlag för dimensionering av lokalerna. Förarbetet till LSS-lagstiftningen ger
vägledning genom ”huvudregeln är att bostadens standard ska vara enligt gällande
byggbestämmelser men att dimensioneringen bedöms med hänsyn till den enskildes
servicebehov och behov av utrymmeskrävande hjälpmedel” (prop. 1992/93:159, s. 86).
Verksamhetens bedömning
Ramprogram vänder sig till alla inblandade i förstudie, projektering och byggande av bostad
med särskild service (BmSS) i egenproduktion. Dokumentet är utformat för att underlätta
arbetet med ny- och ombyggnation i projekterings- och produktionsskede.
Tar man Göteborgs stads ramprogram som exempel, är det framtaget i samverkan mellan
boendeplanering funktionshinder, lokalförvaltningen, fastighetskontoret och
lokalsekretariatet. Inom Göteborgs stad fanns vid framtagande av ramprogram tio stadsdelar
samt fackförvaltningar vilket försvårade samordningen av arbetet i framtagande av vägledning
vid byggnation av boenden och verksamhetslokaler. Liknande kommunal struktur med flera
förvaltningar finns i Stockholms stad och Botkyrka. Ramprogrammen i dessa kommuner är
fattade av övergripande politisk instans, då det avser förvaltningsövergripande arbete.
Funktionsbeskrivning definierar krav på utformning och innehåll och är vägledande vid
byggnation av boenden och verksamhetslokaler utifrån målgruppen och verksamhetens
behov.
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60-tal av Sveriges 290 kommuner har endast en förvaltning och Kungälvs kommun är en av
dessa. Detta innebär att sektorerna som ansvarar för samhällsbyggnad och
funktionshinderfrågor ingår i en och samma förvaltning. Utifrån detta har Kungälvs
kommuns förvaltning tagit fram en funktionsbeskrivning för gruppbostäder, bostäder med
särskild service. Funktionsbeskrivningen som Kungälvs kommun har tagit fram kommer
finnas som underlag för såväl interna som externa aktörer.
Denna funktionsbeskrivning anger vilka egenskaper Kungälvs kommun vill att kommunens
framtida bostäder med särskild service ska ha för att lokalerna ska vara långsiktigt funktionella
och hållbara. Funktionsbeskrivningen är tänkt att användas vid upphandling, inhyrning eller
byggnation av bostäder med särskild service och är framförallt skriven utifrån att läsaren är
fastighetsägare/byggherre, arkitekt eller annan teknisk konsult. Syftet är att oavsett i vems regi
byggnationen är, så ska alla utgå från samma förutsättningar och krav.
Funktionsbeskrivningen är skriven utifrån kommunens krav och behov relaterade till
byggnadsverket. Funktionsbeskrivningen ersätter inte de grundläggande krav som nationell
lagstiftning, förordningar, föreskrifter och branschregler ställer inom respektive område, utan
är ett komplement. I vissa fall kan funktionsbeskrivningen ange en högre eller starkare nivå än
vad lagstiftningen anger som standard. Funktionsbeskrivningen är även syftad till att med
tiden, och i samband med specifika projekt, utvecklas utifrån att nya kunskaper erhållits och
nya beslut tagits.
Vidare finns den så kallade Lokalförsörjningsplanen för Kungälvs kommuns lokalförsörjning
2021 2024, med utblick mot 2028. Detta dokument är en del av budgetunderlaget och är
fastställt av Kungälvs kommuns kommunstyrelse. Lokalförsörjningsplanen presenterar
planering från de tre sektorerna; Bildning och lärande, Trygghet och stöd samt Samhälle och
utveckling och är en sammanfattning av respektive sektors viktigaste planer och behov och
baseras bland annat på kommunens politiska mål.
Verksamheten bedömer att motionen ska anses besvarad, och att ramprogram för LSS inte
behöver tas fram då det finns en framtagen funktionsbeskrivning för gruppbostäder, BmSS.
Ärendenivåer – bedömning utifrån kommunfullmäktiges strategiska mål eller
kommunstyrelsens resultatmål
Kommunfullmäktiges strategiska mål om en trygg omsorg med valmöjligheter genom livet
berörs av ärendet.
Bedömning utifrån miljö, hållbarhet och mål i Agenda 2030
Följande mål i Agenda 2030 berörs av ärendet:
 Mål 3 - att säkerställa att alla kan leva ett hälsosamt liv och verka för alla människors
välbefinnande i alla åldrar.
 Mål 11 - att städer och bosättningar ska vara inkluderande, säkra, motståndskraftiga
och hållbara.
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Bedömning utifrån politiska styrdokument
Plan för funktionshinderpolitiska arbetet där syftet är att skapa förutsättningar för delaktighet,
tillgänglighet och jämlikhet för alla i Kungälvs kommun och att tydliggöra
funktionshinderaspekten i all kommunal planering.
Vidare är ärendet kopplat till Lokalförsörjningsplanen som är fastställd av kommunstyrelsen
inom ramen för budgeten. Här redovisas behov och kommande arbete avseende bland annat
boenden med särskild service.
Bedömning utifrån ett medborgar- och brukarperspektiv
Personer med funktionsnedsättning/funktionshinder ska kunna bo så likt andra människor
som möjligt. Detta är viktigt för att personer med psykiska eller fysiska svårigheter i sin
livsföring ska känna delaktighet och inkludering i samhällets gemenskap på samma sätt som
andra. Kommuner har skyldighet och ansvar att inrätta bostäder med särskild service för
personer med funktionsnedsättning/funktionshinder, och det är därför viktigt att detta
återspeglas i kommunens planerings, - och styrdokument. Bedömningen är dock att detta idag
uppfylls med redan existerande funktionsbeskrivning och Lokalförsörjningsplan.

Ekonomisk bedömning
Ett ramprogram är i sig inte mer kostnadsdrivande än en funktionsbeskrivning av ett LSS
boende. Både ramprogram och funktionsbeskrivning definierar krav på utformning och
innehåll och är vägledande vid byggnation av boenden och verksamhetslokaler utifrån
målgruppen och verksamhetens behov.

Förslag till kommunfullmäktige
1. Motionen anses besvarad.

Lena Arnfelt
sektorchef
Expedieras till:
Lena Arnfelt
/sektorchef ToS
För kännedom till:

Haleh Lindqvist
kommundirektör
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§ 95/2020

Motion från Laila Persson (UP) om ramprogram för LSS-bostäder i
Kungälvs kommun (Dnr KS2020/1097)
Laila Persson (UP) har inkommit med en motion om ramprogram för LSS-bostäder i
Kungälvs kommun.
Beslutsunderlag
Motion från Laila Persson (UP) om ramprogram för LSS-bostäder i Kungälvs kommun
Beslut
Motionen remitteras till beredningen för trygghet och stöd.
__________
Expedieras till
För kännedom till

KOMMUNFULLMÄKTIGE

Justeras sign
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Motion om ramprogram för LSS-bostäder i Kungälvs kommun:
Framtagande av LSS-bostäder i Kungälvs kommun har länge varit underdimensionerat och
lågt prioriterat. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, är en
rättighetslag som kompletterar socialtjänstlagen, och som garanterar att personer som
tillhör LSS-målgruppen och har behov av LSS-insatser ska få dessa verkställda inom 3
månader. Bland dessa insatser ingår boende med särskilt stöd och service för vuxna (BmSS).
Enligt de senaste rapporterna som skickats till IVO, inspektionen för vård och omsorg har
Kungälvs kommun just nu ett flertal personer som fått positiva beslut om boende, med
särskilt stöd och service enligt LSS, där kommunen inte har kunnat erbjuda en bostad. Några
har väntat över ett år på att få en bostad. Hittills har Kungälvs kommun betalat 2 miljoner i
vite för att de inte kunnat tillhandahålla dessa LSS-bostäder inom rimlig tid.
Många kommuner i Sverige har tagit fram ramprogram för LSS-bostäder, så kallat Boende
med särskilt stöd och service (BmSS) , goda exempel finns exempelvis i Botkyrka,
https://www.botkyrka.se/download/18.1f8ca734160d9fa5a9c49754/1516802244573/Riktli
njer%20f%C3%B6r%20lokalfunktionsprogram%20f%C3%B6r%20s%C3%A4rskilda%20boende
n%20m%20m.pdf
Stockholm, https://insynsverige.se/documentHandler.ashx?did=1821755
Göteborg, https://goteborg.se/wps/wcm/connect/7a259adb-c89d-40ec-91a90a901da5e02d/Ramprogram+BmSS+Egenproduktion+utg%C3%A5va+180504.pdf?MOD=AJP
ERES
I syfte att tydligt markera både vid egen produktion och för privata aktörer hur LSS-bostäder
ska planeras och utformas föreslår Utvecklingspartiet:
-

Att förvaltningen ges i uppdrag att ta fram ett ramprogram för LSS-bostäder.
Att förvaltningen ges i uppdrag att samverka med de handikapporganisationer som
representerar målgruppen för LSS-bostäder för att ta in synpunkter och förslag.

Utvecklingspartiet/Laila Persson
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§ 34/2021

Svar på motion om ramprogram för LSS-bostäder i Kungälvs kommun
(Dnr KS2020/1097)
En motion från Utvecklingspartiet om ramprogram för LSS-bostäder i Kungälvs kommun har
remitterades till beredningen för trygghet och stöd vid kommunfullmäktiges sammanträde den
25 juni. I motionen föreslås följande;
- Att förvaltningen ges i uppdrag att ta fram ett ramprogram för LSS-bostäder.
- Att förvaltningen ges i uppdrag att samverka med de handikapporganisationer som
representerar målgruppen för LSS-bostäder för att ta in synpunkter och förslag.
I Kungälvs kommun arbetar både sektor Samhälle och utveckling samt Trygghet och stöd
med funktionshinderfrågor, och förvaltningen har tagit fram en funktionsbeskrivning för
bostäder med särskild service enligt LSS (BmSS). Kungälvs kommun har även
Lokalförsörjningsplanen för kommunens lokalförsörjning 2021 2024, med utblick mot 2028.
Detta dokument är en del av budgetunderlaget och är fastställt av Kungälvs kommuns
kommunstyrelse.
Förarbetet till LSS-lagstiftningen ger vägledning genom ”huvudregeln är att bostadens
standard ska vara enligt gällande byggbestämmelser men att dimensioneringen bedöms med
hänsyn till den enskildes servicebehov och behov av utrymmeskrävande hjälpmedel” (prop.
1992/93:159, s. 86).
Kungälvs kommuns förvaltning har tagit fram en funktionsbeskrivning för bostäder med
särskild service enligt LSS (BmSS). Funktionsbeskrivningen som Kungälvs kommun har tagit
fram kommer finnas som underlag för såväl interna som externa aktörer.
Funktionsbeskrivning definierar krav på utformning och innehåll och är vägledande vid
byggnation av boenden och verksamhetslokaler utifrån målgruppen och verksamhetens behov.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Svar på motion om ramprogram för LSS-bostäder i Kungälvs kommun
Bilaga Protokollsutdrag - Kommunfullmäktige - 25 juni 2020
Bilaga motion ramprogram LSS
Förslag till kommunfullmäktige
1. Motionen anses besvarad.
__________
Beredningen för trygghet och stöd lämnar en anteckning till protokollet.
Expedieras till:
Lena Arnfelt
/sektorchef ToS
För kännedom till:

BEREDNINGEN FÖR TRYGGHET OCH
STÖD

Justeras sign
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Anteckning till protokollet, Svar på motion om ramprogram för LSS‐bostäder i Kungälvs kommun (Dnr
KS2020/1097)
Beredningen för Trygghet och stöd arbetar i dagsläget med Framtidens LSS‐boende

Britta Malmberg Ohlsson (M)

Ewa Wahlin (UP)

Ordförande

Vice ordförande

Beredningen för trygghet och stöd
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§ 58/2021

Svar på motion om ramprogram för LSS-bostäder i Kungälvs kommun
(Dnr KS2020/1097)
- Att förvaltningen ges i uppdrag att ta fram ett ramprogram för LSS-bostäder.
- Att förvaltningen ges i uppdrag att samverka med de handikapporganisationer som
representerar målgruppen för LSS-bostäder för att ta in synpunkter och förslag.
I Kungälvs kommun arbetar både sektor Samhälle och utveckling samt Trygghet och stöd
med funktionshinderfrågor, och förvaltningen har tagit fram en funktionsbeskrivning för
bostäder med särskild service enligt LSS (BmSS). Kungälvs kommun har även
Lokalförsörjningsplanen för kommunens lokalförsörjning 2021 2024, med utblick mot 2028.
Detta dokument är en del av budgetunderlaget och är fastställt av Kungälvs kommuns
kommunstyrelse.
Förarbetet till LSS-lagstiftningen ger vägledning genom ”huvudregeln är att bostadens
standard ska vara enligt gällande byggbestämmelser men att dimensioneringen bedöms med
hänsyn till den enskildes servicebehov och behov av utrymmeskrävande hjälpmedel” (prop.
1992/93:159, s. 86).
Kungälvs kommuns förvaltning har tagit fram en funktionsbeskrivning för bostäder med
särskild service enligt LSS (BmSS). Funktionsbeskrivningen som Kungälvs kommun har tagit
fram kommer finnas som underlag för såväl interna som externa aktörer.
Funktionsbeskrivning definierar krav på utformning och innehåll och är vägledande vid
byggnation av boenden och verksamhetslokaler utifrån målgruppen och verksamhetens behov.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Svar på motion om ramprogram för LSS-bostäder i Kungälvs kommun
Bilaga Protokollsutdrag - Kommunfullmäktige - 25 juni 2020
Bilaga motion ramprogram LSS
Bilaga Protokollsutdrag - Beredningen för Trygghet och stöd - 25 maj 2021
Protokollsutdrag - Svar på motion om ramprogram för LSS-bostäder i Kungälvs kommun Beredningen för Trygghet och stöd
Förslag till kommunfullmäktige
1. Motionen anses besvarad.
__________
Ancy Wahlgren (UP) reserverar sig mot beslutet.

UTSKOTTET FÖR TRYGGHET OCH
STÖD

Justeras sign
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§ 209/2021

Svar på motion om ramprogram för LSS-bostäder i Kungälvs kommun
(Dnr KS2020/1097)
En motion från Utvecklingspartiet om ramprogram för LSS-bostäder i Kungälvs kommun
har remitterades till beredningen för trygghet och stöd vid kommunfullmäktiges
sammanträde den 25 juni. I motionen föreslås följande;
- Att förvaltningen ges i uppdrag att ta fram ett ramprogram för LSS-bostäder.
- Att förvaltningen ges i uppdrag att samverka med de handikapporganisationer som
representerar målgruppen för LSS-bostäder för att ta in synpunkter och förslag.
I Kungälvs kommun arbetar både sektor Samhälle och utveckling samt Trygghet och stöd
med funktionshinderfrågor, och förvaltningen har tagit fram en funktionsbeskrivning för
bostäder med särskild service enligt LSS (BmSS). Kungälvs kommun har även
Lokalförsörjningsplanen för kommunens lokalförsörjning 2021 2024, med utblick mot
2028. Detta dokument är en del av budgetunderlaget och är fastställt av Kungälvs kommuns
kommunstyrelse.
Förarbetet till LSS-lagstiftningen ger vägledning genom ”huvudregeln är att bostadens
standard ska vara enligt gällande byggbestämmelser men att dimensioneringen bedöms med
hänsyn till den enskildes servicebehov och behov av utrymmeskrävande hjälpmedel” (prop.
1992/93:159, s. 86).
Kungälvs kommuns förvaltning har tagit fram en funktionsbeskrivning för bostäder med
särskild service enligt LSS (BmSS). Funktionsbeskrivningen som Kungälvs kommun har tagit
fram kommer finnas som underlag för såväl interna som externa aktörer.
Funktionsbeskrivning definierar krav på utformning och innehåll och är vägledande vid
byggnation av boenden och verksamhetslokaler utifrån målgruppen och verksamhetens
behov.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Svar på motion om ramprogram för LSS-bostäder i Kungälvs kommun
Bilaga Protokollsutdrag - Kommunfullmäktige - 25 juni 2020
Bilaga motion ramprogram LSS
Bilaga Protokollsutdrag - Beredningen för Trygghet och stöd - 25 maj 2021
Bilaga Anteckning till protokollet - BTS - 25 maj
Bilaga Protokollsutdrag - Utskottet för Trygghet och stöd - 9 juni 2021
Förslag till kommunfullmäktige
1. Motionen anses besvarad.
__________

KOMMUNSTYRELSEN
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Expedieras till:
Lena Arnfelt
/sektorchef ToS

KOMMUNSTYRELSEN

Justeras sign
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§ 58/2021

Svar på motion om ramprogram för LSS-bostäder i Kungälvs kommun
(Dnr KS2020/1097)
- Att förvaltningen ges i uppdrag att ta fram ett ramprogram för LSS-bostäder.
- Att förvaltningen ges i uppdrag att samverka med de handikapporganisationer som
representerar målgruppen för LSS-bostäder för att ta in synpunkter och förslag.
I Kungälvs kommun arbetar både sektor Samhälle och utveckling samt Trygghet och stöd
med funktionshinderfrågor, och förvaltningen har tagit fram en funktionsbeskrivning för
bostäder med särskild service enligt LSS (BmSS). Kungälvs kommun har även
Lokalförsörjningsplanen för kommunens lokalförsörjning 2021 2024, med utblick mot 2028.
Detta dokument är en del av budgetunderlaget och är fastställt av Kungälvs kommuns
kommunstyrelse.
Förarbetet till LSS-lagstiftningen ger vägledning genom ”huvudregeln är att bostadens
standard ska vara enligt gällande byggbestämmelser men att dimensioneringen bedöms med
hänsyn till den enskildes servicebehov och behov av utrymmeskrävande hjälpmedel” (prop.
1992/93:159, s. 86).
Kungälvs kommuns förvaltning har tagit fram en funktionsbeskrivning för bostäder med
särskild service enligt LSS (BmSS). Funktionsbeskrivningen som Kungälvs kommun har tagit
fram kommer finnas som underlag för såväl interna som externa aktörer.
Funktionsbeskrivning definierar krav på utformning och innehåll och är vägledande vid
byggnation av boenden och verksamhetslokaler utifrån målgruppen och verksamhetens behov.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Svar på motion om ramprogram för LSS-bostäder i Kungälvs kommun
Bilaga Protokollsutdrag - Kommunfullmäktige - 25 juni 2020
Bilaga motion ramprogram LSS
Bilaga Protokollsutdrag - Beredningen för Trygghet och stöd - 25 maj 2021
Protokollsutdrag - Svar på motion om ramprogram för LSS-bostäder i Kungälvs kommun Beredningen för Trygghet och stöd
Förslag till kommunfullmäktige
1. Motionen anses besvarad.
__________
Ancy Wahlgren (UP) reserverar sig mot beslutet.

UTSKOTTET FÖR TRYGGHET OCH
STÖD

Justeras sign
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§ 34/2021

Svar på motion om ramprogram för LSS-bostäder i Kungälvs kommun
(Dnr KS2020/1097)
En motion från Utvecklingspartiet om ramprogram för LSS-bostäder i Kungälvs kommun har
remitterades till beredningen för trygghet och stöd vid kommunfullmäktiges sammanträde den
25 juni. I motionen föreslås följande;
- Att förvaltningen ges i uppdrag att ta fram ett ramprogram för LSS-bostäder.
- Att förvaltningen ges i uppdrag att samverka med de handikapporganisationer som
representerar målgruppen för LSS-bostäder för att ta in synpunkter och förslag.
I Kungälvs kommun arbetar både sektor Samhälle och utveckling samt Trygghet och stöd
med funktionshinderfrågor, och förvaltningen har tagit fram en funktionsbeskrivning för
bostäder med särskild service enligt LSS (BmSS). Kungälvs kommun har även
Lokalförsörjningsplanen för kommunens lokalförsörjning 2021 2024, med utblick mot 2028.
Detta dokument är en del av budgetunderlaget och är fastställt av Kungälvs kommuns
kommunstyrelse.
Förarbetet till LSS-lagstiftningen ger vägledning genom ”huvudregeln är att bostadens
standard ska vara enligt gällande byggbestämmelser men att dimensioneringen bedöms med
hänsyn till den enskildes servicebehov och behov av utrymmeskrävande hjälpmedel” (prop.
1992/93:159, s. 86).
Kungälvs kommuns förvaltning har tagit fram en funktionsbeskrivning för bostäder med
särskild service enligt LSS (BmSS). Funktionsbeskrivningen som Kungälvs kommun har tagit
fram kommer finnas som underlag för såväl interna som externa aktörer.
Funktionsbeskrivning definierar krav på utformning och innehåll och är vägledande vid
byggnation av boenden och verksamhetslokaler utifrån målgruppen och verksamhetens behov.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Svar på motion om ramprogram för LSS-bostäder i Kungälvs kommun
Bilaga Protokollsutdrag - Kommunfullmäktige - 25 juni 2020
Bilaga motion ramprogram LSS
Förslag till kommunfullmäktige
1. Motionen anses besvarad.
__________
Beredningen för trygghet och stöd lämnar en anteckning till protokollet.
Expedieras till:
Lena Arnfelt
/sektorchef ToS
För kännedom till:

BEREDNINGEN FÖR TRYGGHET OCH
STÖD

Justeras sign
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19 Svar på motion om ramprogram för LSS-bostäder i Kungälvs kommun - KS2020/1097-6 Anteckning till protokollet från Beredningen för trygghet och stöd : Anteckning till protokollet - BTS - 25 maj

Anteckning till protokollet, Svar på motion om ramprogram för LSS‐bostäder i Kungälvs kommun (Dnr
KS2020/1097)
Beredningen för Trygghet och stöd arbetar i dagsläget med Framtidens LSS‐boende

Britta Malmberg Ohlsson (M)

Ewa Wahlin (UP)

Ordförande

Vice ordförande

Beredningen för trygghet och stöd

20 Motion från Lennart Wennerblom (MP) om byggnation på odlingsbar mark - KS2020/0897-3 Motion från Lennart Wennerblom (MP) om byggnation på odlingsbar mark : Motion från Lennart Wennerblom (MP) om byggnation på odlingsbar mark

Tjänsteskrivelse

Handläggarens namn
Linda Andreasson

1(2)

2021-05-19

Motion från Lennart Wennerblom (MP) om byggnation på odlingsbar
mark (Dnr KS2020/0897-3)
Sammanfattning
Motion avseende byggnation på odlingsbar mark inkom från Lennart Wennerblom (MP) i maj
2020. Förvaltningen kontaktade miljöpartiet för ett förtydligande avseende motionen och fick
besked om att partiet skulle återkomma. Även kommunstyrelsens ordförande har vid
beredning av ärendet fått information från Miljöpartiet att del av motion var riktad i samband
med behandling av FÖP Ytterby, vilken nu är beslutad, varför Miljöpartiet avser återkomma i
de politiska frågorna vid annat tillfälle. Efter dialog och återkoppling vill nu Lennart
Wennerblom (MP) stryka motionen.
Juridisk bedömning
Inte aktuellt.
Bakgrund
2020-05-07 beslutade Kommunfullmäktige att remittera motionen till kommunstyrelsen.
Verksamhetens bedömning
Inte aktuellt.
Ärendenivåer – bedömning utifrån kommunfullmäktiges strategiska mål eller
kommunstyrelsens resultatmål
Inte aktuellt.
Bedömning utifrån miljö, hållbarhet och mål i Agenda 2030
Inte aktuellt.
Bedömning utifrån politiska styrdokument
Inte aktuellt.
Bedömning utifrån ett medborgar- och brukarperspektiv
Inte aktuellt.
Ekonomisk bedömning
Inte aktuellt.
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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Förslag till beslut
Motionen avskrivs.
Fredric Norrå
verksamhetschef

Anders Holm
sektorschef

Expedieras till:

För kännedom till:

Linda Andreasson, Henrik Johansson, Anders Holm SoU

20 Motion från Lennart Wennerblom (MP) om byggnation på odlingsbar mark - KS2020/0897-3 Motion från Lennart Wennerblom (MP) om byggnation på odlingsbar mark : Motion om byggnation på bruksvärd mark

Kungälv 20-05-

Till Kungälvs kommunfullmäktige

MOTION om byggnation på odlingsbar mark

I Kungälvs kommuns fördjupade översiktsplan för Ytterby finns intentionen att bygga verksamheter och
bostäder på åkermark väster och söder om Torsbyvägen.
Det svenska jordbruket är ett nationellt intresse. Sveriges självförsörjningsgrad beträffande mat är nu nere
på 50%, och vi tycker man ska öka den andelen, och öka den kraftigt. Det var inte mer än c:a 25-30 år
sedan vi producerade ungefär 75% av våra livsmedel, och MP vill inte medverka till att sänka
självförsörjningsgraden ytterligare.
Vid en internationell kris finns det alltså efter en kort period bara mat till varannan innevånare. I t ex
Finland har man en självförsörjningsgrad av 80%, och det är dit vi borde sträva.
Just i dessa tider med Covid-19 ser vi alla hur känsligt och sårbart vårt samhälle är. Att i så hög grad som
Sverige gör förlita sig på import av inte minst mat kan visa sig ge svåra problem. Vi har redan sett hur
länder t o m inom EU vägrar reexportera varor, och vid en stor kris kan sådant lätt sprida sig.
Framtida klimatförändringar kommer dessutom att avsevärt förändra värdet och vikten av jordbruksmark,
inte minst i norra delen av Europa.
Enligt miljöbalken får brukningsvärd jordbruksmark endast tas i anspråk för bebyggelse eller anläggningar
om det behövs för att tillgodose väsentliga samhällsintressen och detta behov inte kan tillgodoses på ett från
allmän synpunkt tillfredsställande sätt genom att annan mark tas i anspråk. Tolkningen av Miljöbalkens
bestämmelse har under senare år skärpts genom flera domar i Miljööverdomstolen.
(En utförlig analys av rättsläget har gjorts av Mårten Dunér, tekniskt råd vid Mark- och miljödomstolen i
Växjö samt adjungerad professor vid Blekinge tekniska högskola, JP Infonet 2017-03-03.)

20 Motion från Lennart Wennerblom (MP) om byggnation på odlingsbar mark - KS2020/0897-3 Motion från Lennart Wennerblom (MP) om byggnation på odlingsbar mark : Motion om byggnation på bruksvärd mark

Mot bakgrund av vad som ovan anförs yrkar Miljöpartiet att
− odlingsbar mark i Kungälvs kommun inte tas i anspråk för bostadsbyggande
− kommunen i sin fysiska planering gynnar lokal odling av livsmedel
− Kungälvs kommun har som mål att vara ledande i Sverige på lokal livsmedelsproduktion och
omsorg om befintlig jordbruksmark

För Miljöpartiet

21 Motion till kommunfullmäktige om LOV inom daglig verksamhet - KS2021/0979-1 Motion till kommunfullmäktige om LOV inom daglig verksamhet : VB_ Motion gällande DV

Från:
Skickat:
Till:
Ämne:
Bifogade filer:

Oskar Ivarsson
den 27 maj 2021 14:14
Registrator
VB: Motion gällande DV
Outlook-fcftfyfb.png; Motion LOV.docx

Hej,
Behöver nytt ärende på den här motionen.
Med vänliga hälsningar,

Oskar Ivarsson

kommunsekreterare

__________________
Kommunkansliet
Staben
442 81 Kungälv
0722-017825
0303-23 92 96

Från: Ewa Wahlin (UP) <Ewa.Wahlin2@kungalv.se>
Skickat: den 27 maj 2021 14:11
Till: Oskar Ivarsson <Oskar.Ivarsson@kungalv.se>
Ämne: Motion gällande DV
Hej
Här kommer en reviderad motion. Hör av dig om Ancy och jag behöver skriva på igen!
Tack!
Ha en fin torsdag 😀
Hälsningar
Ewa Wahlin
Vice ordförande
Beredningen för Trygghet & stöd
Utvecklingspartiet
0708 - 34 75 01
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21 Motion till kommunfullmäktige om LOV inom daglig verksamhet - KS2021/0979-1 Motion till kommunfullmäktige om LOV inom daglig verksamhet : Motion LOV

Motion till kommunfullmäktige

2021-05-26

Från Utvecklingspartiet

Motion gällande LOV inom Daglig verksamhet i Kungälv

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LLS, SFS 1993:387) är en rättighetslagstiftning
som ska garantera personer med omfattande och varaktiga funktionshinder goda levnadsvillkor.
Syftet är att den enskilde ska ges möjlighet att så långt det är möjligt att leva som andra personer i
samhället. En av de tio rättigheter som anges i lagen gäller daglig verksamhet. Det innebär att
personer som saknar förvärvsarbete, är i yrkesverksam ålder och inte utbildar sig och som ingår i
personkrets 1 och 2 enligt LSS har rätt till denna verksamhet. Daglig verksamhet syftar till att ge
dessa personer en meningsfull sysselsättning utifrån det behov som omvårdnadsförvaltningens
biståndshandläggare bedömer.
Sysselsättningen kan vara i någon av Kungälvs kommuns enheter för daglig verksamhets egna
basgrupper eller företagsgrupper med dagligt handledarstöd eller på en enskild plats på ett företag
eller förening utan dagligt handledarstöd.
Inom kommunens egen verksamhet finns olika inriktningar. Att bredda detta utbud genom att låta
externa aktörer vara med och erbjuda verksamhet skulle utöka utbudet och troligen också stärka den
kommunala verksamheten.
En stor fördel skulle dessutom vara att för kunderna som beviljats daglig verksamhet skulle ges en
större valfrihet att hitta en verksamhet som passar dem. Sid 2 (3) Lagen om valfrihetssystem (LOV,
SFS 2008:962) reglerar hur ett sådan system skulle kunna fungera. Flera kommuner runt om i landet
har redan infört LOV inom daglig verksamhet.

Förslag till beslut:
Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag:

-Att utreda hur ett valfrihetssystem för daglig verksamhet skulle kunna fungera och därefter inför
detsamma.

__________________________________
Ewa Wahlin (UP)

________________________________
Ancy Wahlgren (UP)
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Från:
Skickat:
Till:
Ämne:

Länsstyrelseni VästraGötalandsLän<vastragotaland@lansstyrelsen.se>
den 8 juni 2021 11:43
Kungälvskommun
Till kommunfullmäktige,underrättelseom valbarhetshinder

Kategorier:

AMANDA

Meddelande

Kommunfullmäktigei Kungälvskommun
Rättsenheten

Valbarhetshinder
Kommunallagen4 kap 7 § sägeratt om en förtroendevaldupphöratt vara valbar,upphör
ocksåuppdragetgenast.
Efter att ha kontrollerat valbarheteni valdatasystemets
valbarhetskontrollvill Länsstyrelsen
härmeduppmärksamma
Kungälvskommunpå att vald ersättarei kommunfullmäktige,
Fredric Thomasson(KD) , har valbarhetshindereftersomhan inte längreär folkbokförd i
valområdet.

Med vänlighälsning
David
DavidForsberg
Handläggare
Samhällsavdelningen
LänsstyrelsenVästraGötalandslän
403 40 Göteborg
+46(0)10-224 40 00
vastragotaland@lansstyrelsen.se
www.lansstyrelsen.se/vastragotaland
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From:
Sent:
To:
Subject:
Categories:

Oskar Ivarsson
Thu, 24 Jun 2021 06:20:39 +0000
Registrator
VB: Avsägelse
Lila kategori

Från: sven niklasson <svenn50@gmail.com>
Skickat: den 23 juni 2021 15:58
Till: Oskar Ivarsson <Oskar.Ivarsson@kungalv.se>
Ämne: Avsägelse
Hej! Jag vill härmed avsäga mej min politiska uppdrag.
Mvh Sven Niklasson
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Förslag på styrelseledamöter i Bokabs dotterbolag
Enligt kommunallagen beskrivs att det är KF som tillsätter ledamöter i av kommunen
ägda bolag. Därav bifogas förslag från styrelsen i Bokab till styrelsesammansättning för
de bolag som Bokab tidigare erhållit beslut att bilda.
KF har tidigare tillsatt styrelsen i Bokab och vi ser det som angeläget att delar av samma
styrelse tillsammans med VD tillsätts som ledamöter respektive suppleant för det
bildande förvaltningsbolaget samt för dotterdotterbolagen tillsätta en styrelse
bestående av VD och tjänsteman från Bokab.
Styrelsen i Bokab har således nedan förslag till styrelsesammansättning.

FÖRSLAG:
a) Bokab föreslår att till ledamöter i Bokab Förvaltnings AB utse ordföranden samt
vice ordförande i Bokab och till suppleant utse VD i Bokab. Samtliga tecknar
firman, två i förening.
b) Bokab föreslår att till ledamot för dotterbolagen till Bokab Förvaltnings AB utse
VD i Bokab med försäljningsansvarig i Bokab som suppleant. Firman tecknas av
ledamot och suppleant jämte Bokabs ordförande med extern firmateckningsrätt,
två i förening.

Bokab, 2021-05-28

Bokab, 2021-05-28

Lennart Kristiansson, Styrelsens ordförande

Lars Pettersson, Verkställande Direktör

Bokab, Trädgårdsgatan 9, 442 30 Kungälv

Telefon: 0303-23 80 00

E-post: bokab@kungalv.se

www.bokab.nu

