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Handläggarens namn
Lars Gustafsson 

10/20/2021

Svar på Motion från Sverigedemokraterna om att anskaffa IT stöd för 
elektronisk justering-signering (Dnr KS2021/0430-3)
Sammanfattning
Den 4 mars 2021 inkom Morgan Carlsson (SD) till kommunfullmäktige med en motion 
avseende anskaffning av IT-stöd för elektronisk justering och signering. Motionen 
remitterades till kommunstyrelsen. Digital signering av dokument är en viktig del för att 
förenkla handläggningen av dokument som skall signeras. Fördelarna är flera. Kortare ledtid, 
minskat resande, mindre fysisk kontakt under rådande omständigheter är exempel. 

Inom Kungälvs kommun finns det en fastställd agenda att digitalisera verksamheten i syfte 
att bli mer effektiv, öka tillgängligheten till kommunens tjänster och att korta ned 
handläggnings-tider. Signering av protokoll är en process som kan förenklas och 
effektiviseras genom att skapa möjlighet för ordföranden, justeringsmän och 
nämndsekreterare att signera protokoll digitalt via mobil, iPad eller dator.

Det finns juridiska utmaningar med de flesta globala IT-system men också hög-kvalitativ, 
stabil och tillgänglig teknisk support för att stödja kunderna i deras digitalisering. Kungälvs 
kommun har under hösten genomfört ett ”proof of concept” med digital signering via 
produkten Adobe Acrobat. Konceptet har befunnits vara enkelt och självinstruerande samt 
bidrar till kommunens målsättning om ökad effektivitet, förbättrad tillgänglighet och god 
kontroll på processen. Stor vikt har lagts på att dokumentera och implementera 
skyddsåtgärder för att minska risken att data hanteras i strid med gällande lagstiftning.

På marknaden finns idag flera olika tjänster för digital signering. Utmaningen är att hitta en 
lösning som hanterar lagring och sekretess på ett godtagbart sätt samt även att arkiveringens 
krav möts. 

Kommunstyrelsen beslutade den 26 maj 2021 (§ 157/2021) att nytillkommande 
tredjelandsöverföringar med stöd av standardavtalsklausulerna endast får genomföras efter 
beslut av kommunstyrelsen i varje enskilt läge. Ärendet avseende digital signering via Adobe 
Acrobat (dnr KS2021/1625) lyfts till kommunstyrelsen den 20 oktober 2021, i enlighet med 
beslut KS§157/2021.

Förvaltningen förslår kommunfullmäktige att motionen anses besvarad. 
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Juridisk bedömning 
Nedanstående bedömning har gjorts av kommunjurist.

Är digital signering förenlig med bestämmelserna i offentlighets- och sekretesslagen?

De protokoll som enligt förslaget ska signeras digitalt kommer inte att innehålla sådana 
uppgifter som omfattas av sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).
Det blir därför inte fråga om röjande av sekretessbelagd uppgift genom att Adobe har 
möjlighet att komma åt signerade protokoll.

Dataskyddsförordningen och tredjelandsöverföring av personuppgifter

Det är i dataskyddsförordningen och praxis reglerat hur tredjelandsöverföringar av 
personuppgifter får gå till. Generellt är det problematiskt för en personuppgiftsansvarig att 
använda sig av leverantörer som direkt, eller indirekt genom underbiträden, för över 
personuppgifter till ett tredjeland. Genom praxis från EU-domstolen (den så kallade Schrems 
II-domen1) har domstolen beskrivit under vilka förutsättningar det är möjligt att överföra 
personuppgifter till ett tredjeland, utan att det strider mot dataskyddsförordningen. 

Ett sätt som gör det lagligt möjligt är att den personuppgiftsansvariges biträden och 
underbiträden beskrivs vara genom användandet av så kallade standardavtalsklausuler, dvs. 
de standardiserade villkor som EU-kommissionen tagit fram för att avgöra om 
personuppgifter hanteras på ett sätt som är förenligt med dataskyddsförordningen. 

Möjligheten för den personuppgiftsansvarige att kunna använda sig av 
standardavtalsklausulerna som en rättslig grund för tredjelandsöverföring är dock beroende 
av skyddsnivån i mottagarlandet. Standardavtalsklausulerna är enbart bindande för 
avtalsparterna och inte för myndigheter i det tredje landet, vilket kan innebära att 
standardavtalsklausulerna inte ensamma är tillräckliga om mottagarlandet inte anses 
tillförsäkra en likvärdig skyddsnivå. Det är upp till den personuppgiftsansvarige att 
kontrollera huruvida lagstiftningen i mottagarlandet säkerställer ett lämpligt skydd.  

Sammanfattningsvis är en tredjelandsöverföring av personuppgifter laglig under vissa 
förutsättningar, bl.a. att det är de senast antagna standardavtalsklausulerna som används för 
att skydda uppgifterna.

Den personuppgiftsansvarige, dvs. respektive nämnd, behöver dock ta ställning till hur 
lagstiftningen ser ut i det mottagande landet och om den säkerställer ett, enligt 
dataskyddsförordningen, lämpligt skydd för personuppgifterna. 

Det är i första hand amerikansk lagstiftning som är aktuell att tolka i det här avseendet. 
Huruvida det kommer att ske avgörande ändringar i den i närtid är svårt att avgöra men det 
bedöms vara osannolikt. 

1 https://www.imy.se/verksamhet/dataskydd/det-har-galler-enligt-gdpr/overforing-till-tredje-land/schrems-
ii-domen-overforingar-till-tredje-land/
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Det saknas dock närmare vägledning från svenska myndigheter och på EU-nivå i vilka fall 
det är möjligt att genomföra tredjelandsöverföringar specifikt till USA. Förutsättningarna för 
respektive personuppgiftsansvarig nämnd inom Kungälvs kommun att ta ställning till och 
bedöma skyddet amerikansk lagstiftning ger är, precis som för samtliga kommuner i Sverige, 
mycket små.

Bakgrund
Den 4 mars 2021 inkom Morgan Carlsson (SD) till kommunfullmäktige med en motion 
avseende anskaffning av IT-stöd för elektronisk justering och signering. Motionen 
remitterades till kommunstyrelsen. Motionären efterfrågar möjlighet att signera dokument 
digitalt och att kommunen införskaffar stöd för att kunna göra det.

Motionen föreslår följande förslag till beslut: 
- Att ge kommunstyrelsen i uppdrag att utreda möjligheterna för Kungälvs 
kommun att införa digital justering av protokoll. 
- Att digital justering av sammanträdesprotokoll införs på Kungälvs kommun. 

På marknaden finns idag flera olika tjänster för digital signering. Utmaningen är att hitta en 
lösning som hanterar lagring och sekretess på ett godtagbart sätt samt även att arkiveringens 
krav möts. Det är i första hand amerikansk lagstiftning som är aktuell att tolka i det här 
avseendet. Huruvida det kommer att ske avgörande ändringar i den i närtid är svårt att 
avgöra men det bedöms vara osannolikt. 

Vidare beslutade kommunstyrelsen den 26 maj 2021 (§ 157/2021) att tredjelandsöverföringar 
till USA med stöd av standardavtalsklausulerna ej bör genomföras i avvaktan på att rättsläget 
klarnar. Kommunstyrelsen beslutade även att nytillkommande tredjelandsöverföringar med 
stöd av standardavtalsklausulerna endast får genomföras efter beslut av kommunstyrelsen i 
varje enskilt läge.

Verksamhetens bedömning
Digital Signering av protokoll innebär en smidigare hantering för alla roller involverade
i signeringsförfarandet, inge extra resor till Stadshuset bara för att skriva på ett protokoll, 
kortare ledtid för att få protokoll signerade och publicerade. Digital Signering via Adobe är 
en generell implementation för signering och fungerar för alla typer av dokument. Parallellt 
pågår implementation av en e-tjänsteplattform där digitala signaturer också kommer att 
finnas som en del i beställning av tjänster från medborgare. 

I samband med upphandling av plattform för bygglov och e-tjänsteplattform har flera olika 
produkter och plattformar studerats för hur de kan bidra till digitaliseringen inom 
kommunen.

Kungälvs kommun använder sedan flera år tillbaka globala produkter, från Microsoft, 
Google, Facebook, Apple och Adobe, i sin verksamhet. Detta medför med automatik vissa 
avsteg från dataskyddsförordningen då användarkonton och e-postadresser blir tillgängliga 
för den globala leverantörens support- och förvaltningsorganisation. 

Digital signering skapar inga nya problem i detta avseende utan är bara ett sätt att använda 
befintlig funktionalitet i produkten från Adobe mer effektivt.
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En implementering skulle innebära att nämndsekreteraren för respektive nämnd ansvarar 
för att beslutade skyddsåtgärder efterlevs. I arbetet har nämnder som hanterar information 
med sekretess, alltså sociala myndighetsnämnden och överförmyndarnämnden, inte 
omfattats. Om ett ärende till kommunstyrelsen skulle vara sekretessbelagt skulle detta då 
lyftas ur protokollet och hanteras som tidigare, med manuell signatur. Nämndsekreteraren 
säkerställer då att detta görs och hanterar den manuella processen.

Nämndsekreterare och systemförvaltare har provkört digital signering i för Samhälle och 
Utveckling. Lösningen är smidig och intuitiv och kräver minimalt med handledning och 
utbildning. Kungälvs kommuns systemförvaltare, jurister och dataskyddsombud har 
analyserat situationen och förberett flera skyddsåtgärder för att begränsa och eliminera 
risken för spridning av personuppgifter till tredje land.

Baserat på ovanstående, den effektiviteten och säkra hanteringen som Adobe möjliggör är 
rekommendationen att digital signering ska genomföras för alla nämnder, utskott och 
beredningar (utan dem med sekretess) från 20 oktober 2021. Ärendet (dnr KS2021/1625)  
lyfts till kommunstyrelsen för beslut den 20 oktober 2021. 

Ärendenivåer – bedömning utifrån kommunfullmäktiges strategiska mål eller 
kommunstyrelsens resultatmål
Ärendet är kopplat till kommunstyrelsens resultatmål avseende att kommunens 
verksamheters kvalité och hushållning ska hävda sig väl i jämförelse med landets bästa 
kommuner. Detta så digital Signering av protokoll innebär en smidigare hantering för alla 
roller involverade i signeringsförfarandet, inge extra resor till Stadshuset bara för att skriva 
på ett protokoll, kortare ledtid för att få protokoll signerade och publicerade.

Bedömning utifrån miljö, hållbarhet och mål i Agenda 2030 
Den digitalisering som pågår inom Kungälvs kommun syftar till att kapa ledtider, öka 
tillgängligheten till kommunens tjänster och att effektivisera processerna. Digital Signering 
av protokoll är ett första steg i att kapa ledtider för signeringen och att minska onödigt 
resande. Signaturen görs på befintlig utrustning (mobil, iPad, Dator) och kräver inga 
investeringar i ny teknik, det handlar i stället om att använda befintlig teknik på ett smartare 
sätt. Signatur med vanlig penna kräver fysisk närvaro, bokning av lokaler i Stadshuset och 
logistik för att få första sidan signerad och initialer på samtliga följande sidor. Allt detta kan 
med föreslagen lösning göras smidigt direkt på en smartphone och kräver varken resor eller 
fysisk närvaro. Förslaget kan därmed också anses bidra till Agenda 2030; 11 Hållbara städer 
och samhällen, 12 Hållbar konsumtion och produktion.

Bedömning utifrån politiska styrdokument 
Digital signering ligger i linje med kommunens Digitaliseringsprogram. I syftet för 
Digitaliseringsprogrammet står att det skall öka effektiviteten och förbättra kvalitén inom 
välfärden genom smartare tjänster och nya arbetssätt. 

Förslaget att införa digital signering via Adobe Acrobat följer riktlinjer som har fastslagits i 
den Administrativa handboken (KS2020/0942-4) och ger kommunens nämndsekreterare 
ansvaret för att digital signering blir en naturlig del i processen för hantering av protokoll, 
uppläsning till Public 360 och att föreslagna skyddsåtgärder följs.
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Bedömning utifrån ett medborgar- och brukarperspektiv 
Initialt påverkas enbart anställd personal och politiker av digital signatur. När digital 
signatur kan införas på bredare front innebär det också att medborgare berörs av 
förändringen, t ex vid ansökan om någon kommunal tjänst. 

Lösningen har provkörts med politiker som senare ska använda lösningen, de instruktioner 
som ordföranden och justeringsman får via e-mail är enkla att förstå och extra utbildning 
har inte behövts. Bedömningen är att digital signering är så självinstruerande att det inte 
kommer påverka användarna olika, alla antas kunna följa instruktionen. Nämndsekreteraren 
har också möjlighet att lägga till förklarande text och instruktioner om hen skulle bedöma 
det som nödvändigt i någon situation.

Nämndsekreterarna är de som påverkas mest av Digital Signering då det är de som 
preparerar protokollen med Signatur och Initialer samt skickar ut det för signering via 
Adobes Sign. En nämndsekreterare har fått individuell genomgång av systemet och därefter 
haft workshops med övriga nämndsekreterare (train the trainer) och gått igenom alla steg i 
processen. Administration för att hantera protokollen minskar vilket är en fördel, utskrift, 
kopiering och scanning behövs inte i samma utsträckning som tidigare. Några tillkommande 
administrativa steg tillkommer, t ex temporär lagring av dokument innan de överförs till 
Public 360 och till behörighetsstyrd arbetsyta i Sharepoint. Det krävs inte nya telefoner, 
iPads eller datorer för att införa digital signering då den kan utföras på befintliga enheter 
(Windows 10, Apple iOS för iPad och iPhone och Android). 

Ekonomisk bedömning
Förslaget att införa digital signering av protokoll är redan finansierat genom att Kungälvs 
Kommun redan betalar årslicenser för Adobe Acrobat för de användare som behöver 
använda systemet. Inga tillkommande kostnader finns för att införa digital signering av 
protokoll via Adobe Acrobat. I och med denna bedömning har förslaget inte skickats till 
ekonomichef för ekonomisk bedömning och förslaget ryms alltså inom befintlig budgetram.

Förslag till kommunfullmäktige 
Motionen anses besvarad.  

Haleh Lindqvist Erik Lindskog
kommundirektör administrativ chef

Expedieras till: 

För kännedom till:
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KOMMUNFULLMÄKTIGE 

 

Justeras sign 

 

 § 42/2021 

Motion från Morgan Carlsson (SD) om att anskaffa IT stöd för elektronisk 
justering-signering (Dnr KS2021/0430) 

 
Morgan Carlsson (SD) har inkommit med en motion om att anskaffa IT-stöd för elektronisk 
justering.  
 
Beslutsunderlag  
Motion från Morgan Carlsson (SD) om att anskaffa IT stöd för elektronisk justering-signering 
 

Beslut 

  Motionen remitteras till kommunstyrelsen.  
__________ 
 
 

 Expedieras till  

 För kännedom till  
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Sverigedemokraterna Kungälv 

Box 2089  44202  Ytterby  
Tel: 0731-410521 | E-post: kungalv@sd.se | Hemsida: kungalv.sd.se 

Kungälv, 2021-03-02 
 
 

Motion om att anskaffa IT stöd för elektronisk 

justering/signering av protokoll. 
 
Under ett politiskt verksamhetsår justeras ett stort antal protokoll, förutom 
KF och KS så har vi alla utskott och beredningar liksom myndigheter och 
även bolagen, om de sistnämnda inte redan löst detta.  
Varje protokoll ska utöver ordförande justeras av en ledamot. Dessa måste 
ibland ta ledigt en tid för att justera protokoll och kanske ibland behöva tid 
med sekreterare för att få tillgång till protokoll för justering/signering. 
Behovet är stort av att modernisera det fysiska behovet av att 
justera/signera protokoll. 
 
Nu aktualiseras behovet än mer under den pågående Pandemin som vi 
troligen får fortsätta att leva med en lång tid framöver. För att ytterligare 
minimera besök i Stadshuset för justering av protokoll bör kommunen 
införskaffa ett IT verktyg för att möjliggöra detta. På marknaden finns en 
uppsjö av lösningar där ex. Bank-ID är möjliggöraren. 

Dessutom är detta ett steg i rätt riktning för att minska resande och därmed 
bespara miljön för behovet av att besöka till Stadshuset enkom för att 
justera/signera protokoll.  

 

Med stöd av ovan argumentation föreslår Sverigedemokraterna: 

- Att ge kommunstyrelsen i uppdrag att utreda möjligheterna för 
Kungälvs kommun att införa digital justering av protokoll. 

- Att digital justering av sammanträdesprotokoll införs på Kungälvs 
kommun. 

 

Kungälv 2021-02-11   

Morgan Carlsson för Sverigedemokraterna Kungälv 
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Sammanträdesdatum  2021-10-20 
Sida 1 (2) 

 
 

 KOMMUNSTYRELSEN 

 

Justeras sign 

 

 § 310/2021 

Svar på Motion från Sverigedemokraterna om att anskaffa IT stöd 
för elektronisk justering-signering (Dnr KS2021/0430-3) 
Den 4 mars 2021 inkom Morgan Carlsson (SD) till kommunfullmäktige med en 
motion avseende anskaffning av IT-stöd för elektronisk justering och signering. 
Motionen remitterades till kommunstyrelsen. Digital signering av dokument är en 
viktig del för att förenkla handläggningen av dokument som skall signeras. 
Fördelarna är flera. Kortare ledtid, minskat resande, mindre fysisk kontakt under 
rådande omständigheter är exempel.  

 
Inom Kungälvs kommun finns det en fastställd agenda att digitalisera verksamheten 
i syfte att bli mer effektiv, öka tillgängligheten till kommunens tjänster och att korta 
ned handläggnings-tider. Signering av protokoll är en process som kan förenklas 
och effektiviseras genom att skapa möjlighet för ordföranden, justeringsmän och 
nämndsekreterare att signera protokoll digitalt via mobil, iPad eller dator. 
 
Det finns juridiska utmaningar med de flesta globala IT-system men också hög-
kvalitativ, stabil och tillgänglig teknisk support för att stödja kunderna i deras 
digitalisering. Kungälvs kommun har under hösten genomfört ett ”proof of 
concept” med digital signering via produkten Adobe Acrobat. Konceptet har 
befunnits vara enkelt och självinstruerande samt bidrar till kommunens målsättning 
om ökad effektivitet, förbättrad tillgänglighet och god kontroll på processen. Stor 
vikt har lagts på att dokumentera och implementera skyddsåtgärder för att minska 
risken att data hanteras i strid med gällande lagstiftning. 
 
På marknaden finns idag flera olika tjänster för digital signering. Utmaningen är att 
hitta en lösning som hanterar lagring och sekretess på ett godtagbart sätt samt även 
att arkiveringens krav möts.  

 
Kommunstyrelsen beslutade den 26 maj 2021 (§ 157/2021) att nytillkommande 
tredjelandsöverföringar med stöd av standardavtalsklausulerna endast får 
genomföras efter beslut av kommunstyrelsen i varje enskilt läge. Ärendet avseende 
digital signering via Adobe Acrobat (dnr KS2021/1625) lyfts till kommunstyrelsen 
den 20 oktober 2021, i enlighet med beslut KS§157/2021. 

 
Förvaltningen förslår kommunfullmäktige att motionen anses besvarad.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 

Yrkande  

Morgan Carlsson (SD): Motionen bifalles. 
Miguel Odhner (S): Bifall till Morgan Carlssons (SD) yrkande.  
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 KOMMUNSTYRELSEN 

 

Justeras sign 

 

Proposition 

Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att Kommunstyrelsen 
beslutar att anta Morgan Carlssons (SD) yrkande. 
 
Omröstning begärs inte. 

 

Förslag till kommunfullmäktige 

Motionen bifalles.  
__________ 
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From:                                 Oskar Ivarsson
Sent:                                  Fri, 8 Oct 2021 08:53:02 +0000
To:                                      Registrator
Subject:                             VB: Interpellation till fullmäktiges ordförande

Från: Jan Tollesson (L) <Jan.Tollesson@kungalv.se> 
Skickat: den 7 oktober 2021 19:18
Till: Oskar Ivarsson <Oskar.Ivarsson@kungalv.se>
Kopia: Elisabeth Mattsson (L) <Elisabeth.Mattsson@kungalv.se>; Thomas Loong (L) 
<Thomas.Loong@kungalv.se>
Ämne: Interpellation till fullmäktiges ordförande  
 

Interpellation till fullmäktiges ordförande 
 

Har fullmäktige spelat ut sin rätt? 
 
Fullmäktiges ordförande har kommunens högsta politiska post( Borgmästare) 
Fullmäktige är kommunens högsta beslutande organ och här sitter ledamöter som blivit valda av folket för 
att föra folkets talan och ta kloka beslut efter ideologi och bästa förmåga för att utvecklingen ska bli så 
som folket önskar. 
 
Jag blir orolig på riktigt, vart är vi på väg? 
 
29 ärenden har kommunstyrelsen presenterat under 2021 som gått vidare till fullmäktige för ett formellt 
beslut. De flesta rör taxor och svar på motioner. 
 
Vart tas besluten som rör nästan 50 000 invånare, barn, vuxna, skattebetalare, företagare, pensionärer och 
dessutom ca 3500 anställda. 
 
Kommunstyrelsen har det blivit vår demokratiska elit som tar besluten? Eller har besluten gått ett steg 
längre? Är det KS presidie och våra kommunalråd som sköter det demokratiska arbetet? Eller rent av 
KSO?  
 
Jag är orolig på riktigt. Idag har vi två ärenden på agendan i fullmäktige och förra fullmäktige hade vi tre.. 
om man tar bort avsägelser från uppdrag och interna val. 
 
Var är de ärenden som för utvecklingen i Kungälv framåt? 
 
Fullmäktiges ordförande vår borgmästare sa i början på mandatperioden att han hade för avsikt att ge 
beredningarna under fullmäktige mer makt dvs fullmäktige ska leda utvecklingen på lång sikt. 
 
Men kära folkvalda, fullmäktiges ordförande sätter agendan för våra möten, dvs två ärenden, är det att ge 
fullmäktige taktpinnen? 
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Till ordförandes försvar ska dock sägas att Kommunstyrelsens ordförande sätter agendan för 
kommunstyrelsens möten, så det har bara varit 29 st beslut som kommit den vägen. 
 
Men politiska majoriteten bör ju prata med varandra och bereda alla frågor tillsammans för att alla de 
ärenden som faktiskt bör hamna i fullmäktige verkligen kommer hit. 
 
Annars är det kanske lika så gott att vi gör som ordförande valde att göra med ungdomsfullmäktige.. vi 
skapar ett ”politiskt råd” som bidrar med tankar till utveckling och så får våra kommunalråd jobba på. 
 
Kan vi naturligtvis inte göra i Sverige 2021 men snälla ta demokratin på allvar och ta tag i taktpinnen och 
för in besluten i det politiska rummet där dom hör hemma. 
 
När jag ändå håller på vill jag avsluta med en liten uppmaning till mina kollegor här i fullmäktige, du 
sitter här på ditt mandat vald av dina väljare för att föra deras talan, gör det, våga presentera din åsikt, 
våga rösta efter ditt hjärta och ideologi, det är här i detta forum besluten och riktningen för Kungälvs 
utveckling ska tas, för alla barn och Barbaras skull om inte annat. 
 
Fråga till fullmäktiges ordförande och vice ordförande tar ni del av alla de ärenden som presenteras för 
kommunstyrelsens ordförande för att säkerställa att fullmäktige får de ärenden som bör komma hit. 
 
Fråga två kan fullmäktiges ordförande se till att fullmäktige får dokument och handlingar i god tid samt 
förvaltningsdragningar i strategiskt viktiga frågor. För att ta kloka beslut. 
 
 
Jan Tollesson (L) 
 
Skickat från min iPad 
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Handläggarens namn
Pia Jakobsson 

10/13/2021

Delårsrapport 2 2021, med finansiell rapport (Dnr KS2021/1500-1)
Sammanfattning

Periodens resultat till och med augusti är 335,9 mkr och prognosen för 2021 visar på ett 
resultat på 359,1 mkr, vilket är 290,7 mkr högre än budgeterat. Resultatet motsvarar 12,2 % 
av skatter och statsbidrag. Balanskravet och övriga finansiella mål beräknas uppnås med det 
prognosticerade resultatet. 

I rapporten ges en lägesbeskrivning av resultatmålen för 2021. Ett mål är bedömt rött, dvs 
mål som inte kommer att uppfyllas. tolv mål är gröna och resterande är gula – delvis 
uppfyllda. Alla indikatorer mäts inte vid tertial 2. Det slutgiltiga resultatet redovisas i 
bokslutet. 

Rapporten innehåller också en finansiell rapport. Till och med augusti har låneskulden i 
kommunkoncernen minskat med 95 Mkr under andra tertialet och uppgår 2 381 Mkr, varav 
561 Mkr är vidareutlånade till de helägda bolagen Kungälv Energi och Bokab. Likviditeten 
är god. Siste augusti var behållningen på koncernkontot 251,5 mkr. 

Godkänna Delårsrapport 2 2021, med finansiell rapport godkänns samt utbetalning av 
retroaktiv ersättning till fristående verksamhet.

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. Delårsrapporten redovisar 
också en ekonomisk 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.
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Verksamhetens bedömning
Verksamhetens bedömning redovisas i rapporten Central delårsrapport 2 2021

De fristående verksamheterna har under våren inkommit med krav om ersättning för de år 
som kommunens verksamhet gått med underskott. Genom att de fristående verksamheternas 
elevpeng grundar sig på kommunens budget för respektive verksamhet så anses kommunens 
verksamheter fått en högre kompensation än de fristående. Kravet avser 10 år tillbaka i tiden. 
En utredning har genomförts i förvaltningen som ger de fristående verksamheterna rätt i sitt 
krav. Förvaltningens bedömning är att utbetalningen kan bli max 8,5 mkr. 
Resursfördelningsmodellen för de fristående verksamheterna kommer att kompletteras enligt 
lagstiftningen.

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 
2020 och en bedömning görs av utvecklingen av mål och ekonomi.

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 ekonomiska resultatet för 2021 prognosticeras till 359 mkr. I resultatet ingår 225,9 mkr 
som är av engångskaraktär. Resultatet motsvarar 12,2% av skatter och statsbidrag. Exkluderas 
engångsintäkter från exploateringsverksamhet och reavinster ur det prognosticerade resultatet 
blir resultatet 133,2 mkr vilket motsvarar 4,5% av skatter och statsbidrag.

Balanskravet beräknas uppnås och förvaltningen gör bedömningen att de finansiella målen 
kommer att uppnås, liksom God ekonomisk hushållning

Det finns naturligtvis osäkerheter i prognosen mot bakgrund av att vi nu när vi går in i ett 
nytt skede av pandemin, Osäkerheterna avser både intäkter och kommunens nettokostnader 
samt övrig utveckling inom kommunens verksamheter. Förvaltningen har fortfarande en 
beredskap för att hantera eventuella svängningar i konjunkturen. Alla enheter som inte har 
en ekonomi i balans arbetar med handlingsplaner.
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Förslag till beslut
1. Godkänna förvaltningens delårsrapport 2 innefattande lägesbeskrivning av mål, 

ekonomisk prognos för helåret 2021, personalnyckeltal samt finansiell rapport
2. Godkänna att förvaltningen betalar ut retroaktiv ersättning till fristående 

verksamhet.

Haleh Lindqvist Pia Jakobsson
Kommundirektör Ekonomichef

Expedieras till: 

För kännedom till:
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1 Inledning
Föreliggande rapport är den andra rapporten för året och den är uppdelad i fyra delar:
Volymer, Kommunstyrelsens resultatmål, Personal och Ekonomi. Redovisningen bygger på
utfall januari till och med augusti med prognos för helåret 2021.

Sammanfattning, bedömning av Kommunstyrelsens resultatmål för 2021 efter 8
månader

Läsanvisning till målbedömningen av KS resultatmål

Målen bedöms i tre steg med nedanstående rubriker:

1.  Kommentera utfall -  Här redovisas de resultat som är relevanta för målet.

- Indikatorer och aktiviteter som är kopplade till målet. (Dessa synliggörs i tabell i slutet av
målbedömningen)

- Resultat från underliggande sektorers arbete med målet på sektornivå

- Andra väsentliga utfall eller händelser som bedöms påverka målet

2. Analys- Ett resonemang förs om vad resultaten beror på och vad det innebär. Analysen
förklarar vilken målbedömning som görs enligt skala 1-6 där 1 och 2 innebär att målet
"Kommer ej att uppfyllas/Är ej uppfyllt", 3 och 4 "Delvis uppfyllt/ svårbedömt" samt 5 och 6
"Kommer ej att uppfyllas/Är ej uppfyllt".

3. Så går vi vidare - beskriver konsekvenser av målbedömning samt hur arbetet med målet
går vidare.

För målbedömning används en 6-gradig skala. Skalan bygger på tre färger med två steg inom
varje färg.

Symboler för målbedömning

6 - Kommer att uppfyllas/Är uppfyllt

5 - Kommer att uppfyllas/Är uppfyllt

4 - Delvis uppfyllt/Svårbedömt

3 - Delvis uppfyllt/Svårbedömt

2 - Kommer ej att uppfyllas/Är ej uppfyllt

1 - Kommer ej att uppfyllas/Är ej uppfyllt

Kommunfullmäktiges (KF)
Strategiska mål Kommunstyrelsens (KS) Resultatmål

5 - Kommer att
uppfyllas/Är uppfyllt

1. Attraktivt att vara anställd i Kungälvs kommun

Strategiska förutsättningar
5 - Kommer att

uppfyllas/Är uppfyllt
2. Kommunens verksamheters kvalité och hushållning
ska hävda sig väl i jämförelse med landets bästa
kommuner

5 - Kommer att
uppfyllas/Är uppfyllt

3. Alla barn och elever vistas i en trygg och säker
pedagogisk miljöAtt ge goda förutsättningar för

livslångt lärande
5 - Kommer att 4. Alla förskolebarn är efter avslutad förskola väl
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Kommunfullmäktiges (KF)
Strategiska mål Kommunstyrelsens (KS) Resultatmål

uppfyllas/Är uppfyllt förberedda att börja grundskola

5 - Kommer att
uppfyllas/Är uppfyllt

5. Vuxenutbildningen bidrar till livslångt lärande och
Sveriges lägsta arbetslöshet

En trygg omsorg med
valmöjligheter genom livet

5 - Kommer att
uppfyllas/Är uppfyllt

7. Ökad behovstäckning inom äldreomsorgen och
LSS inom lagstadgad tid

Att ge möjligheter till en aktiv
fritid för alla åldrar

4 - Delvis
uppfyllt/ svårbedömt

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

4 - Delvis
uppfyllt/ svårbedömt

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

5 - Kommer att
uppfyllas/Är uppfyllt

9. Förbättrat näringslivsklimat
Att medborgare och näringsliv
ska känna ökat förtroende för
kommunen 5 - Kommer att

uppfyllas/Är uppfyllt
10. Kortare handläggningstider med bibehållen
rättssäkerhet

En ökad samordning mellan
infrastruktur och byggnation i
hela kommunen

5 - Kommer att
uppfyllas/Är uppfyllt

11. Planeringsberedskap skall finnas för bostäder,
verksamhetsmark och handel

5 - Kommer att
uppfyllas/Är uppfyllt

12. Minskade utsläpp i luft och vattendrag
Att underlätta för invånare och
företag i Kungälv som vill
reducera klimatutsläppen 4 - Delvis

uppfyllt/ svårbedömt
13. Ökad kollektiv jobbpendling

2 - Kommer ej
att uppfyllas/Är ej
uppfyllt

6. Kostnaderna för försörjningsstöd i nivå med tidigare
år

6 - Kommer att
uppfyllas/Är uppfyllt

14. 100% av Alla ungdomar inom
uppföljningsansvaret erbjuds utbildning eller annan
aktivitet

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

5 - Kommer att
uppfyllas/Är uppfyllt

15. Utanförskapet minskar genom att
försörjningsstödet villkoras mot individuella kontrakt
med krav på arbetsmarknadsfrämjande insatser
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2 Volymer
Färgmarkeringen till volymtalen visar avvikelse mellan plan och prognostiserat utfall på
helår.

Volymtalet markeras med  grönt  om avvikelsen är mindre än 2 procent,  gult

om avvikelse är 2 till 5 procent.  Rött  vid mer än 5 procent avvikelse.

Röd färg indikerar alltså endast avvikelsen från planen och inte nödvändigtvis att resultatet
är dåligt.

2.1 Verksamhet

Enhet Volymgrupper Volymtal

Utfall
per 31/8

2021

Plan
helår
2021

Prognos
helår
2021

Plan
helår
2022

Kommunal förskola,
antal helårsplatser

1 983 2 084 2 010 2 068

Kommunal pedagogisk
omsorg, antal barn

163 200 173 173

Bildning
och
lärande

Förskola och
pedagogisk
omsorg

Fristående förskola,
antal barn

549 500 523 587

Kommunal
grundskoleklass
årskurs F-9, Antal
elever

5 360 5 360 5 316 5 397

Kommunal grund-
särskola, antal elever

48 43 45 48

Kommunala fritidshem,
antal barn

2 375 2 511 2 310 2 395

Fristående grundskola
årskurs F-9, antal
elever

687 706 687 687

Bildning
och
lärande

Förskoleklass,
grundskola,
fritidshem och
grundsärskola

Fristående fritidshem,
antal barn

227 266 227 227

Kommunal gymnasie-
skola (Mimers hus),
antal elever

1 604 1 705 1 588 1 669

Kommunal gymnasie-
särskola
(Trekungagymnasiet),
antal elever

80 90 86 80

Annan kommunal
gymnasieskola, antal
elever

237 275 244 250

Bildning
och
lärande

Gymnasieskola
och gymnasie-
särskola

Fristående gymnasie-
skola, antal elever

376 380 387 400

Samhälle
och
utveckling

Måltidsservice Antal serverade
måltider totalt
(koefficient)

1 313 84
6

2 570 00
0

2 390 00
0

2 610 00
0

Elförbrukning (MWh) 12 100 19 700 18 900 20 200Samhälle
och
utveckling

Kommunala
fastigheter

Bruksarea (BRA), egna
fastigheter, m2

214 111 216 000 214 111 218 000
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Enhet Volymgrupper Volymtal

Utfall
per 31/8

2021

Plan
helår
2021

Prognos
helår
2021

Plan
helår
2022

Bruksarea (BRA)
inhyrda fastigheter, m2

59 815 58 635 59 815 63 880

Antal vårddagar
institution 0-20 år

3 757 2 500 4 500 2 000Trygghet
och stöd

Barn och
ungdom 0-20 år

Antal vårddagar egna
familjehem 0-20 år

7 787 11 500 11 500 13 000

Trygghet
och stöd

Utförarenheten
+ Barn och
ungdoms-
enheten

Intern öppenvård,
biståndsbedömda
insatser
Utförarenheten-Barn
och Ungdom

182 300 300 300

Antal vårddagar
institution 21- år

1 298 1 800 1 800 1 800Trygghet
och stöd

Vuxenenhet

Antal vårddagar externt
boende med stöd 21-
år

12 206 10 000 16 000 10 000

Trygghet
och stöd

Bostad med
särskild service
enligt LSS,
antal brukare

Egna boendeplatser,
vuxna

145 141 145 141

Trygghet
och stöd

Daglig
verksamhet

Antal brukare daglig
verksamhet

220 245 245 263

Totalt antal lägenheter i
särskilt boende

415 416 415 427

Varav i egen regi 331 331 331 353

Varav i extern regi 54 55 54 55

Varav korttidsplatser
egna

19 19 19 19

Trygghet
och stöd

Lägenheter och
platser VoÄ

Varav korttidsplatser
köpta

11 11 11 0

Brukare med hemtjänst 1 040 1 200 1 200 1 250Trygghet
och stöd

Brukare i
hemtjänsten

Antal brukare med
trygghetslarm i ordinärt
boende

1 207 1 150 1 150 1 175

Trygghet
och stöd

Ersatta timmar i
hemtjänsten

Ersatta timmar i
hemtjänsten

240 402 365 000 365 000 370 000

Antal mottagna enligt
bosättningslagstiftning
(vuxna/familjer)

35 90 79 90

Antal nyanlända enligt
lagen om eget boende
(EBO vuxna/familjer)

12 40 40 40

Antal barn i mängden
mottagna enligt
bosättningslagstiftning
och lagen om eget
boende

15 55 55 55

Trygghet
och stöd

Mottagning
nyanlända och
ensam-
kommande

Antal mottagna
ensamkommande barn

1 3 3 3
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2.2 Kommentar till utfall
Sektor Bildning- och lärande
De kommunala förskolorna har tillfälligt öppnat upp fler platser successivt under våren för att 
möta behovet, men återgått till det ordinarie antalet platser i höst (snitt 18 barn per avdelning). 
Det totala antalet helårsplatser har därmed inte utökas i den takt som prognostiserats. En 
fristående förskola, Kunskapsförskolan, har öppnat i augusti i Kareby vilket bidrag till att 
antalet kommunala förskoleplatser inte behövt utökas under hösten. Antalet barn i kommunal 
pedagogisk omsorg i form av familjedaghem har minskat jämfört med prognos och tidigare år
Antalet elever inom grundskolan ökar enligt plan, dock i något lägre takt. Det är även en 
ökning av antalet elever inom den kommunala grundsärskolan. Däremot minskar andelen 
elever inom fritidshem, främst i årskurs 4-6. Detta kan vara en tillfällig effekt av pandemin 
eller så är det en trend som kommer hålla i sig. Antalet elever på fristående grundskolor och 
fritidshem baserar sig på antalet elever under våren eftersom elevavstämningen för hösten 
ännu inte är gjord.
Antalet elever på gymnasieskolan är preliminärt eftersom höstens elevavstämning ännu inte är 
gjord. I gymnasieåldern sker det löpande förändringar då eleverna gör nya val av utbildning 
och gymnasieskola. 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 totalt sett inte i samma takt som i befolkningsprognosen. Antalet 
elever i den kommunala gymnasiesärskolan minskar jämfört med tidigare år.
Sektor Samhälle och utveckling
Antal totalt serverade måltider är lägre än plan för perioden utifrån Covid-19. Elever på 
gymnasiet och högstadiet har under vårterminen helt eller delvis haft distansundervisning 
vilket har påverkat antal serverade skolluncher. Även på förskolor och äldreboenden är antal 
serverade måltider lägre utifrån påverkan Covid-19. Antal serverade specialkostmåltider inom 
skola är något högre än plan för perioden. Arbete pågår för att minska antalet specialkoster. 
Digitalt system specialkostansökan har införts med start höstterminen 2021. Flervalsmodell 
måltider implementeras i alla skolor under hösten. Det ger ökad valmöjlighet till eleverna och 
möjliggör för att minska antalet specialkoster.
Bruksarea kommunala fastigheter och inhyrda fastigheter har inte förändrats i stora drag.
Sektor Trygghet och stöd
Utfallet antal köpta vårddagar barn och ungdom 0-20 år ligger på samma nivå som 2020. 
Planen att sänka antalet köpta vårddagar har inte kunnat uppfyllas.
Vuxenenhet: Antal vårdagar externt boende med stöd har båda volym- och kostnadsökning, 
främst vad gäller personer som saknar bostad med eget kontrakt samt har en 
missbruksproblematik. Antalet ärenden inom Våld i nära relationer har ökat, främst inom 
hedersrelaterat våld, vilket också medfört flera externa placeringar.
För bostad med särskild service enligt LSS har det tillkommit 14 platser i egen regi.
För daglig verksamhet har antalet köpta platser ökat.
Anvisade nyanlända är 79 personer 2021. Anvisningsåret sträcker sig från 1/3 2021 tom 28/2 
2022.
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3 Uppföljning av KS Resultatmål
Läsanvisning till målbedömningen av KS resultatmål

Målen bedöms i tre steg med nedanstående rubriker:

1.  Kommentera utfall -  Här redovisas de resultat som är relevanta för målet.

- Indikatorer och aktiviteter som är kopplade till målet. (Dessa synliggörs i tabell i slutet av
målbedömningen)

- Resultat från underliggande sektorers arbete med målet på sektornivå

- Andra väsentliga utfall eller händelser som bedöms påverka målet

2. Analys- Ett resonemang förs om vad resultaten beror på och vad det innebär. Analysen
förklarar vilken målbedömning som görs enligt skala 1-6 där 1 och 2 innebär att målet
"Kommer ej att uppfyllas/Är ej uppfyllt", 3 och 4 "Delvis uppfyllt/ svårbedömt" samt 5 och 6
"Kommer ej att uppfyllas/Är ej uppfyllt".

3. Så går vi vidare - beskriver konsekvenser av målbedömning samt hur arbetet med målet
går vidare.

Symboler för målbedömning

6 - Kommer att uppfyllas/Är uppfyllt

5 - Kommer att uppfyllas/Är uppfyllt

4 - Delvis uppfyllt/Svårbedömt

3 - Delvis uppfyllt/Svårbedömt

2 - Kommer ej att uppfyllas/Är ej uppfyllt

1 - Kommer ej att uppfyllas/Är ej uppfyllt

Färgmarkering av indikatorer

Indikatorernas  färgmarkering visar hur stor avvikelsen är från ett givet målvärde. I
normalfallet visar indikator  grönt  om utfallet är lika med eller bättre än målvärdet.  Gult

om utfallet är mindre än 15 procent från målvärdet och  rött  om avvikelsen är mer än
15 procent från målvärdet. Några få indikatorer kan ha andra inställningar exempelvis
intervall om ett utfall över målvärdet inte kan anses vara positivt.

3.1 Strategiska förutsättningar

3.1.1 Attraktivt att vara anställd i Kungälvs kommun

Tolkning

Våra medarbetare ska känna stolthet i sitt arbete för kommunen och möta medborgarna med
ett gemensamt serviceinriktat förhållningssätt. Andra viktiga faktorer är arbetsplatskultur,
möjligheter till utveckling, flexibla arbetsvillkor, personlig utveckling utifrån kompetens och
erfarenhet

6-gradig bedömning

5 - Kommer att uppfyllas/Är uppfyllt
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Kommentar av utfall 
I Kungälvs kommun ska det vara attraktivt att vara anställd för nuvarande och framtida 
medarbetare. Genom att erbjuda en god och hälsofrämjande arbetsmiljö, där medarbetare 
känner trivsel, vågar prova nya arbetssätt och har god kompetens skapar vi arbetsplatser där 
många vill arbeta och utvecklas. Alla oavsett roll, funktion och position ska vara delaktiga i 
att utveckla arbetet för att ge bästa möjliga kvalitet gentemot medborgarna.
Sektorerna har under perioden kunnat fokusera mindre på Covid-19 trots fortsatta 
rekommendationer då rutiner och strukturer finns för att hantera situationen. De medarbetare 
som kan arbetar fortfarande på distans. Planering för återgång i arbete efter restriktionernas 
avslut pågår och anvisningar om distansarbete arbetas med tillsammans med fackliga 
representanter.
Arbetet med att ta fram en ny medarbetarundersökning fortsätter där korta frekventa frågor 
(pulsmätningar) om arbetsmiljön skickas till medarbetare i utvalda enheter. Frågor omfattar 
bland annat upplevelse av ledarskap, meningsfullhet, arbetssituation och personlig utveckling 
samt i vilken grad medarbetarna skulle rekommendera Kungälvs kommun som arbetsgivare. 
Pilotprojektet kommer att pågå till februari 2022 och därefter sker en utvärdering.
Kommunala arbetsgivare kan få medel via avtalet KOM-KR (Kompetens- och 
omställningsavtal för kommuner och regioner) för kompetenshöjande insatser till anställda. 
Verksamheter från alla sektorer i kommunen har under våren inkommit med behov om 
insatser. Under perioden har ansökningar gjorts och insatser har påbörjats. Exempelvis har en 
enhet inom Trygghet och stöd fortsatt arbetet med kompetensutveckling inom demens. Det 
kommer även påbörjas utbildningsinsatser inriktade på fastighet, myndighetsutövning, 
digitalisering med mera.
Chef BAS-utbildningarna har återupptagits efter ett uppehåll på grund av pandemin. Syftet 
med de åtta olika utbildningstillfällena är att skapa bra förutsättningar för nya chefer men 
även kunskapspåfyllnad för de befintliga.
Sunt arbetslivs tredagars arbetsmiljöutbildning fortsätter. 55 procent av cheferna har nu 
slutfört utbildningen och 83 procent har genomfört minst ett utbildningstillfälle. Uppsamling 
och utbildning för verksamhetschefer, sektorchefer samt nya chefer är inplanerat till hösten. 
För att utveckla arbetsmiljöarbetet på arbetsplatsen och att medarbetare får möjlighet att öka 
förståelsen för arbetsmiljöarbetet och den egna viktiga rollen har ett APT- material tagits 
fram. Materialet är uppdelat i fyra delar och består av bilder, filmer, dialoger och övningar.
Ansökan om stöd från Sunt arbetslivs resursteam har beviljats. AFA Försäkring bekostar 
resursteamet som under två års tid kommer att bidra med kompetensförstärkning kring 
friskfaktorer för att få en långsiktigt frisk organisation med låg och stabil sjukfrånvaro.
Kungälvs modell för verksamhetsstyrning (Move) som bygger på tillitsbaserad styrning har 
fortskridit och verksamheterna har under perioden arbetat på och utformat sina 
verksamhetsplaner.
I det centrala kollektivavtalet mellan Kommunal och SKR anger att arbetsgivaren ska planera 
för hur andelen medarbetare som arbetar heltid ska öka och bli norm. Detta är en 
jämställdhetsfråga och det ger större möjlighet att klara välfärdens rekryteringsutmaning. När 
fler medarbetare arbetar heltid minskar rekryteringsbehoven samtidigt som jobben blir 
attraktivare. Arbetsgivaren och Kommunal har fortsatt diskuterat frågor angående 
Heltidsresan i en tillfällig samverkansgrupp, där alla sektorer deltar. Genomsnittlig 
sysselsättningsgrad följs upp på KS-nivå i årsbokslut. Arbetet fortskrider enligt plan i 
sektorerna.
Det har varit ett högt sökantal till våra utannonserade tjänster i förvaltningen. Antalet sökande 
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per annons är 35,1 och är högre än målvärdet 32. Sektorerna rapporterar att det finns sökande 
men att det är svårt att rekrytera medarbetare med rätt utbildning och erfarenhet till 
tillsvidaretjänsterna.
Andel tid utförd av timavlönade, i relation till total utförd arbetad tid, har ökat. Orsak till 
ökningen är dels ett ökat behov av vikarier under semesterperioden men även verksamhetens 
behov av att få arbetsuppgifter utförda i kombination med ordinarie personals sjukfrånvaro. 
Det pågående arbetet med Heltidsresan förväntas leda till lägre andel tid utförd av 
timavlönade i relation till den totalt arbetade tiden.
Personalomsättningen har stadigt minskat sedan 2016 och är lägre (bättre) än målvärdet 9,5 
procent.
Frisknärvaron är 55,4 procent och högre än målvärdet. Värdet är även högre än mätning för 
T2 2020 men inte riktigt uppe i värdet för T2 2019 innan pandemin (60,8 procent).
Andel chefer med färre än 26 medarbetare är nu 59,1 procent mot målvärdet procent. 
Ökningen kan till viss del förklaras med omorganisationer och uppdelning av enheter. 
Andelen chefer med 26-35 medarbetare är 29,2 procent och når nästan målvärdet 30 procent. 
Andelen chefer med fler än 35 medarbetare är 11,7 procent och lägre än målvärdet 20 procent.
Analys
Både den korta och långa sjukfrånvaron har minskat mot föregående års period och 
förvaltningen närmar sig nu mätnivåer likt innan pandemin men Covid-19 påverkar 
fortfarande våra sjuktal.
Att personalomsättningen har gått ned, fler söker utannonserade tjänster och medarbetares 
frisknärvaro har ökat indikerar att Kungälvs kommuns genomförda insatser ger resultat. Sunt 
Arbetslivs arbetsmiljöutbildning är en grundförutsättning för att kunna arbeta för en 
hälsofrämjande och säker arbetsmiljö.
Kommunen är en kunskapsintensiv organisation där utbildning och kompetensutveckling är 
avgörande för att möta medborgare, näringsliv, föreningar, brukare och elever på bästa sätt. 
Sektorerna har tidigare rapporterat att möten, utbildningar och nätverksträffar inte kunnat 
genomföras på samma sätt som före pandemin. I takt med att medarbetare har fått ökad 
digitaliseringsvana, ökad tillgång till verktyg och rutinvana kan fler sammanträden 
genomföras med anpassningar för att följa rådande rekommendationer från 
Folkhälsomyndigheten. Distansarbete, distansmöten och distansutbildningar är det nya 
normala oavsett befattning.
Andelen chefer med stora personalgrupper har minskat. Mer än hälften av kommunens chefer 
har nu färre än 26 medarbetare efter insatser som gjorts med ökat klusterantal inom LSS samt 
förändring på boenden. Tillgång till överordnad chef ökar möjligheten för medarbetare att 
kunna få arbetsuppgifter prioriterade när så behövs samt att kommunikationen förbättras.
En sammanvägd bedömning är att förvaltningen genom en mängd aktiviteter och insatser har 
stärkt bilden av Kungälvs kommun som en arbetsplats där det är attraktivt att vara anställd.
Så här går vi vidare

 Sunt arbetslivs arbetsmiljöutbildning ska nå fler medarbetare genom APT och arbetet 
tillsammans med Sunt arbetslivs Resursteam påbörjas under hösten 2021. Fokus 
kommer att vara aktiviteter som ökar friskfaktorer och förbättringar av arbetsmiljön.

 Hälsofrämjande åtgärder och arbetsplatsnära introduktion kommer fortsätta i syfte att 
behålla och utveckla medarbetare.

 Pilotprojektet fortsätter för att kunna mäta medarbetares upplevelse av Kungälvs 
kommun som arbetsgivare.
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Arbetet enligt Move stödjer det hälsofrämjande arbetet genom den professionella
dialogen. Den professionella dialogen innebär ett coachande förhållningssätt med
fokus på tillit och kontroll som ger goda förutsättningar att uppleva KASAM (känsla
av sammanhang).
En återgång till normalt arbete efter restriktionernas slut planeras under hösten.

Indikator
Utfall
2021

Målvärd
e 2021

Andel timanställda
i förvaltningen,
arbetade timmar

9,2% 8%

Personalomsättni
ng i förvaltning,
exklusive pension

5,7% 9,5%

Antal sökande per
utannonserad
tjänst

35,1 32
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Indikator
Utfall
2021

Målvärd
e 2021

Frisknärvaro 55,4% 53%

Andel chefer (%)
med antal
medarbetare färre
än 26

59,1% 50%

Andel chefer (%)
med antal
medarbetare inom
intervallen 26-35

29,2% 30%

Andel chefer (%)
med antal
medarbetare, fler
än 35

11,7% 20%
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3.1.2 Kommunens verksamheters kvalité och hushållning ska
hävda sig väl i jämförelse med landets bästa kommuner

Tolkning

Kungälv resultat ska vara bättre än genomsnittet av jämförbara kommuner avseende
verksamhetens kvalitet och hushållning. Målsättningen är en årlig förbättring på 2 % inom
kommunens verksamheter i förhållande till föregående år.
Verksamhetens kvalitet = Genomsnittligt jämförbart utbud, resultat, handläggningstider och
inom lagarnas gränser.

6-gradig bedömning

5 - Kommer att uppfyllas/Är uppfyllt

Kommentar av utfall

Alla verksamheter arbetar med att sänka kostnader samtidigt som verksamhetens kvalitet följs
upp.

Pandemin har påverkat förutsättningar att göra studiebesök till framgångsrika kommuner.
Kungälv ligger på plats 13 i kommunrankingen "Här är det bäst att leva" vilket är bättre än
uppsatt målvärde.

Kommunens nettokostnad per invånare ökar mindre än flertalet jämförbara kommuner under
perioden 2018 till 2020 och ligger i paritet med målvärdet. Utfall 2021 redovisas under 2022.

Total nettokostnadsavvikelse visar att Kungälvs nettokostnad är lägre än förväntat enligt
kommunens kostnadsstruktur. Utfall 2021 redovisas under 2022.

Sammanställningen av målbedömning för övriga resultatmål visar att mer än 50 procent av
målen kommer att uppnås.

Analys

Målet sätter fokus på kvalitet, effektivitet och kostnadskontroll. Indikatorerna visar att
Kungälv har god kvalitet i jämförelse med andra kommuner samtidigt som kostnadsläge och
utveckling är på en tillfredsställande nivå.

Sektorerna arbetar ständigt med att anpassa och följa upp verksamhet för att effektivisera och
sänka styckkostnader. Kvalitetsfrågorna finns med i arbetet men det är inte alltid enkelt att ta
fram bra kvalitetsindikatorer.

Samtidigt som Kungälv växer visar resultaten på god balans mellan kvalitet och kostnad.

Så här går vi vidare

Analys av nyckeltal och förbättringsarbetet sker kontinuerligt. Planer på att besöka andra
kommuner har skjutits fram på grund av pandemin och kommer att återupptas när det är
möjligt.
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Indikator
Utfall
2021

Målvärd
e 2021

Kommunranking -
Kvalitet ”Här är

det bäst att leva”

13 30

Nettokostnadsavvi
kelse totalt (exkl.
LSS), andel (%)

0%

Nettokostnad per
invånare

56 000

Antal årsanställd
per 1000 invånare

73
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Indikator
Utfall
2021

Målvärd
e 2021

Måluppfyllnad
övriga resultatmål
visar minst 50
procent grönt

78% 50%

3.2 Att ge goda förutsättningar för livslångt lärande

3.2.1 Alla barn och elever vistas i en trygg och säker pedagogisk
miljö

Tolkning

Genom skolans värdegrundsarbete, systematiskt arbete med lokaler och arbetsmiljö tar vi ett
helhetsansvar för varje individ. Det främjande och förebyggande arbetet ska syfta till att
förankra respekten för alla människors lika värde samt att bidra till en skolmiljö där alla barn
och elever känner sig trygga och utvecklas

6-gradig bedömning

5 - Kommer att uppfyllas/Är uppfyllt

Kommentar av utfall
I förskolans vårdnadshavarenkät anger 97 % att förskolan är en trygg plats för deras barn.
Grundskolans elevenkätresultat för 2021 visar att årets siffror ser bättre ut än föregående år.
Gymnasieskolans enkätresultat för 2021 visar att det inte har skett några större förändringar
utan siffrorna är ungefär de samma som föregående år.

Upplevd trygghet på KultLab redovisas vid årsbokslut.

Analys

Trygghet och studiero är betydelsefullt för hur eleverna kommer att lyckas nå målen för sin
utbildning (Skolverket). Arbetet med detta är ständigt pågående på varje förskola och skola.
Satsningar som ledarskapet i klassrummet och kooperativt lärande ger pedagoger metoder och
arbetssätt som visat sig bidra till en ökad delaktighet och studiero på grundskolorna. I
skolornas trygghetsteam så följs elevernas upplevelser av trygghet upp flera gånger per läsår.
Skolornas egna enkäter är ett komplement till de befintliga enkäter som genomförs regionalt
och nationellt.

Skolan samarbetar också med andra aktörer i kommunen kring trygghet och studiero, till
exempel Trygga ungdomsmiljöer (TUM) för årskurs 7-9. Ett gemensamt arbete med sektor
Samhälle och utveckling bedrivs också för att öka likvärdigheten för skolornas inne- och
utomhusmiljö.
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Så här går vi vidare

Identifiera framgångsfaktorer och lyfta goda exempel för att öka det kollegiala
lärandet mellan rektorer.
Metoden Kooperativt lärande fortsätter att användas på samtliga grundskolor.
Vertikala dialoger har påbörjats och en ny analysmodell för att förbättra framtida
åtgärder vad gäller mål och resultat har börjat implementeras.
Fortsatt samverkan med Trygga Ungdomsmiljöer (TUM)
Gymnasiet fortsätter med sin satsning med att utveckla Ledarskap i klassrummet
genom det kollegiala lärandet. Förstelärarna kommer att leda detta arbete.
En grupp av förstelärarna på gymnasiet har fått i uppdrag att lägga särskilt fokus på
trygghetsarbete på skolan.
TMR (träning för medveten närvaro) går från projektform till ordinarie verksamhet.

Indikator
Utfall
2021

Målvärd
e 2021

Elevenkät åk 2:
"Jag är trygg i
skolan", andel (%)
positiva svar

92% 95%

Elevenkät åk 5:
"Jag är trygg i
skolan, andel (%)
positiva svar

89% 89%

Elevenkät åk 9:
"Jag känner mig
trygg i skolan",
andel (%) positiva
svar

87% 81%
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Indikator
Utfall
2021

Målvärd
e 2021

Elevenkät GY2:
"Jag känner mig
trygg i skolan"

86% 89%

Enkät till
vårdnadshavare i
förskola och
pedagogisk
omsorg "Jag
upplever att mitt
barn känner sig
tryggt?", andel
positiva svar

97% 93%

Upplevd trygghet
på KultLab, andel
(%) positiva svar

91%

3.2.2 Alla förskolebarn är efter avslutad förskola väl förberedda att
börja grundskola

Tolkning

Utbildningen i förskolan ska bidra till att barnet utvecklar en förståelse för sig själv och sin
omvärld. Utforskande, nyfikenhet och lust att leka och lära ska vara grunden för utbildning.
Den ska präglas av att omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet.
Enligt läroplanen ska förskolan ge varje barn förutsättningar att utveckla
– självständighet och tillit till sin egen förmåga
– förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter
och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler
– förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge
uttryck för egna uppfattningar.
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6-gradig bedömning

5 - Kommer att uppfyllas/Är uppfyllt

Kommentar av utfall

Vårdnadshavarenkäten som genomförs årligen av Göteborgsregionen (GR) svaras av samtliga
vårdnadshavare som har barn i förskola och pedagogisk omsorg inom regionen oavsett
huvudman. Enligt enkätresultaten är vårdnadshavare i Kungälv mer nöjda med sina barns
förskola/pedagogiska omsorg jämfört med genomsnittet i GR-kommunerna, även om andelen
positiva svar i enkäten har minskat med några procentandelar jämfört med föregående år.

Indikatorn "Personalen som anser sig stödja barnen med att bearbeta konflikter, reda ut
missförstånd, kompromissa och respektera varandra" är svår att mäta och kommer tas bort.

Analys

Förskolan arbetar med att utveckla barnets förmågor från att de börjar i verksamheten till att
de avslutar för att börja i förskoleklass. Ett av pedagogernas viktigaste uppdrag är att bemöta
alla barn så de känner sig trygga och har tillit till sin egen förmåga. Förskolan kvalitetssäkrar
det pedagogiska arbetet för att säkerställa att barnen får med sig alla förmågor och man
erbjuder olika metoder för att träna förmågorna utifrån ålder och mognad.

Såväl svenska som internationella studier pekar på att en förskola av hög kvalitet lägger
grunden för framtida lärande och bidrar till högre resultat i skolan och senare i livet (Förskola
för alla barn SOU2020:67).

Så här går vi vidare

Fortsatt dialog i rektorernas ledningsgrupp om kvalitativa bedömningar kring barnens
förmågor.

Indikator
Utfall
2021

Målvärd
e 2021

Andel (%) positiva
svar i
vårdnadshavarenk
äten på frågan:
mitt barn ges
möjlighet att
bearbeta
konflikter, reda ut
missförstånd,
kompromissa och
respektera
varandra.

73% 79%

Skattning av
barnets
självständighet
och tillit till sin
egen förmåga

Inga tillgängliga data
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Indikator
Utfall
2021

Målvärd
e 2021

Medelvärde (5-
gradig skala) av
personalen som
anser sig stödja
barnen med att
bearbeta
konflikter, reda ut
missförstånd,
kompromissa och
respektera
varandra.

4,4

Andel (%) positiva
svar i
vårdnadshavarenk
äten: Förskolan
uppmuntrar mitt
barn att uttrycka
sina tankar och
åsikter.

78% 81%

Andel (%) positiva
svar i
vårdnadshavarenk
äten: Förskolan
stimulerar
barnens samspel i
grupp

85% 88%

3.2.3 Vuxenutbildningen bidrar till livslångt lärande och Sveriges
lägsta arbetslöshet

Tolkning

Genom att erbjuda kunskaps- och kompetensutveckling till alla som är i behov av
behörighetskomplettering för grund- och gymnasieskolan bidrar vuxenutbildningen till fler i
arbete och fortsatta studier. Målet omfattar samverkan för att identifiera och stödja personer
som står lång från arbetsmarknaden.

6-gradig bedömning

5 - Kommer att uppfyllas/Är uppfyllt

Kommentar av utfall
Antalet elever inom vuxenutbildningen har ökat totalt under året. Konsekvenser av pandemin
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visar sig inte främst i kunskapsresultaten, utan i det ökade söktrycket till nästan alla former av 
vuxenutbildning. Orsaker är ökad arbetslöshet samt tuffare konkurrens på arbetsmarknaden. 
Vi har också ett utökat uppdrag att särskilt arbeta med de elever som inte kunnat fullfölja sina 
studier i gymnasieskolan under pandemin.
Vuxenutbildningen har fortsatt arbetet med att utöka antalet erbjudna platser inom 
yrkesutbildningar, exempelvis genom att öka antalet lärlingsplatser i samarbete med Mimers 
hus. Genom samverkan inom GR har kommuninvånarna fortsatt tillgång till ett stort utbud av 
övrig yrkesutbildning, till exempel barnskötare med språkstöd, elbilstekniker och trädgård och 
anläggning. Söktrycket på dessa utbildningar är fortsatt stort, vilket också gäller 
vuxenutbildningens övriga ämnen och kurser.
Samarbete med Trygghet och Stöd (ToS) har påbörjats inom två olika områden under året. 
Inom projektet SIA -Studier Introduktion Arbete – arbetar vuxenutbildningen, 
Arbetsmarknadsenheten (AME) och Enheten för Migration och Integration (EMI) 
tillsammans kring en gemensam målgrupp. Fokus är de personer som är i etablering/förlängd 
introduktion och som berörs av insatser från Svenska för Invandrare (SFI), EMI samt AME. 
Vuxenutbildningen har också tillsammans med ToS påbörjat arbetet med att erbjuda 
kompetensutveckling för medarbetare inom äldreomsorgen genom Äldreomsorgslyftet.
Inom den lokala överenskommelsen (LÖK) har vuxenutbildningen, AME, EMI och 
Arbetsförmedlingen ett fortsatt gott samarbete. På grund av ändrad organisation hos AF har 
vuxenutbildningen tillsammans med AME påbörjat arbetet med att ingå i samverkansavtal 
inom ramen för Delegation för Unga och nyanlända till Arbete (DUA).
Under året har andelen godkända kursbetyg för slutföra kurser inom grundläggande och 
gymnasial vuxenutbildning varit i stort sett den samma som föregående år.
Indikatorn "Grund-gymnasial och SFI, i sysselsättning före och efter studier, procentuell (%) 
skillnad" rapporteras vid årsbokslutet.
Analys
Kungälvs kommun har en vuxenutbildning som med högre söktryck och en utbyggnad av 
yrkesutbildning fyller en allt viktigare roll i att bidra till livslångt lärande och minskad 
arbetslöshet i kommunen. Detta är särskilt tydligt när man ser till vilken vikt som 
yrkesutbildning och annan vuxenutbildning har på dagens arbetsmarknad.
Samverkan med interna och externa aktörer är ett område som kontinuerligt har utvecklats 
under året och som stärkt möjligheterna att ge personer som behöver det mer stöd i sitt 
livslånga lärande och sin etablering på arbetsmarknaden.
Så här går vi vidare

 Fortsätta utveckla pågående interna och externa samarbeten i syfte att bättre kunna 
svara mot olika målgruppers behov av vuxenutbildning, bland annat yrkesutbildning.

 En omorganisation genomförs i samband med årsskiftet 2021/2002 där 
vuxenutbildningen samlas tillsammans med EMI samt AME i Kompetenscentrum som 
en del av sektor Bildning och lärande. 
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Indikator
Utfall
2021

Målvärd
e 2021

Andelen
godkända
kursbetyg av
slutförda kurser -
grundläggande

och gymnasial
kommunal
vuxenutbildning

87,3% 90%

Yrkesutbildning
GR elever
folkbokförda i
Kungälv, i arbete
innan och efter
studier,
procentuell (%)
skillnad

18%

Grund- gymnasial
och SFI, i
sysselsättning
före och efter
studier,
procentuell (%)
skillnad

3.3 En trygg omsorg med valmöjligheter genom livet

3.3.1 Ökad behovstäckning inom äldreomsorgen och LSS inom
lagstadgad tid

Tolkning

Skapa kostnadseffektiva förutsättningar för olika former av boenden och utveckla den
långsiktiga planeringen så att efterfrågan och behov matchas i enlighet med lagen

6-gradig bedömning

5 - Kommer att uppfyllas/Är uppfyllt
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Kommentar av utfall

Alla beslut om vård- och omsorgsboende har verkställts inom tre månader, det vill säga den
enskilde har erbjudits bostad inom tre månader från beslutet. 14 nya platser inom LSS service-
och gruppboende har kunnat erbjudas under januari till maj 2021, inflyttning har skett under
sommaren.

Inom Kungälvs kommun finns 331 lägenheter på vård och omsorgsboende i egen regi, 54
lägenheter är upphandlade på Attendos äldreboende. Förvaltningen arbetar kontinuerligt med
att hålla en hög beläggningsgrad på äldreboenden.

Analys

Ambitionen är att alla brukare/ hyresgäster ska känna sig trygga med att tacka ja till
inflyttning till vård- och omsorgsboende. Detta sker exempelvis genom att informera om de
åtgärder som vidtagits för att säkerställa att smittspridning inte ska ske. Ytterligare analys har
gjorts för att ta fram orsaker till att personer tackar nej vid erbjudande om bostad. Några
tackar nej med anledning av att de upplever att det fungerar bra hemma.

För service- och gruppboende inom LSS har några personer tackar nej till erbjuden plats på
grund av att de väljer att avvakta erbjudande på annat boende. Inom målgruppen LSS är det
viktigt att matcha rätt boende mot den enskilda brukares behov.

Så här går vi vidare

Biståndsenheten kommer arbeta vidare med information om att ett beslut om plats på vård-
och omsorgsboende verkställs inom tre månader och man redan vid beslut om plats på särskilt
boende behöver förbereda sig för en flytt.

Enligt plan pågår en utbyggnation av Solhaga äldreboende med cirka 20 lägenheter som
beräknas vara färdigbyggt under första kvartalet 2023, detta möjliggör att möta ökade behov
av plats på äldreboende.

Utbyggnationen av platser inom LSS pågår enligt plan och under 2023 kommer det finnas
tillgång till ytterligare lägenheter på gruppboende. Beskrivning av kommande behov finns i
lokalresursplanen för att kontinuerligt säkra tillgång till bostäder inom målgruppen med LSS-
beslut.

Indikator
Utfall
2021

Målvärd
e 2021

In- och
utflyttningstid i
vård- och
omsorgsboende
(SÄBO)

15

Antal personer
som tackat nej till
erbjuden plats i
äldreboende tre
gånger eller mer

Inga tillgängliga data
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Indikator
Utfall
2021

Målvärd
e 2021

Befintliga LSS
lägenheter

145 141

3.4 Att ge möjligheter till en aktiv fritid för alla åldrar

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

Tolkning

Öka tillgänglighet till kommunens kultur- och fritidsutbud för kommuninvånare och brukare.
Målet omfattar såväl barn, unga, äldre och riktar särskilt fokus på personer med
funktionsvariation

6-gradig bedömning

4 - Delvis uppfyllt/ svårbedömt

Kommentar av utfall

Många barn och ungdomar har deltagit i idrottsaktiviteter trots en pågående pandemi och
antalet redovisade deltagare enligt LOK-stödet är nära målvärdet. På grund av pandemin har
färre inomhusaktiviteter men fler aktiviteter utomhus genomförts, bland annat på kommunens
motionsanläggningar. Många föreningar och privata träningsaktörer använder grönytor som
alternativ till inomhusträning. Skarpe Nord har gett möjlighet till träning för hockeylag och
konståkning som inte kunnat genomföra träningar inomhus.

Samtliga bibliotek var helt stängda i kommunen fram till den 24 januari, därefter har
stadsbiblioteket i Mimers kulturhus haft öppet med begränsade öppettider. Förutom utlåning
till skolor har filialbiblioteken varit helt stängda fram till mitten av augusti. Utlån av media
totalt och media till barn är lägre än planerat.

Planerade aktiviteter som till exempel öppen och lättillgänglig kulturverksamhet har under
våren inte kunnat genomföras. Det som har genomförts är digital verksamhet under skolloven.
Även kulturskolan har ställt om till mer digital undervisning. Under sommaren genomfördes
lägerverksamhet mer som vanligt med ett hundratal deltagare.

Kommunen bedriver kontinuerligt aktiviteter med syfte att involvera äldre i kulturlivet och
främja god hälsa hos befolkningen. Många av gruppaktiviteterna för anhöriga var pausade
under våren, men i maj/juni öppnade Anhörigcenter Ljuspunkten, Seniorcaféet på Rexegården
och anhörigträffar igen.
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Det har anordnats promenadgrupper för äldre större delen av våren och en seniorlinje för äldre 
startades för att erbjuda ofrivilligt ensamma någon att prata med.
Inom LSS-verksamheten finns Café Lyckan som är en öppen caféverksamhet dit alla brukare i 
LSS bjuds in för gemensamma aktiviteter med olika teman och fika. Denna verksamhet har 
varit inställd under pandemin men kommer att öppnas igen under hösten. Förvaltningen har 
ett nära samarbetar med Riksförbundet FUB som anordnar fritidsaktiviteter för målgrupper 
med LSS-insatser.
Trygga ungdomsmiljöer bedriver öppen verksamhet, gruppverksamheter och uppsökande 
arbete för alla ungdomar i Kungälvs kommun mellan 12 och 18 år. Under sommaren har man 
haft en större närvaro ute på fältet istället för att bedriva fritidsgårdsverksamhet och 
gruppaktiviteter. Inom nätverket Keks (kvalitet och kompetens i samverkan) följs 
verksamheten upp på likvärdigt sätt i alla medlemskommuner och resultatet ligger till grund 
för kommande projektplaner.
För att möta upp målgruppen motorburen ungdom har trygga ungdomsmiljöer samarbetat 
med polis, folkhälsan, säkerhetssamordnare och TGP (trafik, gata, park) för att erbjuda ett 
alternativt ställe för ungdomarna att samlas på.
Aktivitetshuset är en öppen verksamhet för personer i Kungälv som har en långvarig psykisk 
ohälsa, står långt ifrån arbetsmarknaden och är mellan 18 och 67 år. Målet med verksamheten 
är att deltagarna ska få ökad delaktighet och gemenskap i samhället.
Analys
Föreningarnas vilja och förmåga att ställa om och anpassa sin verksamhet till förändrade 
förutsättningar och restriktioner innebär att många barn och unga får ta del av 
idrottsaktiviteter trots pandemin. Men det finns en risk att de barn och unga som allra mest 
behöver stimuleras till en aktiv fritid minskar sin fysiska aktivitet när utbudet försämras.
Goda möjligheter till utomhusaktiviteter har varit en viktig framgångsfaktor för att möta de 
förändrade förutsättningarna. Det påvisar vikten av utomhusanläggningar men också att 
grönytor finns tillgängliga.
Begränsade öppettider är förklaringen till minskningen av det totala antalet utlån. Januari, då 
alla bibliotek var stängda, brukar vara den månad på året som biblioteken har flest utlån av 
media både till vuxna och barn.
Kulturen och kulturskolan har anpassat aktiviteter till rådande omständigheter och har varit 
kreativa i att finna nya lösningar för att nå ut till allmänheten med mer kultur och att anpassa 
undervisningen för kulturskolans elever. Trots detta uppväger insatserna inte pandemins 
negativa påverkan. Omständigheterna som följer av pandemin har en fortsatt negativ effekt på 
kulturlivet i Kungälv och målet är därmed svårbedömt.
Arbetet med äldre och med ungdomar har behövt ändra sitt arbetssätt under pandemin, vilket 
har inneburit att gruppverksamheter inte kunnat genomföras fullt ut. Vissa aktiviteter har 
istället genomförts digitalt.
Så här går vi vidare
Ett nytt bidrags- och bokningssystem implementeras och beräknas vara helt klart i november 
2021, vilket kommer att underlätta bokning för föreningar samt göra det enklare för 
förvaltningen att ta fram statistik och hantera bidrag. En översyn av indikatorer och volymtal 
för uppföljning av verksamheten behövs när möjligheter att föra statistik förbättras.
Planering av nytt arenaområde i Ytterby pågår. Ny idrottshall i Kärna börjar byggas under året 
och kommer att tas i bruk vid skolstart höstterminen 2022. Framtagande av 
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upphandlingsunderlag pågår för ny idrottshall i Diseröd. Kommunen påbörjar under hösten
upprustning och förbättringar av Fontinområdets motionsanläggning.

Under hösten räknar kulturverksamheten med mer av ett normalläge även om pandemins
effekter inte helt är borta. Kulturnatt som planeras att äga rum den 13 november blir en möjlig
återstart av kulturlivet.

Ett samarbete har påbörjats med bland annat Friskis&Svettis. Fokus ligger på insatser som ska
öka aktiviteten hos bland annat socioekonomiskt utsatta personer samt personer med
funktionsvariationer då dessa grupper idag får för lite motion. Även kommunens invånare i
stort, inklusive äldre, kommer att erbjudas aktiviteter.

En ny socialtjänstlag (SOU 2020:47) är ute på remiss. I lagförslaget ingår bland annat en
satsning på förebyggande arbete. En viktig uppgift för de som driver Aktivitetshuset och
Trygga ungdomsmiljöer är att under 2021 se över hur verksamheterna svarar upp mot den nya
lagen och vilka förändringar av innehåll och riktning som kan behöva göras.

Inom området LSS-boende/daglig verksamhet fortsätter samarbetet med FUB i syfte att
utveckla fritidsaktiviteter för målgruppen med funktionsvariation. Verksamheten kommer
även under hösten 2021 att utveckla daglig verksamhet med skapande och kulturella
aktiviteter.

Indikator
Utfall
2021

Målvärd
e 2021

Antal aktiviteter
redovisade inom
LOK-stödet
(Lokalt
aktivitetsstöd)

15 200 16 000

Antal aktiva
individer 7-20 år.

8 063
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3.5 Att alla medborgare ska ha möjlighet att delta i rikt och
aktivt kulturliv

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

Tolkning

Öka tillgänglighet till kommunens kultur- och fritidsutbud för kommuninvånare och brukare.
Målet omfattar såväl barn, unga, äldre och riktar särskilt fokus på personer med
funktionsvariation

6-gradig bedömning

4 - Delvis uppfyllt/ svårbedömt

Kommentar av utfall

Många barn och ungdomar har deltagit i idrottsaktiviteter trots en pågående pandemi och
antalet redovisade deltagare enligt LOK-stödet är nära målvärdet. På grund av pandemin har
färre inomhusaktiviteter men fler aktiviteter utomhus genomförts, bland annat på kommunens
motionsanläggningar. Många föreningar och privata träningsaktörer använder grönytor som
alternativ till inomhusträning. Skarpe Nord har gett möjlighet till träning för hockeylag och
konståkning som inte kunnat genomföra träningar inomhus.

Samtliga bibliotek var helt stängda i kommunen fram till den 24 januari, därefter har
stadsbiblioteket i Mimers kulturhus haft öppet med begränsade öppettider. Förutom utlåning
till skolor har filialbiblioteken varit helt stängda fram till mitten av augusti. Utlån av media
totalt och media till barn är lägre än planerat.

Planerade aktiviteter som till exempel öppen och lättillgänglig kulturverksamhet har under
våren inte kunnat genomföras. Det som har genomförts är digital verksamhet under skolloven.
Även kulturskolan har ställt om till mer digital undervisning. Under sommaren genomfördes
lägerverksamhet mer som vanligt med ett hundratal deltagare.

Kommunen bedriver kontinuerligt aktiviteter med syfte att involvera äldre i kulturlivet och
främja god hälsa hos befolkningen. Många av gruppaktiviteterna för anhöriga var pausade
under våren, men i maj/juni öppnade Anhörigcenter Ljuspunkten, Seniorcaféet på Rexegården
och anhörigträffar igen.

Det har anordnats promenadgrupper för äldre större delen av våren och en seniorlinje för äldre
startades för att erbjuda ofrivilligt ensamma någon att prata med.

Inom LSS-verksamheten finns Café Lyckan som är en öppen caféverksamhet dit alla brukare i
LSS bjuds in för gemensamma aktiviteter med olika teman och fika. Denna verksamhet har
varit inställd under pandemin men kommer att öppnas igen under hösten. Förvaltningen har
ett nära samarbetar med Riksförbundet FUB som anordnar fritidsaktiviteter för målgrupper
med LSS-insatser.

Trygga ungdomsmiljöer bedriver öppen verksamhet, gruppverksamheter och uppsökande
arbete för alla ungdomar i Kungälvs kommun mellan 12 och 18 år. Under sommaren har man
haft en större närvaro ute på fältet istället för att bedriva fritidsgårdsverksamhet och
gruppaktiviteter. Inom nätverket Keks (kvalitet och kompetens i samverkan) följs
verksamheten upp på likvärdigt sätt i alla medlemskommuner och resultatet ligger till grund
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för kommande projektplaner.
För att möta upp målgruppen motorburen ungdom har trygga ungdomsmiljöer samarbetat 
med polis, folkhälsan, säkerhetssamordnare och TGP (trafik, gata, park) för att erbjuda ett 
alternativt ställe för ungdomarna att samlas på.
Aktivitetshuset är en öppen verksamhet för personer i Kungälv som har en långvarig psykisk 
ohälsa, står långt ifrån arbetsmarknaden och är mellan 18 och 67 år. Målet med verksamheten 
är att deltagarna ska få ökad delaktighet och gemenskap i samhället.
Analys
Föreningarnas vilja och förmåga att ställa om och anpassa sin verksamhet till förändrade 
förutsättningar och restriktioner innebär att många barn och unga får ta del av 
idrottsaktiviteter trots pandemin. Men det finns en risk att de barn och unga som allra mest 
behöver stimuleras till en aktiv fritid minskar sin fysiska aktivitet när utbudet försämras.
Goda möjligheter till utomhusaktiviteter har varit en viktig framgångsfaktor för att möta de 
förändrade förutsättningarna. Det påvisar vikten av utomhusanläggningar men också att 
grönytor finns tillgängliga.
Begränsade öppettider är förklaringen till minskningen av det totala antalet utlån. Januari, då 
alla bibliotek var stängda, brukar vara den månad på året som biblioteken har flest utlån av 
media både till vuxna och barn.
Kulturen och kulturskolan har anpassat aktiviteter till rådande omständigheter och har varit 
kreativa i att finna nya lösningar för att nå ut till allmänheten med mer kultur och att anpassa 
undervisningen för kulturskolans elever. Trots detta uppväger insatserna inte pandemins 
negativa påverkan. Omständigheterna som följer av pandemin har en fortsatt negativ effekt på 
kulturlivet i Kungälv och målet är därmed svårbedömt.
Arbetet med äldre och med ungdomar har behövt ändra sitt arbetssätt under pandemin, vilket 
har inneburit att gruppverksamheter inte kunnat genomföras fullt ut. Vissa aktiviteter har 
istället genomförts digitalt.
Så här går vi vidare
Ett nytt bidrags- och bokningssystem implementeras och beräknas vara helt klart i november 
2021, vilket kommer att underlätta bokning för föreningar samt göra det enklare för 
förvaltningen att ta fram statistik och hantera bidrag. En översyn av indikatorer och volymtal 
för uppföljning av verksamheten behövs när möjligheter att föra statistik förbättras.
Planering av nytt arenaområde i Ytterby pågår. Ny idrottshall i Kärna börjar byggas under året 
och kommer att tas i bruk vid skolstart höstterminen 2022. Framtagande av 
upphandlingsunderlag pågår för ny idrottshall i Diseröd.  Kommunen påbörjar under hösten 
upprustning och förbättringar av Fontinområdets motionsanläggning.
Under hösten räknar kulturverksamheten med mer av ett normalläge även om pandemins 
effekter inte helt är borta. Kulturnatt som planeras att äga rum den 13 november blir en möjlig 
återstart av kulturlivet.
Ett samarbete har påbörjats med bland annat Friskis&Svettis. Fokus ligger på insatser som ska 
öka aktiviteten hos bland annat socioekonomiskt utsatta personer samt personer med 
funktionsvariationer då dessa grupper idag får för lite motion. Även kommunens invånare i 
stort, inklusive äldre, kommer att erbjudas aktiviteter.
En ny socialtjänstlag (SOU 2020:47) är ute på remiss. I lagförslaget ingår bland annat en 
satsning på förebyggande arbete. En viktig uppgift för de som driver Aktivitetshuset och 
Trygga ungdomsmiljöer är att under 2021 se över hur verksamheterna svarar upp mot den nya 
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lagen och vilka förändringar av innehåll och riktning som kan behöva göras.

Inom området LSS-boende/daglig verksamhet fortsätter samarbetet med FUB i syfte att
utveckla fritidsaktiviteter för målgruppen med funktionsvariation. Verksamheten kommer
även under hösten 2021 att utveckla daglig verksamhet med skapande och kulturella
aktiviteter.

Indikator
Utfall
2021

Målvärd
e 2021

Antal
deltagartillfällen
på kulturskola

Antal utlån av
media till barn och
unga på
biblioteken

70 396 95 000

Antal
kulturevenemang

495
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Indikator
Utfall
2021

Målvärd
e 2021

Antal utlån media
totalt

137 744 210 000

Upplevd trygghet
på KultLab, andel
(%) positiva svar

91%

3.6 Att medborgare och näringsliv ska känna ökat förtroende
för kommunen

3.6.1 Förbättrat näringslivsklimat

Tolkning

Förvaltningens näringslivskontakter ska kännetecknas av öppenhet, tydlighet, långsiktighet
och tillgänglighet. Trygghetsskapande åtgärder i samhället förbättrar förutsättningarna för ett
gott näringslivsklimat. Våra processer ska utgå från lagstiftningen och vara rättssäkra och
transparenta.

6-gradig bedömning

5 - Kommer att uppfyllas/Är uppfyllt

Kommentar av utfall

Kungälvs kommun har under flera år förbättrat resultaten i insiktsundersökningen som är en
servicemätning av kommunernas myndighetsutövning inom samhällsbyggnads- och
upphandlingsområdena. Resultaten i Svenskt Näringslivs ranking förbättras med fyra
placeringar men Kungälv placerar sig bland de sämre kommunerna i landet. Målvärdet har
sänkts jämfört med 2020 vilket innebär en mindre avvikelse mellan utfall och målvärde.

Den upplevda tryggheten som mäts i form av andelen som avstår från att gå ut ensam
försämras något samtidigt som ambitionen (målvärdet) är att andelen ska minska.

Kommunen har vidtagit olika åtgärder för att stötta det lokala näringslivet under pandemin,
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som att inte ta ut avgifter för uteserveringar, alkoholservering eller ansökan av 
serveringstillstånd under 2021.
Kommunledningen gör företagsbesök och bjuder in till företagsfrukostar i stadshuset. 
Näringslivsfunktionen kommunicerar till näringslivet i olika kanaler, så som nyhetsbrev och 
LinkedIn samt bjuder in till möten/seminarium med aktuella teman tillsammans med andra 
verksamheter i kommunen och andra aktörer i regionen.
Sektorerna arbetar bland annat med matchning av målgrupper inom arbetsmarknadsenheten 
(AME) mot näringslivet utifrån behov och färdigheter. Samhällskontrakten ger nya 
möjligheter till arbete, praktikplatser och arbetsförmågebedömningar. Genom kontraktets 
upparbetade relationer med näringslivet har olika konkreta förebyggande insatser kunnat 
initierats som exempelvis trivselvärdar, men även stöd vid rekryteringar av praktikplatser.
Vuxenutbildningen (SFI) och AME samverkar för en samordnad hantering av praktikplatser 
med tydliga kommunikationsvägar.
Analys
Kungälvs kommun har höga ambitioner och jobbar hårt tillsammans med företagare och 
näringslivsföreträdare för att skapa ett gott näringslivsklimat i Kungälv. En mängd aktiviteter 
pågår. Insiktsmätningen visar positiva resultat samtidigt som Svenskt näringslivs ranking 
indikerar att målet ännu inte är uppnått.
Arbetet med samhällskontrakten ger ett förbättrat näringslivsklimat i och med att relationer 
mellan näringsliv och kommun ger goda effekter för båda parter.
Ett samhälle som upplevs som tryggt är en grund för ett gott företagsklimat. Inom ramen för 
planen "Trygg i Kungälv" genomförs en mängd trygghetsskapande åtgärder. Enligt statistik är 
Kungälv relativt sett en trygg kommun, men attityder och upplevelse påverkas av många 
faktorer och tar tid att förändra.
Den samlade bedömningen är att näringslivsklimatet förbättras, men det finns mer att göra.
Så här går vi vidare
En ny näringslivsstrategi har tagits fram tillsammans med Västsvenska handelskammaren och 
har engagerat ledande politiker, ledande tjänstemän samt delar av näringslivet. Den planeras 
att fastställas av KS den 22 september.
För att kunna påverka/förbättra attityden till kommunen pågår ett arbete med att ta fram en ny 
kommunikationsstrategi.
Arbete med digitalisering har påbörjats. Nytt ärendesystem för Bygglovsverksamheten är 
upphandlat och implementationsarbete pågår till lansering innan årsskiftet 2021/2022.
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Indikator
Utfall
2021

Målvärd
e 2021

Förbättra Kungälv
på Svenskt
Näringslivs
ranking

211 200

Insikt, förbättra
Kungälvs
kommuns index

72 72

Miljö och hälsa -
Index i

servicemätningen
insikt,
Myndighetsområd
e miljö

63 62

Invånare 16-84 år
som avstår från
att gå ut ensam,
andel (%)

27% 24%



6 Delårsrapport 2 2021, med finansiell rapport - KS2021/1500-1 Delårsrapport 2 2021, med finansiell rapport : Central delarsrapport tertial 2 2021 2021-10-13 16.12

33(74)

Indikator
Utfall
2021

Målvärd
e 2021

Bygglov – Index i
servicemätningen
insikt (Företag)

74 70

Miljö och hälsa -
Index i
servicemätningen
Insikt,
Myndighetsområd
e Livsmedel

78 77

Löpande Insikt -
Allmän plats

(Markupplåtelse)

76% 70%

3.6.2 Kortare handläggningstider med bibehållen rättssäkerhet

Tolkning

Handläggningstider av kommunens myndighetsutövning och service ska inte överstiga
lagstadgade maxtider.

6-gradig bedömning

5 - Kommer att uppfyllas/Är uppfyllt

Kommentar av utfall

Handläggningstider för kommunens myndighetsutövning är i regel, inom lagstadgade tider.

Myndighetsverksamheten för handläggning av individärenden inom socialtjänsten ska ske
skyndsamt. Definitionen av begreppet skyndsamt varierar och regleras på olika ställen i de
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olika lagarna. Enligt till exempel socialtjänstlagen ska socialnämnden inleda en utredning
utan dröjsmål – men exakta tidsramar för vad som anses vara utan dröjsmål finns inte, med
undantag för barnutredningar som senast ska avslutas inom fyra månader. Handläggning sker
mestadels inom lagstadgad tid. Redovisning av handläggningstider i barnavårdsutredningar
sker kontinuerligt till presidiet i Sociala myndighetsnämnden.

När det gäller väntetid från ansökan till beslut om försörjningsstöd har handläggningstiden
under pandemin blivit längre på grund av att de fysiska besöken begränsats. Även antal dagar
som gått mellan ansökan och beslut om LSS-insats ligger över det målvärde som satts upp.
Utredningstiden har dock minskat med 3 dagar jämfört med 2019.

Resultatet för indikatorn "SCB:s medborgarundersökning" redovisas först under våren 2022.
Resultat i sevicemätningen Insikt visar att bygglovsverksamheten får ett mycket bra omdöme
av de som ansöker om bygglov.

Analys

Myndighetsverksamheten som ansvarar för handläggning av ansökan till beslut enligt
socialtjänstlagen sker i nuläget inom en rimlig och skyndsam tid.

Samtliga verksamheter med myndighetsutövning utvecklar sina processer och följer upp
handläggningstider i syfte att ge god service till de målgrupper som ärendena gäller. Balansen
mellan kortare handläggningstider och rättssäkerhet innebär ibland att ett komplicerat ärende
kan ta längre tid. Balansen mellan avsatta personella resurser och inkomna ärenden är vid
vissa tider en svår avvägning.

Det är viktigt att bibehålla kompetens, stabilitet och erfaren personal i alla led inom
verksamheten för att kunna ha en effektiv handläggning, en rättssäker process samt kunna
hantera en eventuell volymökning. För att skapa stabilitet och bibehålla erfarna medarbetare
är det viktigt att prioritera och utveckla ett uppdaterat kvalitetsledningssystem, en nära och
tillgänglig arbetsledning samt handledning och utbildning.

Så här går vi vidare

Utveckling av rutinbeskrivningar och mallar som förenklar handläggningen och gör
den mer likvärdig.
Digitalisering i syfte att kunna erbjuda processer som är ännu mer effektiva och tydlig
för medborgare och företag.

Indikator
Utfall
2021

Målvärd
e 2021

SCB
medborgarunderö
kning, Nöjd-
Medborgar-Index
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Indikator
Utfall
2021

Målvärd
e 2021

Bygglov – Index i
servicemätningen
insikt (Företag)

74 70

3.7 En ökad samordning mellan infrastruktur och byggnation i
hela kommunen

3.7.1 Planeringsberedskap skall finnas för bostäder,
verksamhetsmark och handel

Tolkning

Förvaltningen skall ha god framförhållning när det gäller strategisk planering av bostäder,
verksamhetsmark och handel med fokus på kommunens kärnverksamheter och dess behov.

6-gradig bedömning

5 - Kommer att uppfyllas/Är uppfyllt

Kommentar av utfall

Tre indikatorer är nya och målvärden har inte fastställts. Övriga indikatorer når sina
målvärden förutom antal bostäder i lagakraftvunna detaljplaner.

Ett stort antal detaljplaner är pågående och omfattar cirka 1 800 bostäder. När det gäller
verksamhetsmark pågår detaljplanering som omfattar cirka 20 hektar. För handel så omfattar
pågående detaljplaner cirka 12 000 BTA (bruttoarea),  ej medräknat handel i bottenplan. När
det gäller kommunal service pågår en förstudie avseende ny skola i Kode samt en förstudie
för nya förskolor i Kungälv. I detaljplanen för Ytterby-Tunge och planprogrammet
Dammbergen planeras för förskolor. I Dammbergen planeras även för LSS-boende. Den
fördjupade översiktsplanen för Ytterby har vunnit laga kraft och en ny fördjupad
översiktsplan för Kode har påbörjats.

Analys

För att möjliggöra samordning mellan infrastruktur och byggnation är det viktigt att ha
planlagd mark i beredskap och en stadigt pågående planering samt fortsatt uppföljning. Då
efterfrågan styrs av många aktörer och varierar med omgivande faktorer i samhället är det
viktigt att komplettera planberedskapen med fokus på och uppföljning av processorienterade
förutsättningar, s.k. planeringsberedskap. Syftet är att på ett flexibelt och effektivt sätt möta
medborgarnas, marknadens och den kommunala organisationens efterfrågan och behov, när
och där de uppstår. Förvaltningens arbete med detta bredare synsätt planeringsberedskap
fokuserar på förhållanden som enligt Boverket kan indelas enligt nedan:
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Strategisk beredskap: bland annat ÖP, FÖP:ar, program, Riktlinjer bostadsförsörjning
Markberedskap: bland annat analys av behov, strategiska markinköp med mera
Resurs- och organisationsberedskap: bland annat tillgängliga resurser,
handläggningstider, genomförbarhet

Bedömningen är att förvaltningens pågående arbete ger förutsättningar för att målet kommer
att uppnås.

Så här går vi vidare

Sektorn följer upp handläggningstider för framtagande av detaljplaner och ska framåt arbeta
mer systematiskt med att identifiera förbättringsområden och åtgärder som kan förkorta dessa
utan att påverka kvalitet och rättssäkerhet negativt. Vidare pågår löpande arbete med att
förbättra resurssamordningen mellan Planenheten och Portfölj Tillväxt, i enlighet med målet
Intelligent samordning.

När det gäller mark för verksamheter behöver kommunen initiera arbete med att planera för
ny verksamhetsmark. Planenheten och Kart och Mark har personellt förstärkts med anledning
av att antalet ökade projekt.

Indikator
Utfall
2021

Målvärd
e 2021

Antalet bostäder i
beviljade bygglov

552 200

Antalet bostäder
som fått
slutbesked (Antal
färdigställda
lägenheter)

323 200
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Indikator
Utfall
2021

Målvärd
e 2021

Antal bostäder i
lagakraftvunna
detaljplaner

0 200

Antal bygglov
utomplans

69 30

Antal hektar
verksamhetsmark
i pågående
detaljplaner

20,7

Antal
kvadratmeter BTA
(bruttototalarea)
handel i pågående
detaljplaner

12 150
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Indikator
Utfall
2021

Målvärd
e 2021

Antal nya
detaljplaner för
kärnverksamheter

3

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

3.8.1 Minskade utsläpp i luft och vattendrag

Tolkning

Fokusområden är minskade utsläpp från trafik, enskilda avlopp och av mikroplaster. När det
gäller utsläpp till vattenmiljö ska påverkan från dag- och spillvatten samt ytavrinning beaktas.
Energieffektivisering och utbyte till förnybara bränslen ska genomföras successivt både
internt i kommunförvaltningen och externt i den geografiska kommunen.
Hänsyn skall tas till kommunens ekonomiska situation vid upphandling av förvaltningens
fordonsflotta.

6-gradig bedömning

5 - Kommer att uppfyllas/Är uppfyllt

Kommentar av utfall

Samtliga indikatorer för målet följs upp årsvis. Med anledning av detta finns inget nytt utfall
att kommentera för tertial 2. Över tid visar indikatorerna på minskade utsläpp.

Analys

Agenda 2030 ökar fokus på hållbarhetsfrågorna. Kommunstyrelsens resultatmål bidrar till
detta arbete tillsammans med arbete enligt program och planer samt uppföljning och analys av
indikatorer inom miljöområdet.

I såväl myndighetsutövning som översiktsplanering och detaljplanering hanteras frågor som
berör utsläpp i luft och vattendrag. Målet rör också förvaltningens interna arbete med att
minska sin miljöpåverkan. Kommunen är en viktig aktör i sin roll att informera och påverka
medborgare och samhällsaktörer om betydelsen av att minska utsläpp i luft och vatten.

Pandemin har lett till mindre resande på grund av bland annat restriktioner, permitteringar,
sjukskrivningar och distansarbete. På kort sikt påverkar det koldioxidutsläppen positivt. På
lång sikt är det mer tveksamt om pandemin innebär bestående förändringar i våra beteenden
som påverkar miljö.

Antalet invånare ökar i kommunen och regionen. Det ökar utmaningen i att samtidigt minska
de totala utsläppen.
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Så här går vi vidare

Planerat arbete genomförs och utvecklas. Ny energiplan är under framtagande.

Indikator
Utfall
2021

Målvärd
e 2021

Fossila
koldioxidutsläpp
ton/invånare från
lokaler samt
fordon

2,6

Lokal förnybar
elproduktion i
Kungälvs kommun

4,25%

Totalt antal
resande med
kollektivtrafik i
Kungälvs kommun

8 253 8
02

Antal körda mil
per invånare med
bil

800
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3.8.2 Ökad kollektiv jobbpendling

Tolkning

Skapa förutsättningar (Planera och genomför åtgärder) i syfte att fler människor (både på
landsbygd och stad) väljer kollektiva former för att ta sig till/från arbetsplatsen.

6-gradig bedömning

4 - Delvis uppfyllt/ svårbedömt

Kommentar av utfall

Plan för hållbart resande är under framtagande. Planen är en del av Trafikplan 2017.

Nyttjandegraden på pendelparkeringen har varit låg under pandemin då
kollektivtrafikbeläggningen har varit låg. Tillgängligheten är alltså god, men på grund av
minskat resande.

Båda indikatorerna som är kopplade till målet mäts på helår. Pandemin pågår fortfarande och
2020 rapporterades en resandeminskning med ca 30 procent totalt för regionen. I Kungälv
minskade resandet med kollektivtrafik med 33 procent jämfört med året innan.

En del av parkeringen i Ytterby har sålts för byggnation (Ikano) vilket minskar tillgång till
pendelparkering i kommunen. Pendelparkeringen i Diseröd kommer till viss del tas i anspråk i
samband med utbyggnad av skolan och nya bostadshus. Översyn av pendelparkering i Kareby
pågår.

Analys

Restriktionerna under pandemin har inneburit att fler personer distansarbetar. Av dem som
reser till sin arbetsplats åker fler bil och färre med kollektivtrafik. Bedömningen är att
resandet kommer att minska flera år framåt. Vi ser ett ökat antal motorburna ungdomar till
skolorna.

Nytt projekt för 2021 är att samordna resor från daglig verksamhet med skolskjutsen för att
effektivisera organisatoriskt samt minska kostnader och utsläpp. Skollinjetrafiken är öppen för
allmänheten vilket ökar förutsättningarna för jobbpendling på landsbygden.

Pandemin gör att målet är mycket svårbedömt. Förutsättningarna för ett återöppnande av
samhället under hösten påverkar möjligheterna att återgå till ett nytt normalläge. Exakt hur
detta normalläge kommer att se ut vet vi inte i dagsläget. Det finns behov av att göra
resvaneundersökningar för att förstå vilka behov som finns bland resenärer och veta vilka
insatser som vi behöver göra.

Så här går vi vidare

Arbetet med Plan för hållbart resande fortsätter.
Statlig medfinansiering är beviljad för byggnation av tio pendelparkeringsplatser i
Kareby med genomförande under 2022.
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Indikator
Utfall
2021

Målvärd
e 2021

Totalt antal
resande med
kollektivtrafik i
Kungälvs kommun

8 253 8
02

Antal körda mil
per invånare med
bil

800

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

3.9.1 Kostnaderna för försörjningsstöd i nivå med tidigare år

Tolkning

Behovet av försörjningsstöd har till stor del samband med hur olika strukturella faktorer
utvecklas i samhället. Verksamheten ska tydliggöra en strategi för hur
försörjningsstödenhetens ska utveckla sitt arbete på ett framgångsrikt sätt, och definiera
prioriterade behovsgrupper och utveckla och anpassa förhållningssätt, metoder och insatser
anpassade efter dessa.

6-gradig bedömning

2 - Kommer ej att uppfyllas/Är ej uppfyllt

Kommentar av utfall

Antal hushåll, exklusive nyanlända (genomsnitt), som fått utbetalt ekonomiskt bistånd under
perioden januari till augusti har ökat med cirka 7 procent jämfört med samma period
föregående år, det vill säga 247 hushåll 2021 jämfört med 231 stycken 2020.

Kostnaden per tertial för utbetalt försörjningsstöd har ökat med cirka 8 procent under perioden
jämfört med föregående år, från 7 303 Tkr till 7 893 Tkr.

Analys
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Volymerna ökade, båda avseende nytillkomna ärenden och ärenden som fick utbetalning.

Kostnaderna för perioden har ökat med cirka 1,2 Mkr jämfört med samma period föregående
år. En del av ökningen kan förklaras med att riksnormen som ligger till grund för
försörjningsstödet har ökat med 3 procent för 2021. Detta ger en omedelbar effekt på
kostnaderna beroende på antal hushåll samt individer som beviljas ekonomiskt bistånd.
Hyrorna i de kommunala bostadsbolagen har gått upp med 1,5 respektive 1,65 procent, vilket
i sin tur kan leda till ökade kostnader för utbetalt ekonomiskt bistånd. Försäkringskassan
avslår i regel ansökningar om bostadsbidrag och underhållsstöd för ensamstående med barn
som har en make/maka i utlandet om det inte går att styrka att försörjningsplikten mellan
makar inte kan fullgöras. Detta innebär en övervältringseffekt till kommunernas socialtjänst
som får bevilja högre summor i ekonomiskt bistånd för att kommuninvånarna ska kunna
försörja sig.

Så här går vi vidare

Arbetet med att driva processen kring självförsörjningsuppdraget med genomförandeplaner
som verktyg fortsätter. Utifrån behoven hos våra brukare samverka med
Arbetsmarknadsenheten och andra aktörer kring vilka insatser som behövs för att korta tiden
för behov av ekonomiskt bistånd.

Indikator
Utfall
2021

Målvärd
e 2021

Arbetslösa
inklusive i
åtgärder i Kungälv
(16-64 år)

4,3% 7%

Utbetalt
försörjningsstöd
exklusive
nyanlända, tkr per
tertial

7 893 6 600

3.9.2 100% av Alla ungdomar inom uppföljningsansvaret erbjuds
utbildning eller annan aktivitet

Tolkning

Alla ungdomar under 20 år som inte har fullföljda studier ska erbjudas utbildning eller arbete.
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6-gradig bedömning

6 - Kommer att uppfyllas/Är uppfyllt

Kommentar av utfall

Andel ungdomar som är registrerade i det kommunala aktivitetsansvaret (KAA) är 125
personer per den 31 augusti 2021. Nyregistrerade ungdomar kontaktas och erbjuds insats
inom två veckor med ett telefonsamtal, sms och sist med brev. För perioden juni-augusti 2021
har 100 procent av ungdomarna i KAA blivit kontaktade för att erbjudas åtgärder. Två
ungdomar har i nuläget avböjt insats men kommer fortsatt att bli kontaktade om tre månader
igen.

Pandemin kan inte sägas ha påverkat antalet ungdomar inom KAA då ingen skillnad i antal
ungdomar över tid kan noteras. Ökat fokus har legat på utbildning i samband med pandemin.

Insatser som erbjudits inom KAA har bland annat varit:

studievägledande samtal
stöd i ansökan till utbildningar (gymnasieskola, folkhögskola, vuxenutbildning m.m.)
stöd i kontakt med andra myndigheter
samordnade insatser med andra aktörer (AME, Utförandeenheten, TUM,
Arbetsförmedlingen, Samordningsförbundet, Vuxenpsykiatrin,
Funktionshinderenheten, EMI m.fl.)
FAR (Fysisk Aktivitet på Recept) i samverkan med Närhälsan i Kungälv.
SMF (studiemotiverande folkhögskolekurs) i samarbete med Arbetsförmedlingen och
Nordiska Folkhögskolan i Kungälv.

Analys

KAA är en uppsökande och motiverande verksamhet för ungdomar mellan 16 och 20 år som
är utan varaktig sysselsättning. Kommunen har under året bedrivit ett kvalitativt arbete inom
KAA, där man lyckats nå samtliga inskrivna ungdomar i KAA.

Så här går vi vidare

Utveckla samarbetet mellan KAA och elevhälsoteamet på Mimers hus gymnasium i
syfte att fånga upp fler elever som är i behov av någon typ av åtgärd.
Utveckla samarbetet mellan KAA och Vuxenutbildning för att bättre matcha
ungdomar som är aktuella för Vuxenutbildning.
Se över formerna för samarbete med det nya verksamhetsområdet kompetenscentrum.

Indikator
Utfall
2021

Målvärd
e 2021

Minska andel
ungdomar i åldern
16-20 år som
varken arbetar
eller studerar

10%
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3.9.3 Utanförskapet minskar genom att försörjningsstödet villkoras
mot individuella kontrakt med krav på
arbetsmarknadsfrämjande insatser

Tolkning

Alla med försörjningsstöd ska ha en individuell utredning och uppföljning med krav på
arbetsmarknadsfrämjande åtgärder. Effekten förväntas bli minskat utanförskap och ökad
känsla av sammanhang (KASAM).

6-gradig bedömning

5 - Kommer att uppfyllas/Är uppfyllt

Kommentar av utfall

Det finns olika orsaker till att man inte klarar sin försörjning och därför ansöker om
försörjningsstöd. Orsaken till varför man söker hjälpen kodas i varje ärende.

För att ha rätt till försörjningsstöd ska den enskilde göra vad han eller hon kan för att bidra till
sin egen försörjning, bland annat genom att stå till arbetsmarknadens förfogande och försöka
få ett arbete om det är orsaken till att man inte klarar sin egenförsörjning.

Under perioden har totalt 362 vuxna individer varit aktuella för försörjningsstöd. Av dessa har
197 individer kodats som arbetslösa. Av de 197 så har 158 fått en kontakt med
Arbetsmarknadsenheten (AME). Det motsvarar 80 % av dem som uppburit försörjningsstöd
på grund av arbetslöshet.

Antal uppdrag gällande unika personer till Arbetsmarknadsenheten (AME) från
försörjningsstöd under T2 2021 är 158. Det motsvarar 80 % i relation till de 197 vuxna
individer som uppburit försörjningsstöd på grund av arbetslöshet och är aktuella på Stöd- och
försörjningsenheten (SoF). Totalt antal individer som fått utbetalt ekonomiskt bistånd under
perioden uppgår till 410 om man tittar på Gemensam mottagning och SoF tillsammans. Av
dem är det 362 individer som är aktuella på SOF, alltså är det 48 som har fått ekonomiskt
bistånd tillfälligt och kortvarigt i avvaktan på annan ersättning (lön, CSN, ersättning från
Försäkringskassan etc).De är inte aktuella att skicka till AME.

Analys

Kungälv har en relativt hög andel procentuellt sett (ca 50%) som, av olika skäl, inte står till
arbetsmarknadens förfogande. För denna grupp krävs andra insatser än
arbetsmarknadspolitiska, vilket sker bland annat genom rehabinsatser eller vård
internt/externt. Vid anvisning till AME får individen inte samtidigt ingå i åtgärd via
Arbetsförmedlingen, då deras program motsvarar heltidssysselsättning. Arbetsförmedlingen
anvisar i år en större andel personer (ca 30% fler i juli månad enligt statistik på deras
hemsida), varför utfallet är något lägre än målvärdet.

Utfallet på indikatorer under perioden tyder på hög måluppfyllelse. Permitteringar och
eventuella företagskonkurser på arbetsmarknaden utmanar möjligheterna till att lösa behovet
av platser för sökande i arbetsmarknadsenhetens insatser och lönesubventionerade
anställningar.

Permitteringar och eventuella företagskonkurser på arbetsmarknaden utmanar möjligheterna
till att lösa behovet av platser för sökande i arbetsmarknadsenhetens insatser och
lönesubventionerade anställningar. Möjligheter till extratjänster har återinförts, vilket har
underlättat möjligheten till sysselsättning för målgruppen
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Så här går vi vidare

Frågan om gemensam mobilisering inför ökade kostnader för försörjningsstöd på grund av
Covid-19 lyfts till GR:s forum för arbetsmarknad där både myndighet och utförare är
representerade. Det finns förslag och idéer om hur samarbete mellan kommun och
arbetsförmedling kan utvecklas för att få ut fler i arbete även under nuvarande förutsättningar,
framförallt genom extratjänster och andra lönesubventionerade anställningar även inom den
privata marknaden.

Indikator
Utfall
2021

Målvärd
e 2021

Andel uppdrag till
AME från
försörjningsstöd

80% 80%



6 Delårsrapport 2 2021, med finansiell rapport - KS2021/1500-1 Delårsrapport 2 2021, med finansiell rapport : Central delarsrapport tertial 2 2021 2021-10-13 16.12

46(74)

4 Personal

4.1 Anställda

 
Utfall 1/8 

2021
Utfall 1/8 

2020

Antal anställda 3 640 3 632

Antal anställda, kvinnor 2 970 2 957

Antal anställda, män 670 675

Antal årsarbetare 3 495 3 473

Antal årsarbetare, kvinnor 2 841 2 815

Antal årsarbetare, män 655 658

4.2 Arbetade timmar

 

Utfall 
2021 (8 

mån)

Utfall 
2020 (8 

mån)

Månadsavlönade (antal timmar) 3 362 178 3 287 442

Mer/övertid (antal timmar) 31 703 28 782

Månadsavlönade, kvinnor (antal timmar) 2 650 167 2 587 972

Månadsavlönade, män (antal timmar) 712 011 699 470

Timavlönade (antal timmar) 343 920 328 066

Timavlönade, kvinnor (antal timmar) 251 198 245 981

Timavlönade, män (antal timmar) 92 722 83 087

4.3 Sjukfrånvaro

 

Utfall 
2021 (8 

mån)

Utfall 
2020 (8 

mån)

Sjukfrånvaro (%) av ordinarie arbetstid 8,8 9,6

Sjukfrånvaro (%) - Kvinnor 9,8 10,6

Sjukfrånvaro (%) - Män 4,7 5,4

Ålder <= 29 år (%) 7,4 8,6

Ålder 30-49 år (%) 8,1 9

Ålder >= 50 år (%) 10,1 10,4

Varav sjukfrånvaro >60 dagar eller mer (%) 3,5 3,6

Varav sjukfrånvaro mindre än 15 dagar (%) 4,1 4,4

Varav sjukfrånvaro 15 dagar eller mer (%) 4,7 5,2

jukfrånvaro 15-90 dagar (%) 1,6 1,9



6 Delårsrapport 2 2021, med finansiell rapport - KS2021/1500-1 Delårsrapport 2 2021, med finansiell rapport : Central delarsrapport tertial 2 2021 2021-10-13 16.12

47(74)

4.4 Sjuklönekostnad

 

Utfall 
2021 (8 

mån)

Utfall 
2020 (8 

mån)

Sjuklönekostnad Kronor
27 117 04

2
26 635 49

6

Sjuklönekostnad kronor, kvinnor
23 508 70

5
22 934 10

0

Sjuklönekostnad kronor, män 3 608 337 3 701 396

Beräknat PO (personalomkostnader) kronor
11 158 66

3
10 965 83

1

Summa
38 275 70

5
37 601 32

7

4.5 Kommentar till utfall
Antal anställda i förvaltningen har ökat med 8 personer och antal årsarbetare har ökat med 22 
från föregående års mätning. Kvinnor utgör 81,6 procent av medarbetarna och män 18,4 
procent, vilket liknar den könsfördelning som finns i andra kommuner i Sverige. 
Månadsavlönades arbetade timmar har ökat från föregående T2 men är fortsatt lägre än 
mätningen för T2 2019, innan pandemin. Antalet timmar för timavlönade har ökat samt 
andelen av all arbetad tid som utgörs av timavlönade.
Den totala sjukfrånvaron har minskat sedan föregående års mätning från 9,6 procent till 8,8 
procent och vi närmar oss mätningen för T2 2019 (7,9 procent) innan pandemin. Nationella 
rekommendationer om att stanna hemma även vid milda symptom kvarstår. Coronapandemin 
påverkar fortsatt sjukfrånvaron i förvaltningen även om den minskar till följd av att fler 
vaccineras. Den gruppen med högst sjukfrånvaro och minst minskning är personer över 50 år. 
Trygghet och stöd är den sektor som minskat sjukfrånvaron mest med 0,8 procentenheter från 
T2 2020, något som förklaras med att flertalet medarbetare nu är fullvaccinerade mot Covid-
19.
Sjuklönekostnaden, den del som arbetsgivaren ersätter de första 14 dagarna, har ökat mot 
föregående års period trots en liten minskning av den korta sjukfrånvaron (-0,3 procent). Det 
kan bero på att timavlönades sjukfrånvaro ingår i statistiken för sjuklönekostnaden, men 
redovisas inte i den totala sjukfrånvarostatistiken. Kostnaderna för sjuklön redovisas även 
eftersläpande gentemot sjukfrånvarostatistiken vilket gör att det inte är en rät linje mellan 
sjukfrånvaro och sjuklönekostnader. En del av denna periods sjuklönekostnader kommer 
redovisas i T3.
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5 Ekonomi 

5.1 Förenklad förvaltningsberättelse
De ekonomiska planeringsförutsättningarna inför 2021 präglades av pandemin och osäkerhet i 
de prognoser/scenarios som presenterades av SKR och andra nationella aktörer.
I de senaste presenterade prognoserna (augusti 2021) har återhämtningen av konjunkturen gått 
betydligt fortare än vad man tidigare förutspått och nu anses Sverige vara tillbaka på samma 
nivå som innan pandemin bröt ut. Det finns fortsatt branscher som har problem, men de har 
inte lika stor påverkan på tillväxten som till exempel exportindustrin.
Prognosen för årets resultat 2021 är 359,1 Mkr mot budgeterade 68,3. I resultatet ingår 
225,9 Mkr i engångsintäkter varav 220,0 Mkr är exploateringsvinster inklusive 
gatukostnadsersättning och 5,9 Mkr är hänförligt till försäljning av mark i Nordtag och på 
Marstrand. Sektorerna har alla en ekonomi i balans och balanskravet kommer att uppnås. 
Utfallet för perioden är 335,9 Mkr.
De fristående verksamheterna har under våren inkommit med krav om utbetalning av 
ersättning för de år som kommunens verksamhet gått med underskott. Kravet avser tio år 
tillbaka i tiden. En utredning har genomförts i förvaltningen som ger de fristående 
verksamheterna rätt i sitt krav. Bedömningen är att utbetalningen kan bli 8,5 Mkr.
Med ovanstående prognos kommer kommunen att nå sina finansiella målsättningar och även 
balanskravsresultatet för 2021 som med denna prognos uppgår till 331 Mkr.
Verksamhetens resultatmål visar en god utveckling och därmed är prognosen god för att 
uppnå god ekonomiska hushållning enligt kommunfullmäktiges tolkning.
Nettoinvesteringarna når inte upp till budgeterad nivå. Utfallet i perioden är 78,8 Mkr och 
prognosen för hela 2021 är 277,0 Mkr.
Kommunens låneskuld har minskat genom amortering med 225,0 Mkr och prognosticeras till 
1 720,0 Mkr vid årets slut.
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Befolkningsutvecklingen 2021 följer prognos. Inflyttningen hittills i år är 1,6 procent, vilket
redan nu är i samma nivå som hela förra årets befolkningstillväxt. Kommunen beräknas ha
48 030 invånare vid årets slut.

De kommunala bolagen Kungälv Energi AB med dess dotterbolag Kungälv Närenergi AB,
Bohusläns kommunala Exploaterings AB samt stiftelsen Kungälvsbostäder redovisar alla
prognoser för årets resultat som är positiva jämfört med budget.

5.1.1 Finansiella mål

Indikator Kommentar

4 procent överskott av skatteintäkter och generella
statsbidrag.

Tertialrapport 2 2021 visar på en prognostiserat
resultat på 359,1 Mkr jämfört mot budgeterade
68,3 Mkr. Resultatet motsvarar 12,2 % av skatter
och statsbidrag. Överskottsmålet i budgeten är
2,4%. I resultatet ingår exploateringsintäkter
inklusive reavinster på 225,9 Mkr. Balanskravet
kommer att uppnås med ovanstående resultat.

Budgeten för verksamhetens nettokostnader -
kommunstyrelsens och därmed förvaltningens ram

är 2 774 Mkr.

I tertial 2 är prognosen för verksamhetens
nettokostnader 2 568,7 mkr vilket ger ett överskott
på 205,3 Mkr. Verksamhetens nettokostnader är
därmed lägre än i 2020 års bokslut. Det beror på
engångsintäkter om 225,9 mkr. Exkluderas dessa
blir nettokostnadsutvecklingen jämfört med
bokslutet 5 %.

Soliditeten ska öka med minst 1,0 % per år
(Kommunen)

Mäts vid årsbokslutet

Investeringarnas självfinansierings-grad skall vara
60 % eller högre

Mäts vid årsbokslutet. Prognosen för året visar att
kommunen med god marginal kommer att nå målet

Förvaltningens bedömning för helåret 2021 är att de finansiella målen kommer att uppnås.
Detsamma gäller balanskravet.
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5.1.2 Resultatprognos

Resultatprognos 2021 (12 månader)

 

Prognos Budget Bokslut Bokslut

Belopp i Mkr 2021 2021 2020 2019

Verksamhetens 
intäkter 1 021,9 786,8 843,6 886,9

Personalkostnader -2 086,1 -2 098,5 -1 964,3 -1 897,7

Övriga 
verksamhetskostnader -1 326,5 -1 273,3 -1 358,9 -1 198,5

Jämförelsestörande 
kostnader 0,0 0,0 0,0 0,0

Verksamhetens 
kostnader -3 412,5 -3 371,8 -3 323,2 -3 096,2

Avskrivningar -178,0 -189,0 -182,2 -176,7

Verksamhetens 
nettokostnader -2 568,7 -2 774,0 -2 661,8 -2 386,0

Skatteintäkter 2 505,8 2 445,2 2 378,0 2 350,2

Generella statsbidrag 
och utjämning 441,9 430,1 461,0 303,8

Verksamhetens 
resultat 379,1 101,3 177,2 268,0

Finansiella intäkter 24,9 26,3 33,1 25,0

Finansiella kostnader -44,9 -59,3 -51,4 -54,4

Resultat efter 
finansiella poster 359,1 68,3 158,8 238,6

Extraordinära poster 0,0 0,0 0,0 0,0

Årets resultat 359,1 68,3 158,8 238,6

Årets resultat prognosticeras till 359,1 att jämföras mot budgeterat 68,3 Mkr. Resultatet 
innehåller exploateringsintäkter på 220,0 Mkr samt 5,9 Mkr i realisationsvinster. Dessa 
intäkter är av engångskaraktär. Årets resultat motsvarar 12,2 procent av skatter och 
statsbidrag
Exkluderas engångsintäkter från exploateringsverksamheten och reavinster ur det 
prognosticerade resultatet blir det 133,2 Mkr, vilket motsvarar 4,5 procent av skatter och 
statsbidrag, så även utan dessa intäkter nås det finansiella målet om ett resultat om 4 procent 
av skatter och statsbidrag.
Skatteintäkter och generella statsbidrag visar ett överskott på 72,4 Mkr för helåret 2021. 
Prognoserna för utvecklingen av den ekonomiska utvecklingen har varit positiv och Sverige 
betraktas nu vara inne i en "mild högkonjunktur". Återhämtning i ekonomin i pandemins spår 
har gått överraskande fort.
Finansnettots positiva avvikelse på +13,0 Mkr hänförs till att investeringsnivån inte når upp 
till budgeterad nivå och att kommunens låneskuld har amorterats. Räntenivån är lägre än 
förväntat.
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Prognos för nettokostnader i verksamheten 

Prognos för nettokostnader i verksamheten

Avvikelser mot budget på verksamhetsnivå 2019-2021 Mkr

År Budget Tertial 1 Tertial 2 Bokslut Utfall helår

2019 2 497,0 -25,8 -19,8 111,0 2 386,0

2020 2 668,0 -20,2 -17,6 6,2 2 661,8

2021 2 774,0 63,9 205,3 2 568,7

5.1.3 God ekonomisk hushållning
God ekonomisk hushållning råder när de finansiella målen är uppfyllda och 
verksamhetsmålen visar god måluppfyllnad.
Kommunfullmäktiges definition av god ekonomisk hushållning innebär att:

 kommunallagens balanskrav är uppfyllt
 de finansiella målen är uppfyllda
 minst 90 % av de verksamhetsinriktade målen är uppfyllda eller bedöms bli uppfyllda 

under ramperioden.
I bedömningen av resultatmålen vid tertialrapport 2 är tolv gröna, ett är rött - dvs målet 
kommer inte att uppfyllas och två mål är gula - delvis uppfyllda/svårbedömda.
Resultatmålet "Kostnaderna för försörjningsstöd i nivå med tidigare år" bedöms som rött, det 
vill säga målet kommer inte att uppfyllas. Den sammanvägda bedömning av 
kommunfullmäktiges strategiska mål "Att nå Sveriges lägsta arbetslöshet med utbildning, 
arbete och sysselsättning för de som står längst från arbetsmarknaden" visar en bättre 
måluppfyllelse än det enskilda målet.
Förvaltningens bedömning är att man med ändrade arbetssätt kommer att kunna arbeta vidare 
med övriga resultatmål med målsättningen att de kommer att ha en god måluppfyllelse vid 
årets slut och därmed nå god ekonomisk hushållning enligt kommunfullmäktiges definition.

5.1.4 Balanskravsresultat

Balanskravsresultat 2021, Mkr - prognos 2021

Årets resultat enligt resultaträkningen - fullfonderingsmodellen 359,1

Pensionsförpliktelser före 1998 -22,3

Årets resultat enligt resultaträkningen - blandmodellen 336,8

Samtliga realisationsvinster -5,9

Realisationsvinster enligt undantagsmöjlighet 0,0

Realisationsförluster enligt undantagsmöjlighet 0,0

Orealiserade vinster och förluster i värdepapper 0,0

Återföring av orealiserade vinster och förluster i värdepapper 0,0

Årets resultat efter balanskravsjusteringar 331,0

Reservering av medel till resultatutjämningsreserv 0,0

Användning av medel från resultatutjämningsreserv 0,0

Årets balanskravsresultat 331,0

Enligt kommunallagen ska kommunen ha en ekonomi i balans. Det innebär att intäkterna 
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måste överstiga kostnaderna. Om det skulle uppstå ett underskott måste detta regleras och 
återställas inom de närmaste tre åren.
Vid avstämning av balanskravet i delårsrapporten justeras resultatet med två poster

 Pensionsförpliktelser som är intjänade innan 1998
 Realisationsvinster vid försäljning av anläggningstillgångar

Efter justeringar uppgår balanskravet till 331 mkr

5.2 Periodutfall 
Kommunens utfall för den aktuella perioden är 335,9 Mkr mot budgeterat resultat på 
44,8 Mkr, en positiv avvikelse på 291,1 Mkr. Verksamhetens nettokostnad uppgår till 
1 620,9 Mkr jämfört med 1 671,0 Mkr samma period föregående år. Nettokostnaden inklusive 
avskrivningar har i jämförelse mellan åren 2020 och 2021 minskat med 50,1 Mkr eller -3,0 
procent.
Avvikelsen gentemot budget för verksamhetens nettokostnader är 229,1 Mkr. Till stor del 
beror denna avvikelse på avräkningar inom exploateringsverksamheten samt 
realisationsresultat på totalt 87,0 Mkr. Det finns även överskott på volymer som beror på 
säsongsvariationer och kommer att upparbetas under hösten. Utöver detta finns avsatta medel 
för digitalisering samt konjunktur vilka ännu inte tagits i anspråk.
I utfallet ligger även ersättning på 16,0 Mkr från staten för höga sjuklönekostnader under 
perioden januari-augusti med anledning av Covid-19. Under denna period fick arbetsgivare 
delvis ersättning av staten för sina sjuklönekostnader. Denna möjlighet kvarstår till och med 
september, därefter återgår möjligheten att få ersättning av staten för sjuklönekostnader till de 
tidigare nivåer som gällde före pandemin. Semesterskulden är låg efter sommarmånaderna, 
vilket påverkar resultatet positivt med 45,8 Mkr. Se tabell nedan.
Skatteintäkter, skatteavgifter och statsbidrag visar totalt för perioden en positiv avvikelse på 
51,3 Mkr enligt det senaste cirkuläret från SKR. Slutavräkningarna för 2020 och 2021 är båda 
är positiva, en avvikelse på närmare 44 Mkr. Återhämtningen av den svenska ekonomin har 
gått avsevärt fortare än vad man förutspått i tidigare prognoser. Utöver detta tillkommer 
mindre avvikelser på flera poster, vilka bidrar till den positiva avvikelsen. Utfallet av den 
tillfälliga förstärkningen av statligt stöd till skolväsendet 2021, den så kallade "Skolmiljarden" 
på närmare 6 Mkr ligger i delåret redovisat inom sektor Bildning och lärande.

Utfallet för finansnettot visar en positiv avvikelse på 10,6 Mkr. Kommunen har under 
perioden amorterat 125,0 Mkr samtidigt som det i rambudgeten tagits höjd för höjda 
räntenivåer. Investeringsbudgeten för året är heller inte upparbetad då flera projekt förskjutits 
i tid.

Periodutfall för nettokostnaderna, Mkr

År Nettokostnad Förändring

2019 1 630,3 1,1 %

2020 1 671,0 2,5 %

2021 1 620,9 -3,0 %

Sjuklönekostnaderna är fortsatt höga på grund av pandemin, och ligger nästan i nivå med 
utfallet för motsvarande period förra året. Utfallet är omkring 8 Mkr högre än exempelvis 
2019. Kostnaderna för timlöner har ökat under perioden, se avsnittet kommentarer till utfall 
under rubriken Personal. Även antalet anställda har ökat något gentemot motsvarande period 
föregående år. Årets lönerevision är klar och periodens utfall belastar delårsresultatet.
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Periodutfall för lönekostnaderna, Mkr

År Lönekostnad Förändring

2019 917,9 0,0 %

2020 929,6 1,3 %

2021 963,4 3,6 %

Semesterlöneskulden påverkar varje delårsbokslut. Vid delårsbokslutet i april är semester-
löneskulden för kommunen hög, då den mesta semestern tas ut under sommaren. Vid 
delårsbokslutet i augusti är skulden däremot låg eftersom sommarmånaderna då har passerat, 
något som påverkar resultatet positivt. Vid varje delårsbokslut bokas förändringen av skulden 
upp centralt och ger en resultatpåverkan. För att göra delårsresultatet jämförbart med tidigare 
års delårsresultat visar tabellen nedan resultaten både med och utan semesterlöneskuldens 
påverkan.

Förändring semesterlöneskuld, Mkr

År Förändring Resultat inkl. 
semesterlöneskuld

Resultat exkl. 
semesterlöneskuld

2019 52,3 112,5 60,2

2020 44,1 192,1 148,1

2021 45,8 335,9 290,1

5.3 Resultaträkning per 31 augusti 2021
Utfall Budget Utfall

Belopp i Mkr 2021-08-31 2021-08-31 2020-08-31

Verksamhetens intäkter 664,4 526,9 518,0

Personalkostnader -1 310,9 -1 400,4 -1 263,0

Övriga verksamhetskostnader -855,5 -850,6 -805,9

Jämförelsestörande poster 0,0 0,0 0,0

Verksamhetens kostnader -2 166,5 -2 251,0 -2 068,9

Avskrivningar -118,8 -126,0 -120,0

Verksamhetens nettokostnader -1 620,9 -1 850,1 -1 671,0

Skatteintäkter 1 673,6 1 630,1 1 593,7

Generella statsbidrag och utjämning 294,6 286,7 287,5

Verksamhetens resultat 347,3 66,8 210,2

Finansiella intäkter 16,5 17,5 23,0

Finansiella kostnader -28,0 -39,6 -41,1

Resultat efter finansiella poster 335,9 44,8 192,1

Extraordinära poster 0,0 0,0 0,0

Årets resultat 335,9 44,8 192,1
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Kostnadsutvecklingen följer inte samma mönster under hela året, vilket gör att det är svårt att 
ställa delårsresultatet i relation till årsprognosen. Nedan följer en tabell där man per sektor kan 
läsa ut prognoser för helåret och resultat för perioden januari till augusti. I tabellen kan man 
utläsa att prognosen för 2021 visar ett resultat på 359,1 Mkr, en positiv avvikelse mot 
budgeterat resultat för året med 290,8 Mkr. Delårsresultat per 2021-08-31 är 335,9 Mkr, en 
positiv avvikelse mot budget på 291,1 Mkr. I bilden nedan är delårsresultatet rensat för 
semesterlöneskulden på 45,8 Mkr, då denna påverkar resultatet positivt, se textavsnitt 
semesterlöneskuld. Resultatet per 2021-08-31 blir då istället 290,1 Mkr, mot budgeterade 
44,8 Mkr. Kommunen består av många olika verksamheter, vilka alla följer olika mönster 
gällande intäkter och kostnader. Tar man skolan som exempel är deras år uppdelat på 
terminer, hamnverksamheten i Marstrand har sin topp under sommaren och så vidare. 
Skatterna är i stort sett jämnt fördelade när man jämför delårsresultatet med prognosen. 
Slutavräkning 2020 bokas dock upp i sin helhet i delårsresultatet.

Budget, prognos och utfall 2021

 

Prognos Budget Avvikelse Utfall Budget Avvikelse

Belopp i Mkr 2021 2021 2021 2021-08-
31

2021-08-
31

2021-08-
31

Politisk organisation -16,6 -17,0 0,4 -10,0 -11,3 1,4

Stab -240,5 -272,0 31,5 -103,0 -181,7 78,7

Bildning och lärande -1 234,8 -1 234,8 0,0 -812,7 -823,4 10,7

Trygghet och stöd -1 081,4 -1 081,4 0,0 -739,3 -723,0 -16,3

Samhälle och utveckling -238,8 -238,8 0,0 -125,9 -157,2 31,3

Finansiering 17,5 20,0 -2,5 3,9 13,3 -9,4

Exploatering och 
realisationsresultat 225,9 50,0 175,9 120,3 33,3 87,0

Verksamhetens 
nettokostnader -2 568,7 -2 774,0 205,3 -1 666,6 -1 850,1 183,6

Skatteintäkter 2 505,8 2 445,2 60,6 1 673,6 1 630,1 43,4

Generella statsbidrag och 
utjämning 441,9 430,1 11,8 294,6 286,7 7,9

Verksamhetens resultat 379,1 101,3 277,8 301,6 66,8 235,0

Finansiella intäkter 24,9 26,3 -1,5 16,5 17,5 -1,1

Finansiella kostnader -44,9 -59,3 14,5 -28,0 -39,6 11,6

Resultat efter finansiella 
poster 359,1 68,3 290,8 290,1 44,8 245,5

Extraordinära poster 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Årets resultat 359,1 68,3 290,8 290,1 44,8 245,5

Utfall 2021-08-31 är exklusive semesterlöneskuld.



6 Delårsrapport 2 2021, med finansiell rapport - KS2021/1500-1 Delårsrapport 2 2021, med finansiell rapport : Central delarsrapport tertial 2 2021 2021-10-13 16.12

55(74)

5.4 Kassaflödesanalys per 31 augusti 2021
Belopp i Mkr 2021-08-31 2020-08-31 2020-12-31

Den löpande verksamheten

Årets resultat 335,9 192,1 158,8

Avskrivningar 118,8 120,0 182,2

Justering för avsättning 
pensioner och övriga 
avsättningar

56,3 26,4 25,0

Justering för upplösning av 
bidrag till infrastruktur -22,7 6,9 2,7

Justering för övriga ej 
likviditetspåverkande poster 0,0 0,0 0,0

Medel från verksamheten före 
förändring av rörelsekapitalet 488,3 345,4 368,7

Förändring förråd och 
exploateringsområden 8,4 -11,0 73,9

Förändring kortfristiga 
fordringar -105,7 -46,9 -57,9

Förändring kortfristiga 
placeringar 0,0 0,0 0,0

Förändring kortfristiga skulder -107,3 -19,9 75,3

Kassaflöde från den löpande 
verksamheten 283,7 267,6 460,0

Ökning/minskning värdepapper -29,5 -3,0 -2,8

Investeringar i immateriella och 
materiella anläggningstillgångar -106,4 -129,8 -177,4

Försäljning av immateriella och 
materiella anläggningstillgångar 0,0 0,0 1,8

Investering i finansiella 
anläggningstillgångar 0,0 0,0 0,0

Försäljning av finansiella 
anläggningstillgångar 0,0 0,0 0,0

Kassaflöde från 
investeringsverksamheten -135,9 -132,8 -178,4

Finansieringsverksamheten

Upplåning 30,0 165,0 165,0

Amortering -125,0 -118,0 -218,0

Förändring kortfristig del 0,0 0,0 0,0

Förändring övriga långfristiga 
skulder -10,3 -8,5 41,2

Kassaflöde från 
finansieringsverksamheten -105,3 38,5 -11,8

Utbetalning av bidrag till 
infrastruktur -3,7 -3,2 -28,1

Årets kassaflöde 38,8 170,0 241,7

Likvida medel vid årets början 367,1 125,5 125,5

Likvida medel vid årets slut 405,9 295,5 367,1
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5.5 Balansräkning per 31 augusti 2021
Belopp i Mkr 2021-08-31 2020-12-31 Förändring

TILLGÅNGAR

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

Immateriella anläggningstillgångar 5,6 7,3 -1,7

Materiella anläggningstillgångar

Mark, byggnader och tekniska 
anläggningar 4 224,7 4 224,7 0,0

Maskiner och inventarier 96,9 107,6 -10,7

Summa materiella 
anläggningstillgångar 4 321,6 4 332,3 -10,7

Finansiella anläggningstillgångar 655,9 626,4 29,5

Summa anläggningstillgångar 4 983,1 4 966,0 17,1

BIDRAG TILL INFRASTRUKTUR 293,5 270,8 22,7

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR

Förråd och exploateringsområden 48,5 56,9 -8,4

Kortfristiga fordringar 457,3 351,6 105,7

Kortfristiga placeringar 0,0 0,0 0,0

Kassa och bank 405,9 367,1 38,8

Summa omsättningstillgångar 911,7 775,6 136,2

SUMMA TILLGÅNGAR 6 188,2 6 012,4 176,0

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR 
OCH SKULDER

EGET KAPITAL

Årets resultat 335,9 58,8 277,1

Resultatutjämningsreserv 100,0 100,0 0,0

Övrigt eget kapital 949,0 890,1 58,9

AVSÄTTNINGAR

Avsättning till pensioner inkl. löneskatt, 
Not 1 979,0 952,2 26,8

Avsättning avslut deponi 0,2 1,1 -0,9

Avsättning bidrag till infrastruktur 186,2 159,5 26,7

SKULDER

Långfristiga skulder 2 895,9 3 001,2 -105,3

Kortfristiga skulder 742,1 849,4 -107,3

Summa skulder 3 638,0 3 850,6 -212,6

SUMMA EGET KAPITAL, 
AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 6 188,2 6 012,4 176,0

Not 1. Avsättning för ansvarsförbindelse. Enligt beslut i KF 2006-06-19 §139 redovisas åtagandet enligt 
fullfonderingsmodell.



6 Delårsrapport 2 2021, med finansiell rapport - KS2021/1500-1 Delårsrapport 2 2021, med finansiell rapport : Central delarsrapport tertial 2 2021 2021-10-13 16.12

57(74)

5.6 Investeringsrapport samt exploatering och 
realisationsresultat

 Utfall Budget Prognos Budgetavvikelse

Belopp i Mkr 2021-08-31 2021 2021

Avgiftsfinansierade 
investeringar 47,0 230,0 113,1 116,9

Skattefinansierade 
investeringar 31,8 278,0 163,9 114,1

Totalt 78,8 508,0 277,0 231,0

Investeringar

Diagrammet redogör för investeringsutfall kontra budget år 2017-2021

Budgeten för skatt- och avgiftskollektivet 2021 uppgår totalt till 508,0 Mkr. 
Investeringsvolymen prognostiseras till 292,0 Mkr för året.
Avgiftskollektivet
Avgiftskollektivet har en investeringsram på 230,0 Mkr. För året prognostiseras ett utfall på 
drygt 113,0 Mkr. Det är tre förutsättningar som framförallt har styrt investeringsplaneringen 
för avgift; ett föreläggande för Aröd, krav på lösning av avloppssituationen i Marstrand samt 
att en förlängning av ett föreläggande i Harestad/Nereby beviljas.
Kommunen är ålagda av Länsstyrelsen att lösa vatten- och avloppssituationen i Aröd senast 
31 december 2025. För att kunna ansluta Aröd, samt andra bostadsområden i kustzonen till 
det kommunala nätet krävs en utbyggnation av flera etapper av överföringsledningar och 
därtill hörande pumpstationer. Etappindelning av Aröd är framtagen och etapp 1 har 
påbörjats, och kommer att slutföras, under året. En förutsättning för att fullfölja föreläggandet 
i Aröd är att samtliga överföringsledningar mellan Solberga och Kastellegården (Björkås -
 Kastellegården, Vävra -Björkås, Solberga - Vävra, pumpstation Kastellegården samt 
vattenledningar från Diseröd, Sträcka E och F inklusive tryckstegring i Räfsdal) är klara och i 
drift 2022/2023.
Det befintliga tillståndet för avloppsreningsverket i Marstrand har vid tillfällen överskridits 
och kommunen är av länsstyrelsen ålagda att komma fram med en lösning och tidplan. 
Förprojektering är genomförd och projektering/utförande av de tre första etapperna är 
inplanerade i pågående budgetprocess. Byggnation av överföringsledningar på hela sträckan 
planeras vara klar 2030.
Kommunen har också ett föreläggande gällande Harestad/Nereby som ska vara klart 31 
december 2024. Planeringen i detta program förutsätter att en förlängning av föreläggandet 
för detta område kommer att beviljas till 2030. Processen att nå ett nytt beslut hos 
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Länsstyrelsen Västra Götaland är påbörjad. Underlag för detta är framtaget genom slutförd 
förprojektering. Utbyggnaden, som innefattar stora överföringsledningar samt 
ledningsdragning i befintliga bostadsområden, har lagts i perioden 2025-2030.
Skattekollektivet 
Skattekollektivet har en investeringsram på 278,0 Mkr och för året prognostiseras ett utfall på 
knappt 164,0 Mkr.
Byggnation av Solhaga äldreboende samt måltidskök på Övre Fontinskolan är i sina 
uppstartsfaser med beräknat färdigställande 2023 respektive 2021.
Vidare pågår ett omfattande arbete för att återställa Sparråshallen.
Under de närmsta åren kommer ett antal nya gruppboenden behövas för att möta en ökad 
volym. Ytterligare nybyggnation och ombyggnation av förskolor och grundskolor ligger 
också i planeringen framåt.

Exploatering

I infogad tabell redovisas kassaflödet av exploateringen för 2019-2021.

Kassaflöde exploatering 2019-2021 (belopp tkr)

2019 2020 202108

Inbetalningar 64 505 103 725 100 606

Utbetalningar -141 022 -62 446 -17 287

Netto -76 517 41 279 83 319

Byggnation pågår fortsatt på Kongahälla. Under året har försäljning av kvarter 10 och kvarter 
14 genomförts. Där återstår bara kvarter 7 att sälja. Markanvisningstävling pågår för 
tilldelning av kvarter 7 tillsammans med kvarter Gärdet 1:3 på Liljedal. Om allt går enligt 
plan kommer projektet kunna avslutas till 2026.
På Tega ängar (västra Ytterby) påbörjade Balder byggnation av hyresrätter under slutet av 
2019 och Peab påbörjade etapp 2 (bostadsrätter) under våren 2020. Etapperna väntas vara 
klara under hösten 2021. Vidare verkar försäljning av etapp 3, områdets sista etapp, kunna 
genomföras under hösten med tillträde slutet av 2023.
På Nordtag genomfördes en markanvisningstävling 2017, och fem olika bostadsutvecklare 
fick köpa mark i området. De första etapperna tillträdde under hösten 2020 och de första 
bostäderna kommer att stå klara för inflyttning under sista kvartalet 2021. Ytterligare etapper 
har tillträde under hösten 2021/vintern 2022. Efter det kvarstår två etapper för den redan 
markanvisade marken.
Mitt i området bygger Hemsö en förskola i vilken kommunen avser bedriva verksamhet. Den 
beräknas stå klar hösten 2022. På marken intill förskolan genomförs markanvisning av 
bostäder i kombination med upphandling av hyresavtal för ett LSS-boende under hösten 2021. 
Tillträde till marken sker höst 2021/viner 2022. Byggnation kan starta under 2022. Vidare 
finns sen ett mindre markområde, mittemot förskolan, kvar för markanvisning, troligen 2022.
24 villatomter inom Nordtags område har sålts genom Bokabs tomtkö. 14 av dessa har 
tillträtts under augusti-september 2021 medan övriga tillträds hösten 2022.
Saneringen av Gjutaren 20 pågår och beräknas kunna avslutas under nästkommande år.
Periodens utfall uppgår till drygt 86,0 Mkr och totalt prognostiseras exploateringsintäkterna 
till 220,0 Mkr, motsvarande ett överskott, mot budgeterat resultat, på 170,0 Mkr för året. Det 
är framför allt försäljningar inom Kongahälla och Nordtag samt, sen årsskiftet 2020/2021, 
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förändrade redovisningsregler som bidrar till överskottet.
Medfinansiering
Kommunen har tecknade medfinansieringsavtal med Trafikverket om 356,8 Mkr.
GC-Stället-Risby beräknas färdigställas under hösten medan GC-Vävra-Tjuvkil skjutits fram i 
tiden i och med beslut i kommunstyrelsen om ny sträckning, till norra sidan av vägen, för 
delar av GC-banan.
Realisationsresultat 
Försäljning av förskoletomter till Hemsö samt försäljning av Marstrand 6:138 har medfört en 
realisationsvinst på cirka 5,9 Mkr, vilket också motsvarar prognosen för året.

5.7 Finansiell rapport 

Låneskuld och ränteutveckling

Låneskuld:

 Låneskulden har minskat genom amortering av ett lån på 125 Mkr, gällande Kungälvs 
kommun. Samtidigt har ett nytt lån på 30 Mkr tagits upp för Bokab, som är inne i en 
period av exploatering. Netto har kommunkoncernen amorterat 95 Mkr under andra 
tertialet.

 Under september månad har kommunen amorterat ytterligare 100 mkr. Kungälv 
Energi har gjort en nyupplåning på 35 mkr och Bokab ytterligare en nyupplåning om 
20 mkr

Ränteutveckling:

 Riksbankens styrränta, ”reporäntan” är oförändrad och uppgår till 0,0 procent.
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.

Pensionsskuld och nettokoncernskuld

Redovisas per årsskifte.

Borgensåtaganden

Redovisas per årsskifte.

Likviditet 

Kommunkoncernens likvida behållning är något lägre än i föregående rapport och uppgår till 
251,5 Mkr. De kommunala bolagen inklusive Räddningstjänstförbundet utnyttjar krediter 
medan Kungälvs kommun har en hög behållning. Förvaltningen bevakar möjligheter till 
amortering av låneskulden.
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Låneskuld 

Låneskuld och 
ränteutveckling 2021-08-31 2021-04-30 2020-12-31 2019-12-31 2018-12-31

Extern 
låneskuld, Mkr 2 381,0 2 476,0 2 476,0 2 529,0 2 704,0

Varav 
vidareutlåning, 
Kungälv Energi AB

461,0 461,0 461,0 459,0 444,0

Varav 
vidareutlåning, 
Bokab

100,0 70,0 70,0 70,0 70,0

Genomsnittlig 
räntesats, % 0,87 0,85 0,90 0,91 0,85

Jfr reporänta, % 0,00 0,00 0,00 -0,25 -0,50

Genomsnittlig 
kredittid, år 2,3 2,7 3,0 3,2 4,0

Genomsnittlig 
räntebindningstid, år 2,3 2,3 2,6 2,8 3,1

Swap-kontrakt, Mkr 1 100,0 1 050,0 1 050,0 1 100,0 960,0

Pensionsskuld

Pensionsskuld, Mkr 2021-08-31 2021-04-30 2020-12-31 2019-12-31 2018-12-31

Pensionsskuld, Mkr 952,2 933,3 930,2

Varav intjänad 
pensionsrätt

661,0 669,3 691,9

Varav 
förmånsbestämd 
pension

278,0 255,7 230,4

Nettokoncernskuld (NKS)

Nettokoncernskuld 
(NKS) 2021-08-31 2021-04-30 2020-12-31 2019-12-31 2018-12-31

Nettokoncernskuld, Mkr 5 566,4 5 967,7 5 882,9

Varav Kungälvs 
kommun

4 596,3 5 015,6 4 957,2

NKS totalt per 
invånare, kr

119 840 128 790 130 480

Borgensåtaganden

Borgensåtaganden, Mkr 2021-08-31 2021-04-30 2020-12-31 2019-12-31 2018-12-31

Totala borgensåtaganden 632,0 717,2 677,7

Varav gentemot allmännyttan 537,0 622,0 582,0

Likviditet

Likviditet, Mkr 2021-08-31 2021-04-30 2020-12-31 2019-12-31 2018-12-31

Kungälvs kommun 372,2 370,2 272,4 60,7 278,1

Kungälv Energi AB -105,4 -70,0 -68,2 -52,9 -57,6

Bokab -14,1 -6,8 21,6 26,7 30,3
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Likviditet, Mkr 2021-08-31 2021-04-30 2020-12-31 2019-12-31 2018-12-31

Bohus Räddningstjänstförbund -0,8 -4,3 -6,3 -5,0 -5,5

Bagahus AB -0,4 -0,4 -0,4 -0,4 -0,4

Total 251,5 288,7 219,1 29,1 244,9

Ränteutveckling

Ränteutveckling, procent 2021-08-31 2021-04-30 2020-12-31 2019-12-31 2018-12-31

Riksbankens reporänta 0,00 0,00 0,00 -0,25 -0,50

5 års statsobligation -0,19 -0,16 -0,32 -0,25 0,00

5.8 Prognos budgetavvikelse driftredovisning 2021
 Budget Prognosavvikelse

Belopp i Mkr 2021 2021

Politisk organisation -17,0 0,4

Stab -272,0 31,5

Bildning och lärande -1 234,8 0,0

Trygghet och stöd -1 081,4 0,0

Samhälle och utveckling -238,8 0,0

Summa -2 844,0 31,9

Finansiering 20,0 -2,5

Exploatering och 
realisationsresultat 50,0 175,9

Totalt -2 774,0 205,3

Verksamheten visar i sin prognos för helåret på en positiv avvikelse mot budget på 31,9 Mkr. 
Om man även inkluderar Finansiering samt Exploatering och realisationsresultat visar 
förvaltningen som helhet en positiv avvikelse mot budget på 205,3 Mkr. I tabellen ovan finns 
en sammanställning över sektorernas avvikelser mot budget. För en mer detaljspecificerad 
prognos för respektive sektor, se tabellen "Detaljspecificerad driftredovisning för kommunens 
sektorer" längre fram i rapporten.
Årsprognosen för Staben visar en positiv avvikelse på +31,5 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 kommungemensamma kostnader budgeteras kostnadsökningar för lönerörelsen, ökad 
volym det vill säga fler barn/elever/brukare samt driftkostnadskonsekvenser till följd av 
investeringar.
Kommungemensamma kostnader prognostiserar +28,1 Mkr, varav 10,2 Mkr är hänförligt till 
Covid-19. Kommunen får under perioden januari-september statlig kompensation för höga 
sjuklönekostnader vilka beräknas till 16,2 Mkr. Kommungemensamma Covid-kostnader 
uppskattas till 6 Mkr som till stor del handlar om gemensamma inköp av skyddsmaterial. En 
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positiv budgetavvikelse på 6,5 Mkr prognostiseras för volym vilket är hänförligt till färre barn 
inom förskola samt lägre volym inom äldreomsorg inklusive hemtjänst. Prognosen har även 
tagit hänsyn till en retroaktiv ersättning till fristående skolor med 8,5 Mkr. Under 2020 
beslutade KS att betala ut en engångssumma till anställda på grund av Corona-pandemin. 
Kostnaden uppskattades till 16,8 Mkr och bokades upp i årsbokslutet. Lönetillägget har under 
våren utbetalats och kostnaden är 2 Mkr lägre än uppbokningen, vilket ger en positiv 
avvikelse under 2021. Utveckling av digitala tjänster pågår, men hela budgeten kommer inte 
att upparbetas. För de avsatta resurserna för konjunktur är prognosen idag att det blir en 
positiv avvikelse. Centralt finns även en mindre budgetavvikelse som avser 
kompetensutveckling.
Enheterna inom staben prognostiserar tillsammans +3,8 Mkr.
Årsprognosen för sektor Bildning och lärande visar ingen avvikelse mot budget
Bildning och lärande 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 genomför omställningsarbeten under året. Flerspråksenheten har ett vikande 
elevunderlag vilket innebär att även den enheten kommer att gå 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. 
Under hösten finns överskott på platser i Kode och delar av centrum. Dessa platser kommer 
behövas för att täcka efterfrågan på platser i kommunen under senare delen av hösten och 
våren.
Grundskolans elevantal ökar till hösten främst i förskoleklass samt högstadiet. Andelen elever 
som är inskrivna på fritidshem har minskat under senaste året vilket är en av orsakerna till 
omställningsarbetet inom grundskolan. Detta innebär att även intäkter för 
fritidshemsplaceringar blir lägre än beräknat. Det är svårt att veta om elevminskningen på 
fritidshemmen är en trend eller en tillfällig effekt av pandemin. Kostnader för elever i annan 
kommunal grundskola har ökat jämfört med tidigare år vilket är en bidragande orsak till 
grundskolans prognostiserade underskott. De enheter inom grundskolan som inte har en 
budget i balans arbetar med åtgärder och skall lämna in en handlingsplan.
Gymnasiet Mimers hus har under året jobbat med en handlingsplan på 2 Mkr och gjort stora 
omställningar för att nå en budget i balans. På grund av låga elevtal har det i höst inte startat 
någon första årskurs för varken Restaurang- och livsmedel, Estetiska eller Vård- och 
omsorgsprogrammet. Gymnasiesärskolan Trekunga har färre elever i höst och har startat ett 
omställningsarbete som inte går tillräckligt snabbt och prognostiserar därför ett underskott. 
Vuxenutbildningen prognostiserar ett överskott på året som främst beror på en lägre kostnad 
än budgeterat för samverkansavtalet kring vuxnas lärande i Göteborgsregionen (återbäring 33-
kronan). Tack vare statsbidraget ”Skolmiljarden” kommer enheten att utbilda fler elever än 
planerat. Vuxenutbildningen kommer också att bedriva undervisning av personal från vård- 
och omsorgen, ”Äldreomsorgslyftet”. 
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.
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I nuläget är bedömningen att sektorns ekonomiska effekter på grund av Covid-19 ryms inom 
tilldelad budget. Sektorn har fått ett statsbidrag på 6 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 
på gymnasiet tre eftermiddagar i veckan för att hjälpa elever att komma ikapp samt erbjuda 
fler ungdomar studier på vuxenutbildningen. Den bedömda merkostnaden för Covid-19 är 
2 Mkr.
Årsprognosen för sektor Trygghet och stöd visar ingen avvikelse mot budget
Sektorgemensamt prognostiserar ett överskott på 9,7 Mkr exklusive Covid-19, vilket bland 
annat avser ökade intäkter för statsbidrag och reserver för oförutsedda kostnader.
Verksamhetsområdet Myndighet prognostiserar ett underskott med -16,0 Mkr. Stora 
utmaningar finns inom både Barn-och unga och Vuxna. Ett fåtal ärenden som tillkom 2020 
har blivit permanenta och med höga kostnader som följd. Trycket på familjehemsplaceringar 
är stort och det är svårt att rekrytera egna familjehem, vilket gör att enheten haft stora 
kostnadsökningar. Även inom Socialt boende 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 samt utveckla nya arbetssätt och insatser i samarbete 
med utförare i egen regi kopplat till boendesocial problematik. Översyn pågår i syfte att skapa 
nya arbetssätt kring verkställighet och inköp av platser.
Kostnaden för försörjningsstöd har ökat till följd av att antalet hushåll har ökat. 
Kostnadsökningen per hushåll har varit marginell, ca 100 kr/månad på grund av uppräkning 
av bland annat riksnormen och hyreshöjningar. Prognosen för året är –2,0 Mkr.
Verksamhetsområdet Sociala resurser redovisar en prognos på +2,5 Mkr. Överskottet beror i 
huvudsak på ökade intäkter samt vakanta tjänster inom AME.
Verksamhetsområdet Vård- och omsorgsboende prognostiserar ett överskott på 4,0 Mkr vilket 
till största delen beror på att tjänster som ska finansieras med statsbidrag ännu ej hunnit 
tillsättas fullt ut. 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.
Inom verksamhetsområdet Stöd i ordinärt boende redovisar hemtjänsten en nollprognos 
exklusive Covid-19. Antalet totala hemtjänsttimmar januari till augusti 2021 har ökat med 2,7 
procent jämfört med samma period föregående år, ökningen har skett från och med april 
månad. Antalet brukare med hemtjänstinsatser har ökat under året och även antal timmar per 
brukare och månad har ökat. Antalet så kallade ytterfall (brukare med insatser över 180 
timmar per månad) har ökat med cirka 19% (från 21 till 25 brukare), jämfört med samma 
period 2020, även genomsnittliga timmar per ytterfall har ökat. Under pandemin har det både 
funnits brukare som på grund av rädsla för Covid-smitta tackat nej till plats på särskilt boende 
och de som begärt att få sina hemtjänstinsatser vilande. 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 
ett överskott på 0,6 Mkr.
Verksamhetsområdet Hälso- och sjukvård prognostiserar ett överskott på 1,7 Mkr. Tjänster 
som ska finansieras med statsbidrag är ännu inte fullt ut tillsatta vilket i år genererar ett 
överskott. Kostnaderna för bostadsanpassningar har ökat jämfört med föregående år till följd 
av att antal ärenden har ökat. Sektorn har i år ännu inga kostnader för betaldagar sjukhus och 
beräknar köpa korttidsplatserna i Ale även under 2022.
Verksamhetsområdet LSS-boende och Daglig verksamhet prognostiserar ett överskott på 
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3,1 Mkr till följd av Covid och stängning av Daglig verksamhet samt omorganisation inom 
området.
I prognoserna ovan har sektorn räknat in kompensation för volymökningar inom 
verksamheterna LSS, Daglig verksamhet samt Myndighet.
Under 2021 har äldreomsorgen fått ett statligt permanent budgettillskott (Säkerställa en god 
vård och omsorg av äldre personer) 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. Samtliga tjänster är ännu ej tillsatta, men sektorn räknar med att de ska vara 
så i slutet på året. I anvisningarna till statsbidraget finns angivet att medlen får användas till 
att förebygga smittspridning av Covid-19 och att rekvirerade medel 2021 ej kommer att 
återkrävas. Dessa båda faktorer gör att statsbidraget 2021 reducerar merkostnaderna för 
Covid-19 inom sektorn samt genererar tillfälliga överskott då tjänster ej får helårseffekt i 
kostnader 2021.
På grund av pandemin har sektorn centralt gjort stora inköp avseende skyddsmaterial i början 
på året och har haft avsatta personalresurser för vaccination, provtagning och smittspårning. 
De kommungemensamma kostnaderna prognostiseras till -4,9 Mkr och redovisas på en 
övergripande nivå i kommunen.
Inom samtliga boenden, hälso- och sjukvård samt hemtjänst görs fortsatta inköp av 
skyddsutrustning då krav på att använda detta samt att anpassa verksamheten i övrigt kvarstår. 
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 
smittsäkra sätt. Sektorn har under 2021 mottagit medel från Socialstyrelsen avseende 
merkostnader 2020 på grund av Covid-19. Dessa intäkter, tillsammans med delar av 
statsbidraget Säkerställa en god vård och omsorg av äldre personer, täcker delar av 
merkostnaderna och sektorn prognostiserar ett underskott på totalt -3,6 Mkr, hänförbara till 
Covid-19. Av dessa består -7,5 Mkr för merkostnader inom Stöd i ordinärt boende till följd av 
hantering skyddsutrustning samt inköp av material. Sektorgemensamt redovisar ett överskott 
på 5,2 Mkr till följd av intäkter för Covid-19, främst från Socialstyrelsen avseende kostnader 
2020. Sektorn följer fortsatt utvecklingen av smittspridningen och restriktionerna till följd av 
detta samt genomförandet av vaccinationer.
Årsprognosen för sektor Samhälle och utveckling visar ingen avvikelse
Projektenheten: Lämnar en positiv avvikelse mot budget på 1 Mkr. Det härrör främst från 
vakanser på grund av föräldraledighet samt att projektledarna har en hög sysselsättningsgrad.
Teknik: Verksamhetsområdet lämnar en positiv avvikelse från budget på 1 Mkr. Färdtjänsten 
har ett överskott på grund av minskat resande under våren. För övriga verksamheter är 
bedömningen för helåret att budget kan hållas.
Hamnverksamheten förväntas följa sin budget för helåret enligt prognos. Färjetrafiken och 
gästhamnen har haft högre intäkter än planerat under sommarmånaderna, men har även haft 
större kostnader än planerat.
Service: Lämnar en prognos som följer budgeterat resultat för helåret. Kostnaderna under de 
första åtta månaderna har varit lägre på grund av distansundervisning för främst gymnasiet, 
men även delvis för högstadiet, detta överskott kommer enligt prognos inte att finnas kvar vid 
årsskiftet på grund av ökade livsmedelspriser samt att timvikarier kommer att behöva tas in 
vid sjukdom.
Planering & Myndighet: Verksamhetsområdet lämnar ett överskott på 4,5 Mkr, det hänförs 
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främst till ökningen av bygglov på 30 procent.
Miljöenhetens del av överskottet beror på intäkter från uppföljning och inspektion enligt 
miljöbalken avseende avlopp. Det beror även på vakanser för personal (glapp mellan att fast 
personal har slutat tills dess att vikarie har tillsatts).
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. Enheten har hög 
faktureringsgrad.
Kart & Mark gör en prognos på ett överskott om 1 Mkr. Överskottet grundar sig i större 
intäkter inom kart- och mätverksamheten samt ett ökat antal uppdrag gällande 
nybyggnadskartor, förenklade nybyggnadskartor och förrättningar.
Lokaler & Anläggningar: Verksamhetsområdet 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. Inkomstbortfallet uppskattas till cirka 3,5 Mkr för helåret. Verksamheten har 
även haft ökade kostnader till följd av bland annat vildsvinsskador på Lunnevis gräsplan samt 
dräneringsåtgärder på Ytterns konstgräs. Beräknad ökning av kostnader på cirka 2 Mkr.
VA verksamheten: Bedömer att resultatet blir 2 Mkr bättre än budgeterat. Det hänförs främst 
till det arbete som görs på intäktssidan avseende registervård med mera.
Avfallsverksamheten: Enheten håller budget med ett planerat underskott på -1,6 Mkr.

Årsprognosen för Exploatering och realisationsresultat är positiv +175,9 Mkr
Se avsnittet Investeringsrapport samt exploatering och realisationsresultat.

Förändring i skatteutfall 2018-2021

År Utfall Mkr Förändring Mkr %

2018 2 531,1 103,0 4,2

2019 2 654,0 122,9 4,9

2020 2 839,0 185,0 7,0

2021 2 947,7 108,7 3,8

Skatteutfallet prognostiserar innevarande år en positiv avvikelse på 72,4 Mkr enligt det 
senaste cirkuläret från SKR.
Prognosen för slutavräkning 2020 är positiv om än en försämring gentemot prognosen i april. 
Även prognosen för slutavräkning 2021 är positiv och är ytterligare förbättrad sedan 
prognosen i april. Totalt genererar detta en avvikelse på +61,1 Mkr. Utöver detta tillkommer 
mindre avvikelser på flera poster. I prognosen för generella statsbidrag ligger inte utfallet av 
den tillfälliga förstärkningen av statligt stöd till skolväsendet 2021 "Skolmiljarden", på 6 Mkr 
med. Istället ligger detta med i prognosen för sektor Bildning och lärande. Bidraget kommer i 
årsbokslutet inte att ligga redovisat på sektorn utan istället vara klassificerat som ett generellt 
statsbidrag enligt information från Rådet för kommunal redovisning.

Förändring i skatteutfall 2018-2021, Mkr

År Budget Tertial 1 Tertial 2 Bokslut Utfall helår

2018 2 509,0 15,9 19,0 22,1 2 531,1
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År Budget Tertial 1 Tertial 2 Bokslut Utfall helår

2019 2 643,0 3,4 9,4 11,0 2 654,0

2020 2 826,0 -25,0 28,2 13,0 2 839,0

2021 2 875,3 67,0 72,4 2 947,7

5.9 Åtgärder för budget i balans

Aktivitet
Stat
us Enhet Kommentar

Mål
2021

Kostnad
s-

minsknin
g

Årsprog
nos

Diff
Mål-

Progno
s

Effektiviseringar
inom stab-
organisationen

Stab 1 000 1 000 0

Effektiviseringar
inom
sektorgemensam
t administration

Bildning
och
lärande

Den prognostiserade avvikelsen
beror på att Flerspråksenheten inte
klarar sitt effektiviseringskrav.

550 200 -350

Effektivisering
inom förskola
anpassad till
ökningstakt

Bildning
och
lärande

4 100 4 100 0

Effektivisering
inom grundskola
anpassad till
ökningstakt

Bildning
och
lärande

Den prognostiserade avvikelsen är
enheternas samlade prognos.

6 800 6 400 -400

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
verksamhetsomr
åde Teknik

Samhäll
e och
utvecklin
g

Sänkta kostnader för sms-tjänster
inom parkeringsverksamheten.

1 400 1 400 0

Effektiviseringar
inom
verksamhetsomr
åde Planering
Myndighet

Samhäll
e och
utvecklin
g

600 600 0

Effektiviseringar
inom gemensam
verksamhet

Trygghet
och stöd

Åtgärden kommer att genomföras. 8 900 8 900 0

Summa 26 400 25 650 -750
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5.10Detaljspecificerad driftredovisning för kommunens 
sektorer 2021

Prognos Budget Avvikelse Utfall Budget Avvikelse

Belopp i Mkr 2021 2021 2021 2021-08-
31

2021-08-
31

2021-08-
31

Politisk organisation -16,6 -17,0 0,4 -10,0 -11,3 1,4

Stab -240,5 -272,0 31,5 -103,0 -181,7 78,7

Bildning och lärande

- Sektorgemensamt -106,1 -106,1 0,0 -65,5 -70,5 5,0

- Förskola och pedagogisk 
omsorg -339,4 -341,2 1,8 -223,0 -227,2 4,3

- Grundskola och fritidshem 
åk F-6 -432,3 -429,3 -3,0 -293,3 -286,1 -7,2

- Grundskola och fritidshem 
åk 7-9 -121,3 -122,0 0,7 -78,8 -81,3 2,5

- Gymnasiet och 
vuxenutbildning -194,3 -194,8 0,5 -126,1 -130,7 4,6

- Kultur -41,4 -41,4 0,0 -26,1 -27,6 1,5

Summa Bildning och 
lärande -1 234,8 -1 234,8 0,0 -812,7 -823,4 10,7

Trygghet och stöd

- Sektorchef -20,5 -34,1 13,6 -14,4 -25,2 10,8

- Myndighet -224,5 -208,5 -16,0 -163,8 -138,8 -25,0

- Försörjningsstöd -23,0 -21,0 -2,0 -15,6 -14,0 -1,6

- Sociala resurser -66,8 -69,3 2,5 -43,7 -46,1 2,4

- Vård och omsorgsboende -204,3 -208,3 4,0 -139,0 -139,9 0,9

- Stöd i ordinärt arbete -199,5 -192,6 -6,9 -131,9 -128,4 -3,5

- Hälso- och sjukvård -94,3 -96,0 1,7 -61,6 -64,1 2,5

- LSS-boende och daglig 
verksamhet -242,0 -245,1 3,1 -164,9 -162,4 -2,5

- Nyanlända -6,4 -6,4 0,0 -4,4 -4,2 -0,2

Summa Trygghet och stöd -1 081,4 -1 081,4 0,0 -739,3 -723,0 -16,3

Samhälle och utveckling -238,8 -238,8 0,0 -125,9 -157,2 31,3

Finansiering 17,5 20,0 -2,5 49,7 13,3 36,4

Exploatering och 
realisationsresultat 225,9 50,0 175,9 120,3 33,3 87,0

Summa nettokostnad -2 568,7 -2 774,0 205,3 -1 620,9 -1 850,1 229,2
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5.11Koncernföretagen 
Koncernen Kungälvs kommun består av Kungälv Energi AB med dotterbolaget Kungälv 
Närenergi AB, Bohusläns kommunala exploaterings AB, Stiftelsen Kungälvsbostäder, Bohus 
Räddningstjänstförbund (BORF) som är samägt med Ale kommun samt de vilande bolagen 
Bagahus AB och Kongahälla AB.

Kommunen äger också 25 procent av bolaget SOLTAK AB som är ett samarbete mellan 
kommunerna Kungälv, Stenungsund, Lilla Edet samt Tjörn. Det gemensamma bolaget utför 
stöd- och servicetjänster inom IT, löne- och ekonomiadministration.

Kungälv Energi AB 

(Periodutfall 28,2 Mkr, Prognos 40,8 Mkr)
Kungälv Energi visar upp ett positivt resultat på 28,2 Mkr för perioden, vilket är 3,6 Mkr 
bättre än budgeterat. Bolagets resultat visas i fyra delar: elnät, värme, stadsnät och 
entreprenad, där elnät och värme är de delar som omsätter mest. Prognosen för helåret är ett 
resultat på 40,8 Mkr, vilket är sämre än budgeterat resultat på 41,3 Mkr.

Kungälv Närenergi AB

(Periodutfall 1,7 Mkr, Prognos 2,2 Mkr)
Kungälv Närenergi är ett helägt dotterbolag till Kungälv Energi AB som bedriver elhandel. 
Resultatet för perioden är 1,7 Mkr. Prognosen för året är 2,2 Mkr, vilket överstiger budget 
som är 2,1 Mkr.

Bohusläns Kommunala Exploaterings AB 

(Periodutfall -1,6 Mkr, Prognos 9,7 Mkr)
Bolaget ska bedriva markexploatering och därtill hörande markförvaltning i kommunen. 
Periodens resultat för perioden är -1,6 Mkr. Prognosen för helåret är ett resultat på 9,7 Mkr 
vilket motsvarar budgeterat resultat.

Stiftelsen Kungälvsbostäder

(Periodutfall 21,7 Mkr, Prognos 26,5 Mkr)
Kungälvsbostäder är ett allmännyttigt bostadsföretag som äger och förvaltar bostäder och 
lokaler inom Kungälvs kommun. Resultat före bokslutsdispositioner och skatt per augusti 
uppgår till 21,7 Mkr jämfört med budgeterat resultat på 15,6 Mkr. Kungälvsbostäders 
resultatprognos för helåret är 26,5 Mkr jämfört med budgeterat resultat på 21,8 Mkr.

Bohus Räddningstjänstförbund (BORF)

(Periodutfall 4,3 Mkr, Prognos 1,6 Mkr)
Resultatet för perioden är 4,3 Mkr, vilket överstiger budget som uppgår till 0,0 Mkr. 
Prognosen på helår för Bohus Räddningstjänstförbund är 1,6 Mkr vilket avviker positivt mot 
budgeterat resultat på 0,0 Mkr.

SOLTAK AB

(Periodutfall 8,6 Mkr, Prognos 3,3 Mkr)
SOLTAK redovisar ett positivt resultat på 8,6 Mkr för perioden, budgeterat resultat för 
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perioden är 0,0 Mkr. Prognos för helår är 3,3 Mkr, vilket överstiger budgeterat resultat som 
även för helåret uppgår till 0,0 Mkr.
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6 Redovisningsprinciper och tilläggsupplysningar
Kungälvs kommun följer Lag (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning, övrig 
redovisningspraxis och de rekommendationer som lämnats av Rådet för kommunal 
redovisning (RKR), med några få undantag. Dessa framgår under respektive rubrik nedan. För 
bolagens redovisning följs Årsredovisningslagen, Bokföringsnämndens allmänna råd 
(BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag samt (BFN 2012:1) Årsredovisning 
och koncernredovisning (K3).

Skatteintäkter
Kommunen följer RKR:s rekommendation R2, vilket innebär att den prognos för 
skatteavräkningen som Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) publicerat i december under 
räkenskapsåret har använts vid beräkning och periodisering av årets skatteintäkt. Vid 
delårsbokslut används alltid senaste prognosen från SKR.
Årets redovisade skatteintäkter består av tre olika delar:

 de preliminära månatliga skatteinbetalningarna
 en preliminär slutavräkning som bygger på SKR:s prognos för bokslutsåret
 differensen mellan den slutliga taxeringen och den redovisade skatteintäkten 

föregående bokslutsår 
Intäkter från avgifter, bidrag och försäljningar
Skatteintäkter periodiseras i 12-delar. Avgifter för äldreomsorg och barnomsorg faktureras 
månatligen, VA-konsumtionsavgifter samt avgifter för renhållning faktureras varannan 
månad. 10 procent av anslutningsavgifterna intäktsförs direkt för att bland annat täcka 
kostnader för administration. Intäkter från olika projekt redovisas i takt med att kostnader 
uppstår.

Enligt RKR:s rekommendation R2 ska offentliga bidrag samt avgifter som är hänförbara till 
en investering intäktsföras på ett sätt som återspeglar investeringens nyttjande och 
förbrukning. Inkomster från gatukostnadsersättningar och andra bidrag till finansiering av 
investeringar från privata aktörer ska däremot intäktsföras i takt med att investeringen 
färdigställs och intäktskriterierna är uppfyllda. Det innebär att när investeringen är färdig att 
tas i drift har kommunen fullgjort sin förpliktelse och inkomsten ska då vara helt intäktsförd. 
Detta är en ändring gentemot den intäktsrekommendation som gällde till och med 2019, 
vilken stipulerade att även gatukostnadsersättningar och icke offentliga investeringsbidrag 
skulle periodiseras över anläggningarnas respektive nyttjandeperiod. Kommunen har under 
2020 anpassat sin redovisning utifrån nu gällande rekommendation och jämförelsetalen för 
2019 har justerats utifrån detta. Undantaget är så kallade parkeringsfriköp där det enligt 
kommunens bedömning fortfarande finns ett åtagande även efter investeringens 
färdigställande. Det innebär att parkeringsfriköp alltjämt intäktsförs på ett sätt som återspeglar 
investeringens nyttjande och förbrukning.

Personalkostnader
Lönerna är bokförda enligt kontantprincipen. Sociala avgifter bokförs som ett procentuellt 
påslag på lönekostnaden. Förändring av semesterlöneskuld och övertidsskuld redovisas som 
en kostnad i verksamheten. Intjänad ferielön och uppehållslön för lärare redovisas som skuld. 
Timlöner och ersättning för obekväm arbetstid som är intjänade under augusti månad tas upp 
som kortfristig skuld.

Avskrivningar
Avskrivningar beräknas på anskaffningsvärdet. Bestämmande av den ekonomiska livslängden 
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görs utifrån beräknad ekonomisk nyttjandeperiod. Aktivering av anläggningstillgångar sker 
normalt den månad som investeringen tas i bruk. Nominell metod används för beräkning av 
avskrivningar, det vill säga linjär avskrivning på ursprungligt anskaffningsvärde.

Avskrivningstider År

VA-anläggningar 33-80

Byggnader 20-80

Gator, broar och hamnanläggningar 20-75

Maskiner, inventarier och bilar 5-20

Datorer och kringutrustning, 
programlicenser

3-5

Mark och konst Ingen avskrivning

 
Anläggningstillgångar
Anläggningstillgångar har i balansräkningen tagits upp till anskaffningsvärde efter avdrag för 
investeringsbidrag, planmässiga avskrivningar och nedskrivningar till och med 2010. 
Anslutningsavgifter har redovisats som investeringsbidrag och därmed har kommunens 
investeringar i VA-anläggningar nettoredovisats. Från och med 2011 redovisas offentliga 
investeringsbidrag och anslutningsavgifter som långfristiga skulder och minskar därmed inte 
anläggningens anskaffningsvärde. Dessa bidrag och avgifter periodiseras över tid 
motsvarande tillgångens avskrivningstid. Anläggningstillgångarnas nyttjandeperiod prövas 
löpande.
Kommunen påbörjade 2015 arbetet med att övergå till komponentavskrivning enligt RKR:s 
rekommendation R4, Materiella anläggningstillgångar. Införandet har skett etappvis och är nu 
helt implementerat. Komponentindelning av nyinvesteringar och ombyggnader avseende 
kommunens fastigheter har skett sedan 2016. Under år 2017 infördes komponentavskrivning 
även på investeringar i infrastruktur samt vatten- avlopp- och renhållningsanläggningar. 
Arbetet med att komponentindela äldre objekt har pågått parallellt och var helt genomfört 
2018.

Gränsdragning mellan kostnad och investering
I Kungälvs kommun gäller att den ekonomiska livslängden ska överstiga tre år och att 
anskaffningsvärdet ska överstiga ett värde om minst ett ½ prisbasbelopp för att en anskaffning 
ska redovisas som anläggningstillgång.

Exploateringsverksamhet
Nedlagda kostnader och erhållna intäkter för pågående exploateringsverksamhet redovisas 
som kortfristiga fordringar och skulder. Under pågående exploatering kan vid årsskiften 
kostnader belasta innevarande år och intäkter nästkommande.
Exploateringsprojekten ses över löpande och avräkning sker allt eftersom delområden inom 
projekten avyttras och kostnaderna hänförliga till aktuella områden kan beräknas på ett 
tillförlitligt sätt. Materiella anläggningstillgångar, offentliga investeringsbidrag och 
anslutningsavgifter aktiveras i samband med att berörda investeringar färdigställs.
Pensioner
Lagen om kommunal bokföring och redovisning anger att pensionsåtagandet ska redovisas 
enligt blandmodellen. Detta innebär att pensioner intjänade före år 1998 lyfts ur 
balansräkningen och redovisas som en ansvarsförbindelse. Pensioner intjänade från och med 
1998 ska redovisas som en skuld i balansräkningen.
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Enligt beslut i Kommunfullmäktige den 2006-06-19 § 139 har Kungälvs kommun bytt 
redovisningsprincip beträffande redovisningen av kommunens totala pensionsåtagande. 
Pensioner intjänade före år 1998 har lyfts in som en avsättning i balansräkningen, inklusive 
särskild löneskatt. Kommunen har därmed, i likhet med flertalet andra kommuner, gått ifrån 
den så kallade blandmodellen och tillämpar istället fullfonderingsmodellen. Motiven för 
fullfondering är att ge en mer rättvisande bild av kommunens finansiella ställning och 
utveckling samt att minska den framtida belastningen på kommunen då utbetalningarna av 
pensioner ökar.

Den avgiftsbestämda ålderspensionen med tillhörande löneskatt, som utbetalas under 2021, 
har bokats upp som kortfristig skuld i 2020 års bokslut. Beräkningen av 
pensionsförmånernaär gjord enligt SKR:s ”Riktlinjer för beräkning av pensionsskuld”, RIPS 
19, och utförda av KPA. Pensionsförpliktelser för förtroendevalda redovisas enligt 
rekommendation R10, Pensioner.

Långfristiga skulder 
Långfristiga skulder som förfaller till betalning inom tolv månader har tidigare klassificerats 
som kortfristiga skulder. Från och med 2019 redovisas dock hela låneskulden som långfristig i 
enlighet med rekommendation R7.
Säkring av räntebindning
Kungälvs kommun utnyttjar derivatinstrument för att säkra exponeringen för ränterisker. 
Säkringsstrategin regleras i Finanspolicy. Kommunen strävar med denna säkringsstrategi efter 
att åstadkomma en stabil framtida upplåningskostnad. Målsättningen är att reducera 
osäkerheten hänförlig till lån med rörlig ränta.

Lånekostnader
Kommunen räknar in lånekostnader i anskaffningsvärdet för materiella anläggningstillgångar 
enligt RKR:s rekommendation R4. Lånekostnaden beräknas utifrån den genomsnittliga räntan 
på kommunens långfristiga låneskuld under perioden, så kallat generellt lånearrangemang. 
Det innebär att lånekostnader inräknas i tillgångens anskaffningsvärde för investeringsprojekt 
som tar betydande tid att färdigställa. Detta under förutsättning att kommunen har 
lånekostnader vid denna tidpunkt. Ränta under byggtid tillämpas enbart på projekt avseende 
verksamhetsfastigheter som pågår under en period av minst sex månader och där den 
upparbetade investeringsutgiften uppgår till minst 5 Mkr.

Leasingavtal
All leasing i kommunen redovisas som operationell då de ekonomiska risker och fördelar som 
är förknippade med ägandet enligt en helhetsbedömning inte övergår till leasetagaren, det vill 
säga kommunen, utan finns hos leasegivaren. Flera av leasingavtalen uppfyller även 
kriterierna för korttidsinventarier eller mindre värde. En fördjupad kartläggning och analys av 
kommunens samtliga leasingåtaganden har påbörjats under året och beräknas vara klar 
2021/2022.
Jämförelsestörande poster
De poster som kommunen i tilläggsupplysningarna redovisat som jämförelsestörande har 
bedömts att på ett tydligt sätt påverka jämförelsen med motsvarande poster andra år. Någon 
beloppsgräns har inte fastställts eftersom exempelvis skillnaden mellan vad som är 
jämförelsestörande i finansiella kostnader skiljer sig från vad som är jämförelsestörande i 
verksamhetens kostnader.
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Bidrag till infrastruktur 
Kommunfullmäktige har fattat beslut om att lämna bidrag till infrastruktur avseende 
byggandet av GC-banor, utbyggnad av väg 168 Ekelöv-Kareby, förbifart Tjuvkil, 
vänstersvängsfält Sparråsvägen samt ombyggnad av trafiklösning vid E6 Kungälvsmotets 
östra ramper, totalt 356,8 Mkr. Under 2021 har ytterligare 30,4 Mkr avsatts till förbifart 
Tjuvkil.Bidragen ska upplösas under 25 år. Någon nuvärdesberäkning av avsättningen har inte 
gjorts. I resultaträkningen har redovisats upplösning av de beslutade bidragen för GC-banor, 
förbifart Tjuvkil, Sparråsvägen samt E6 Kungälvsmotet med ett belopp motsvarande en 
tjugofemtedel.
Bidraget avseende utbyggnad av väg 168 har ännu inte börjat lösas upp eftersom beslutet 
fattades under 2009 och därmed omfattas av det undantag som gäller enligt äldre föreskrifter, 
LKBR.
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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  = Arbete med genomförandet pågår

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

Avslutad, grön bock  = Genomförandet klart enligt plan

Avslutat, röd bock = Genomförandet avslutat med avvikelse

Förklaring av numrering:
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Trygghet och stöd - Uppföljning av uppdrag från
kommunstyrelsen

1. Stärk skolans roll och uppdrag i det sociala
hållbarhetsarbetet, samhällskontraktet. Uppdrag 10

Beskrivning

Innan 2020 minska utanförskapet med 20 procent. innan 2020 ska utanförskapet halveras i de
mest utsatta områdena i Kungälvs kommun. alla nyanlända vuxna ska, efter avslutad
etableringsperiod (2 år), finnas i arbete alternativt utbildning.

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 2 2021

Arbete fortlöper enligt plan utifrån samarbete med BoL 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. 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 och de olika utbildningsinsatser som genomförts utifrån
Suicidprevention. Medel har även avsatts för implementering av närvaroteam och särskild
undervisningsgrupp. Vidare har resultat från ungdomsenkäten Lokal Uppföljning av
Ungdomspolitiken (LUPP) har presenterats och förankrats i sektorn. Under 2022 kommer
förvaltningen intensifiera arbetet med att starta upp ett familjecentrerat arbetssätt i Komarken.

Utifrån befintliga politiska uppdrag sker ett sektorsövergripande arbete utifrån integration,
vuxenutbildning och arbetsmarknadsprocesserna. Det nya verksamhetsområdet
Kompetenscentrum har skapats. Kompetenscentrums fokus är en sammanhängande helhet
och ska skapa de bästa förutsättningarna för utbildning, integration och arbete.

Regionutvecklingsnämnden har avsatt medel till Kungälvs kommun och Mölndals Stad för
medfinansiering av projektet Systematisk Mätning Analys Social Hållbarhet (SMASH). Kungälvs
kommuns utgångspunkt är uppföljning utifrån politiska mål/uppdrag med särskilt fokus på
arbete och sysselsättning. Utifrån systematiskt kvalitetsarbete och effekthämtning kommer
Kompetenscentrum vara ett första lärande exempel.

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
stödanställningar 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 hösten 2021 slutföra revidering av anvisning våld i nära relationer. 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, polis
och fritid (SSPF). Dokumentet ger förebyggande arbetet samt rutin för skolans agerande vid
misstanke om att elev är alkohol- och drogpåverkad. Sektorn är delaktig i olika
kommunövergripande drogförebyggande aktiviteter.

Ansvarig
Lena Arnfelt,
Dennis
Reinhold
Startdatum
2019-05-01
Slutdatum
2022-06-30

Pågående
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2. Involvera fler äldre i det förebyggande folkhälsoarbetet
Uppdrag 15

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 2 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:

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 från 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. Frivilligverksamheten vän till vän hjälper till att
bemanna och driva aktiviteter för äldre på seniorcaféerna i syfte att främja hälsa och förebygga
ofrivillig ensamhet. Äldre är involverade i och delaktiga i verksamheter som rör anhörigstöd.
Volontärer som är över 65 år arbetar uppsökande genom att informera kommunens äldre om
kommunens tillgängliga serviceutbud.

Under våren 2021 har seniorlinje 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.

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

Pågående

3. Utveckla uppföljningen av integrationsprocessen; boende,
utbildning, fritid och arbete Uppdrag 17

Genomförande: Utveckling av nya arbetssätt för integrations-processen

Implementera nya arbetssätt efter rekommendationer som framkommit i Delmos
kartläggningen: Uppdrag organisering av arbete med nyanlända i samverkan mellan ToS och
BoL

Kommentar
Tertial 2 2021

Samarbete mellan Bildning och lärande och Trygghet och stöd pågår inom ramen för nyanlända
samt antagen social översiktsplan.

Under 2021 fortlöper satsning kring Sysselsättning, Introduktion och Arbete (SIA). Målgrupp är
nyanlända underetablering/förlängd introduktion och som berörs av insatser från EMI, AME
samt Vuxenutbildningen. 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.

Utifrån befintliga politiska uppdrag och inlett arbete har verksamhetsområdet
Kompetenscentrum har skapats. Kompetenscentrum fokus är en sammanhängande helhet och
ska skapa de bästa förutsättningarna för utbildning, integration och arbete. Under december
kommer det nya verksamhetsområdet träda i kraft. Arbetet med att utveckla nya arbetssätt för
integrations processen är ett ständigt pågående arbete då målgruppernas behov kan se olika ut
beroende av kunskapsnivån och arbetssätten behöver möta behoven. Förvaltningen har
utvecklat nya arbetssätt genom satsningen kring Sysselsättning, Introduktion och Arbete.
Resultatet kommer redovisas under december.

Ansvarig
Lena Arnfelt,
Dennis
Reinhold
Startdatum
2020-01-01
Slutdatum
2021-12-31

Pågående
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I projektet systematisk mätning analys social hållbarhet (SMASH) kommer Kungälvs kommun,
Mölndals Stad tillsammans med RISE utveckla mätmetoder och uppföljning kring
integrationsprocessen. Arbetet pågår enligt plan och projektet kommer pågå till 2023.

4. Tillhandahåll utbildningar arbetsmarknaden efterfrågar inom
vuxenutbildningen Uppdrag 54

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 2 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 förväntas 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 förväntas
leda till korta och effektiva vägar till respektive insats för enskilde.

Ansvarig
Lena Arnfelt,
Dennis
Reinhold
Startdatum
2019-11-01
Slutdatum
2021-12-31

Pågående

5. NY 2021 Att utifrån den arbetsmarknadskris Pandemin
medför motverka ökad arbetslöshet Nytt uppdrag

Beskrivning

Att utifrån den arbetsmarknadskris Pandemin medför motverka ökad arbetslöshet - vilka
åtgärder och utbildningsinsatser och samarbeten som behövs för att upprätthålla en hög grad
av självförsörjning/ sysselsättningsgrad ska utarbetas med externa aktörer

Genomförande: ̈ Hur kan enheten för mottagning och introduktion (EMI), utifrån
samverkan förändrade förutsättningar för nyanlända att etableras på arbetsmarknaden

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.

Kommentar
Tertial 2 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

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

Pågående



6 Delårsrapport 2 2021, med finansiell rapport - KS2021/1500-1 Delårsrapport 2 2021, med finansiell rapport : Uppföljning av politiska uppdrag tertial 2 2021

8(26)

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 som bland annat innebär att skapa ett
material som tydliggör jobbspårsprocessen för arbetsgivaren. Samarbete finns med validering
Väst.

6. NY 2021 Översyn och samordning inom det förebyggande
arbetet Nytt uppdrag

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 2 2021

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
genomfördes under första kvartalet via insamling av goda exempel från andra svenska
kommuner samt sammanställning av aktuell lagstiftning, utredningar och inriktningsdokument.
Främjande, förebyggande och riktade insatser 0-19 år i Kungälvs kommun har kartlagts under
andra kvartalet. Professionella, vårdnadshavare, föreningar och föräldrar har tillfrågas.
Kartläggningen är inne i en slutfas och kommer redovisas skriftligt under sista kvartalet 2021.
Kartläggningen kommer beskriva vilka aktiviteter förvaltningen behöver arbeta med under 2022
för att öka samordningen inom det förebyggande arbetet för barn och ungdomar i syfte att höja
kvaliteten inom det förebyggande arbetet.

Ansvarig
Lena Arnfelt,
Dennis
Reinhold
Startdatum
2021-01-01
Slutdatum
2021-12-31

Pågående
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Bildning och lärande - Uppföljning av uppdrag från
kommunstyrelsen

7. Intensifiera arbetet med den psykiska ohälsan och
otryggheten bland elever Uppdrag 5

Beskrivning

Pågår och följs upp i det systematiska kvalitetsarbetet - rapport 1.

Genomförande: Arbete pågår, Uppdrag 5

Arbete pågår och följs upp i det systematiska kvalitetsarbetet - rapport 1.

Kommentar
Tertial 2 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 och 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 2022 kommer förvaltningen intensifiera arbetet med att starta upp ett familjecentrerat
arbetssätt i Komarken.

Under året har TMR  (Träning för medveten närvaro och resiliens) utvärderats. Satsningen på
TMR har varit en del av grundskolans trygghetsskapande arbete och TMR går från projektform till
ordinarie verksamhet.

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

Pågående

8. Stärk Mimers Hus attraktionskraft Uppdrag 8

Beskrivning

Se till att kommunens hemsida och sociala medier bidrar i marknadsföringsarbetet. Hemsidan
ska vara uppdaterad och med aktuell information. Säkra att datorutdelning och
datorreparationer fungera. Samarbete med interna funktioner som fastighet ska stärkas.
Branschråden ska fortsatt utvecklas för att stärka samarbetet med näringslivet.

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 insatser är särskilda besök från olika program
på våra högstadieskolor (exempelvis av RL ,VO, NA, ES) , deltagande vid Kungälvsmässan samt
inbjudningar till olika aktiviteter på skolan såsom matematikstuga inför gymnasiestudierna.

Ansvarig
Dennis
Reinhold
Startdatum
2019-05-01
Slutdatum
2021-12-31

Pågående
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Kommentar
Tertial 2 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 erbjuda våra elever

Öka andel elever sökande från 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 kommer att fortsätta jobba vidare
med förankringsprocessen hos både personal och elever.

Gymnasiet har startat ett arbete tillsammans med kommunikations enheten med att ta fram en ny
logga för gymnasiet vilket genomförs tillsammans med kommunens övergripande översyn kring
grafisk profil. Förvaltningens kommunikationschef stöttar gymnasiet 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.

9. Stärk skolans roll och uppdrag i det sociala
hållbarhetsarbetet, samhällskontraktet. Uppdrag 10

Beskrivning

Innan 2020 minska utanförskapet med 20 procent. innan 2020 ska utanförskapet halveras i de
mest utsatta områdena i Kungälvs kommun. alla nyanlända vuxna ska, efter avslutad
etableringsperiod (2 år), finnas i arbete alternativt utbildning.

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 2 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. 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 och de olika utbildningsinsatser som genomförts utifrån
suicidprevention. Medel har även avsatts för implementering av närvaroteam och särskild
undervisningsgrupp. Vidare har resultat från ungdomsenkäten Lokal Uppföljning av
Ungdomspolitiken (LUPP) har presenterats och förankrats i sektorn.

Utifrån befintliga politiska uppdrag sker ett sektorsövergripande arbete utifrån integration,
vuxenutbildning och arbetsmarknadsprocesserna. Inom sektorn har det nya
verksamhetsområdet Kompetenscentrum skapats. Kompetenscentrum fokus är en
sammanhängande helhet och ska skapa de bästa förutsättningarna för utbildning, integration
och arbete.

Regionutvecklingsnämnden har avsatt medel till Kungälvs kommun och Mölndals Stad för
medfinansiering av projektet Systematisk Mätning Analys Social Hållbarhet (SMASH). Kungälvs
kommuns utgångspunkt är uppföljning utifrån politiska mål/uppdrag med särskilt fokus på
arbete och sysselsättning. Utifrån systematiskt kvalitetsarbete och effekthämtning kommer
Kompetenscentrum vara ett första lärande exempel.

Ansvarig
Lena Arnfelt,
Dennis
Reinhold
Startdatum
2019-05-01
Slutdatum
2022-06-30

Pågående
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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 hösten 2021 slutföra revidering av anvisning våld i nära relationer. 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, polis
och fritid (SSPF). Dokumentet ger förebyggande arbetet samt rutin för skolans agerande vid
misstanke om att elev är alkohol- och drogpåverkad. Sektorn är delaktig i olika
kommunövergripande drogförebyggande aktiviteter.

10. Utred framtida utbudet inom kulturskolan Uppdrag 26

Beskrivning

Med utgångspunkt av befintliga utredningar fortsätter vi att utreda det framtida utbudet inom
kulturskolan. 2013 gav Kungälvs kommun ett uppdrag till Kultur i Väst att utreda framtidens
kulturskola i Kungälv. Författare Kerstin Wockatz tog fram Uppdrag: kulturskola för alla, en
förslagskatalog med åtta scenarier för fortsatt utveckling av Kulturskolan. Sedan dess har flera
av de spåren genomförts såsom exempelvis det spår som lyfte fram lågtröskelkultur för barn
och unga. Med utgångspunkt i denna skrift samt den statliga utredningen om Kulturskolan ser
vi över dagens behov och tar fram en uppdaterad utredning.

Genomförande: Utredning, uppdrag 26

BoL har ansvaret att hålla i uppdraget.

Kommentar
Tertial 2 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

11. Utred införandet av en kulturgaranti under mandatperioden
Uppdrag 27

Beskrivning

Genom att ta del av hur andra kommuner jobbar med kulturgaranti tar Kungälvs kommun
fram ett förslag på arbetsgång. Kulturgarantin kan ha sin grund i det statliga bidraget
Skapande skola och bör ha fokus på barn och unga och deras rätt till kultur.

Genomförande: Utredning, uppdrag 27

Utredning och samverkan/delaktighet med målgruppen.

Kommentar
Tertial 2 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.

Utredningen, vilken mynnade ut i olika förslag, återremitterades till förvaltningen innan sommaren.
Ett nytt förslag till beslut kommer läggas fram under hösten.

Ansvarig
Dennis
Reinhold
Startdatum
2020-01-01
Slutdatum
2021-12-31

Pågående
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Samhälle och utveckling - Uppföljning av uppdrag från
kommunfullmäktige

12. BSoU 5. Får i uppdrag att kartlägga framtidens
infrastrukturbehov i ett finansierat förslag till kommunal
infrastrukturplan Uppdrag BSoU 5

Beskrivning

BSoU får i uppdrag att kartlägga framtidens infrastrukturbehov i ett förslag till kommunal
infrastrukturplan och återkomma till kommunfullmäktige med ett finansierat förslag i
december 2020.

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 2 2021

Presentationer och samtal om infrastrukturbehov har förts med beredningen under året. Ett
färdigt underlag har presenterats till beredningen för SoU i juni 2021.

Utdrag ur BSUs protokoll från april 2021:  PM:et (PM Infrastrukturplan – vision 2035)  betraktas nu
som färdigställt och beredningen är överens om att ärendet ska tas vidare till Kommunstyrelsen.

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

Pågående
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Samhälle och utveckling - Uppföljning av uppdrag från
kommunstyrelsen

13. Tillse att Kungälvs taxor och hyror ligger i paritet med våra
grannkommuners Uppdrag 22

Beskrivning

Redovisning med jämförelser görs årligen vid budget och taxebeslut

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 2 2021

Nytt bokningssystem för fritidsanläggningar har upphandlats och uppstart pågår. Med data
från systemet kan vi göra bättre jämförelser med andra kommuner. Resultatet av jämförelser
redovisas till årsbokslut 2021.

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

Pågående

14. Utred tillsammans med berörda fastighetsägare hur vi lyfter
hela Komarken-området och sänker vägen Uppdrag 44

Beskrivning

En utredning med syfte att lyfta hela Komarken kräver samverkan med externa aktörer. Det
gäller parter som Kungälvs Bostäder. Sänka vägen kräver en separat utredning som ger ett
första intryck kring investeringsbehovet och effekterna på Komarken.

Genomförande: Extern utredning, uppdrag 44

En ombyggnation av Kongahällagatan kräver en utredning där externa aktörer är
processägare. Förvaltningen kan bistå processen.

Kommentar
Tertial 2 2021

Omvärldsanalys, erfarenhetsutbyte och dialoger pågår.

Förvaltningen har inplanerad dialog med Kungälvsbostäder och Förbo. Framöver är
ytterligare bostadsbolag tänkta att ingå i nätverket för Komarken.

Erfarenhetsutbyte ihop med FÖRBO och Kungälvsbostäder har gjorts vid ett studiebesök i ett
äldre bostadsområde i Härryda som är under ombyggnation. Ombyggnationerna innefattar
både byggnaderna och den yttre miljön. Studiebesök inplanerat med Förbo i Björkås.

Åtgärder har gjorts i området för att förbättra tryggheten.

Planering av kvarteret Sparven (Willystomten) pågår.

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

Pågående
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15. Kommunens VA-utbyggnad/ekonomi med fler
kostnadsbärare ger fler möjlighet till bygglov utomplans.
Uppdrag 45

Beskrivning

Önskemålet är att ansluta fler fastigheter längs med överföringsledningar och möjliggöra att
fler bygglov kan medges genom utökning av verksamhetsområdena för VA. Tanken är vidare
att fler anslutna fastigheter ska medverka till att man på sikt kan sänka taxan, då fler
kostnadsbärare är med och stordriftsfördelar kan uppnås.

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

Kommentar
Tertial 2 2021

Byggnation pågår för fullt i Aröd och Tjuvkil och på överföringsledningar i Björkås-Vävra. VA-
utbyggnad pågår enligt plan.

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

Pågående

16. Se över resvanor för att optimera kollektivt resande
Uppdrag 50

Beskrivning

Uppdraget hänger ihop med planen Konkurrenskraftig kollektivtrafik 2019-2022 som antogs i
KS 2019-09-11. Ta reda på hur folk reser för att kunna optimera kollektivt resande.

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 2 2021

Kommunen arbetar aktivt med planen "Konkurrenskraftig kollektivtrafik 2019-2022 och dess
intentioner. Resvaneundersökning har inte genomförts med anledning av pandemin men
genomförande planeras till hösten 2022. I övrigt går arbetet med planen som planerat.

Minskade intäkter med anledning av pandemin innebär besparingskrav som kommer att påverka
turtätheten på vissa linjer under 2022. (KS2020/0996)

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

Pågående

17. Optimera användningen av pendelparkeringar Uppdrag 51

Beskrivning

Trafikplan 2017 innehåller olika spår, bl.a. ett uppdrag för ´Plan för smart och effektiv
parkering´.

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

Ansvarig
Anders
Holm
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Kommentar
Tertial 2 2021

Målsättningen för beläggningsgraden på parkeringar är 80%. Vid 80% anses det vara ett högt
utnyttjande, samtidigt som det finns platser över och parkeringen upplevs som tillgängligt.

Under pandemin har beläggningsgraden på pendelparkeringarna varit låg, runt 20-50 procent.

Förvaltningen arbetar efter Plan för attraktiv parkering.

Strategier: (Utdrag ur Plan för attraktiv parkering)

Strategier för parkering i tätortsmiljöer.

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

Startdatum
2019-05-01
Slutdatum
2021-12-31

Pågående

18. NY 2021 Stadsutvecklingsarbete för att bygga ihop Kungälv
– Ytterby Nytt uppdrag

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.

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

Kopplas till plan för utvecklingen av Yttern- och Oasenområdena.

Kommentar
Tertial 2 2021

Planering pågår för att bygga ihop Kungälv och Ytterby genom bland annat hallarena vid Yttern
och bostäder på Åseberget.

I Kungälv centrum pågår planering för byggnation på Liljedal, Nytorgsstaden och
Kexfabriksområdet.

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

Pågående

19. NY 2021 Stadsutvecklingsarbete Kungälvs stadskärna på
kort- och lång sikt Nytt uppdrag

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.

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

Kopplas till plan för utvecklingen av Yttern- och Oasenområdena.

Kommentar
Tertial 2 2021

Planering pågår för att bygga ihop Kungälv och Ytterby genom bland annat hallarena vid Yttern
och bostäder på Åseberget.

I Kungälv centrum pågår planering för byggnation på Liljedal, Nytorgsstaden och

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

Pågående
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Kexfabriksområdet.

20. NY 2021 Genomför fördjupad översiktsplan för Kode Nytt
uppdrag

Genomförande: Fördjupad översiktsplan för Kode tätort

FÖP för Kode tätort startar under 2021 i samband med att FÖP Ytterby når antagande.
Antagande beräknas ske efter årsskiftet 2020/21.

Kommentar
Tertial 2 2021

Tidsplan

Medborgardialog genomförd - våren 2021

Samråd - hösten 2022

Granskning - våren 2023

Antagande och laga kraft - 2023

Ansvarig
Anders Holm
Startdatum
2021-04-30
Slutdatum
2022-12-31

Pågående

21. NY 2021 Digitalisera hela bygglovsprocessen för att komma
ner i handläggningstid Nytt uppdrag

Beskrivning

VI ska införa en helhetslösning med ärendehantering, processer, administration.

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
implementera i 2021.

Kommentar
Tertial 2 2021

Ett digitalt bygglovssystem håller på att installeras. Beräknad driftstart till årsskiftet.

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

Pågående

22. NY 2021 LOK-stödet höjs under 2021 och 2022 Nytt uppdrag

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 2 2021

Genomförande av förändringar är planerade 2021, beslut fattat på kommunfullmäktige 1 juli 2021.
Planering av omfördelning inom ram 2022 pågår.

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

Pågående
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23. NY 2021 Implementera avfallsplan 2021-2030 (ersätter
tidigare utredningsuppdrag) Nytt uppdrag

Beskrivning

Avfallsplanen beräknas att börja gälla från 2021

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 2 2021

Arbete med implementering pågår enligt plan.

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

Pågående

24. NY 2021 Inrätta ett fast forum för medborgardialog – öppna
rum för prioriterade stadsplaneringsprojekt Nytt uppdrag

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 2 2021

Planering pågår kring upprättande av en utställningsyta i lobbyn i stadshuset. Startskottet sker vid
öppet hus kommundelsstämma 25 november.

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

Pågående
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Stab - Uppföljning av uppdrag från kommunfullmäktige

25. DB Demokratins förutsättningar - hur att få medborgare att
aktivt delta i politiskt arbete på sina egna villkor? Uppdrag
DB

Genomförande: Kopplas till digitaliseringsstrategi.

Tas fram under mandatperioden. Fånga såväl medborgare som näringsliv och föreningar

Kommentar
Tertial 2 2021

Digitaliseringen är en möjliggörare och bl.a. s.k. ”säkra rum” har anskaffats under perioden för att
möjliggöra digitala möten med sekretessinformation. Rutinerna för arvoden har tydliggjorts och ett
nytt intranät med tydligare information har införts.

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. Det nya systemet är tänkt att tillgängliggöra
kommunfullmäktiges sammanträden genom att texta dem och syftet med utredningen är att
säkerställa att det kommande systemet uppfyller nya krav i lagstiftningen.

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

Pågående

26. DB Digitalisering och AI (artificiell intelligens) inom omsorg,
utbildning och samhällsbyggnad tillsammans med KF
Beredningar. Uppdrag DB

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 2 2021

Arbetet med digitaliseringsfrågan pågår kontinuerligt i förvaltningen.

Den nya grafiska profilen är färdigställd och är i implementeringsprocessen. Mallar har tagits fram,
kommunens hemsida kommer att uppdateras utifrån den grafiska profilen.

Bygglovshanteringssystemet Nova har köpts in och är i processen att stratas upp och användas,
driftstart beräknas till årsskiftet. Likaså systemet för bokning av lokaler och bidragsansökningar.
Även digital ansökan om ekonomiskt bistånd är i process med att implementeras.

Implementeringen av den nya e-tjänsteplattformen är igång och plattformen har en koppling till
kommunens hemsida.

Ett system för digital signering av dokument har tagit fram och beslutsunderlag till
kommunstyrelsen för ställningstagande kring implementering sammanställs.

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

Pågående
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27. EB5 Utvärdera samhällsbyggnadsprocessen, med fokus på
bygglovsverksamheten, utifrån produktions- och
kostnadsparametrar Uppdrag EB5

Beskrivning

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.

Bakgrund
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.

Beslut
EB1 avslutas. EB 2, EB3 samt EB4 slås ihop och får ny lydelse.

Genomförande: Utvärdera samhällsbyggnadsprocessen, med fokus på
bygglovsverksamheten, utifrån produktions- och 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.

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 2 2021

Stab

Frågan kommer att tas upp av ekonomiberedningen under hösten.

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

Pågående
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Stab - Uppföljning av uppdrag från kommunstyrelsen

28. Föreslå en plan för utvecklingen av Yttern- och
Oasenområdena enligt beskriven intention Uppdrag 25

Genomförande: Ta fram förslag för utveckling av Yttern- och Oasenområdena

Utvecklingsarbete med hallarena

Kommentar
Tertial 2 2021

Detaljplan för arenaområdet har påbörjats, flera utredningar pågår och någon är
avslutat.

Ansvarig
Åsa Berglie, Haleh
Lindqvist
Startdatum
2020-06-01
Slutdatum
2022-12-31

Pågående

29. Fortsätt utvecklingsarbetet kring Bohus Fästning i
samarbete med stat och region Uppdrag 28

Beskrivning

Utvecklingsplan med SFV

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 2 2021

Arbete pågår, dialog förs med SFV om kommande avtal rörande marken på
Fästningsholmen samt hyresavtal.

Ett utkast för utvecklingsplan har tagits fram från kommunens sida som är överskickat
till SFV. Kommunen har sökt SFV ett antal gånger men har inte fått återkoppling.

Ansvarig
Åsa Berglie, Ann-
Charlott Backström
Startdatum
2019-05-01
Slutdatum
2021-12-31

Pågående

30. Involvera chefer och medarbetare i internkontrollarbetet
Uppdrag 29

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 2 2021

Riskanalys inför 2022 planeras och genomförs under hösten. Intern kontrollplaner klara för
beslut i december.

Uppföljning och analys av 2021 års granskningar genomförs under hösten. Intern
kontrollrapporter klarar för beslut i december.

Ett avsnitt om intern kontroll igår i utbildningspaketet Chef Bas för nya chefer. Även chefer
som har varit anställda längre i kommunen har möjlighet att delta i utbildningarna.

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

Pågående
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31. Lyft fram föreningshjältar och eldsjälar, vid nationaldagen!
Uppdrag 35

Beskrivning

Politisk frågan. Administrativt stöd vid behov

Genomförande: Politisk frågan. Administrativt stöd vid behov

Samarbete har upprättats mellan den nya kommunledningssekreteraren och
kommunfullmäktiges ordförande. Rutinen för det fortsatta arbetet kommer dokumenteras under
hösten 2021.

Kommentar
Tertial 2 2021

Kommande nationaldagsfirande 2022 planeras kunna genomföras fysiskt, men de närmare
detaljerna för firandet fastställs i nära anslutning till aktuell nationaldag. Uppdraget är slutfört.

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

Pågående

32. Genomför och implementera utvecklingsarbetet i Strategi
2035 tillsammans med Västsvenska Handelskammaren
Uppdrag 36

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.

Näringslivsstrategi 2035 är framtagen och kommer att beslutas under hösten 2021.

Kommentar
Tertial 2 2021

Näringslivsstrategin har beslutats av KS (2021-09-22). Det fortsatta arbetet har startat om efter
att kommunen anställt en ny näringlivsstrateg i juli 2021 med bakgrund från västsvenska
handelskammaren. Strategin beslutades i augusti 2021 i KS, och implementeringsarbetet utifrån
strategin har påbörjat.

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

Pågående

33. Gör kommunens värderingar kända för alla anställda
Uppdrag 41

Genomförande: Revidera kommunens befintliga värderingar

Ta fram gemensamma värderingar

Värderingarna ändrade men genomförande av att göra de kända kvarstår

Kommentar
Tertial 2 2021

Värderingarna finns i förvaltningsverksamhetsplan och sektors planer.
Värderingarna är en del i introduktion av nya medarbetare och på chefsbas.

Ansvarig
Haleh Lindqvist, Ann-
Charlott Backström
Startdatum
2019-09-01
Slutdatum
2021-12-31

Pågående
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34. Tillse att hela organisationen bidrar till att öka allmänhetens
förtroende Uppdrag 42

Genomförande: Kompetensutveckling för uppdraget: Hela organisationen bidrar till att
öka allmänhetens förtroende

Utveckla kommunens service, myndighetsutövning samt ledning och styrning.

Kommentar
Tertial 2 2021

Ledning och styrning kopplas till MOVE, Modell för verksamhetsstyrning, som genom
strukturerad och tillitsbaserad ledning och styrning skapar fortsättningar för ökad kvalitet på
arbete och underlag. Samtliga chefsled omfattas av Movearbetet.

Vidare pågår digitaliseringsarbete inom myndighetsdelarna för att underlätta ansökan och
handläggning av ärenden.

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

Pågående

35. Tillse att chefer utbildas och hålls uppdaterade i
arbetsmiljöarbetet Uppdrag 57

Genomförande: Pågående arbete

Alla chefer ska tillsammans med skyddsombud genomgå SKR:s arbetsmiljöutbildning - Sunt
arbetsliv

Kommentar
Tertial 2 2021

Sunt arbetslivs tredagars arbetsmiljöutbildning fortsätter. 55 procent av cheferna har slutfört
utbildningen och 83 procent har genomfört minst ett utbildningstillfälle. Uppsamling och
utbildning för verksamhetschefer, sektorchefer samt nya chefer är inplanerat till hösten.

Ansökan om stöd från Sunt arbetslivs resursteam har beviljats. AFA Försäkring bekostar
resursteamet som under två års tid kommer att bidra med kompetensförstärkning kring
friskfaktorer för att få en långsiktigt frisk organisation med låg och stabil sjukfrånvaro.

Ansvarig
Ann-Charlott
Backström
Startdatum
2019-05-01
Slutdatum
2021-12-31

Pågående

36. NY 2021 Hävda kommunens beredskap vid upphandlingar
Nytt uppdrag

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 2 2021

Samarbete kring frågan är upprättat och utredning pågår bl.a. för att samordna behoven med
Kungälvs sjukhus och därigenom stärka beredskapen. Måltidsenheten har också haft kontakter
med lokala producenter och LRF. Försörjningskedjorna är dock komplexa och vittförgrenade och
samarbete på regional eller nationell nivå kan ofta vara nödvändigt. En viktig del är också
påverkan genom de avtalsgrupper som Göteborgs Stad har inom ramen för regional samverkan
vid måltidsinköp. De ansvariga inom förvaltningen har fått instruktion att driva frågan i alla
lämpliga samverkansorgan.

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

Pågående

37. NY 2021 Årlig uppföljning av Agenda 2030 Nytt uppdrag

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

Ansvarig
Håkan
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Kommentar
Tertial 2 2021

En samlad uppföljning med rapport, av Agenda 2030 och program hållbar utveckling,
planeras i samband med bokslut 2021.

Information om Agenda 2030 pågår i förvaltningen.

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

Pågående

38. NY 2021 Utred och om möjligt att införa bostadskö för unga
Nytt uppdrag

Genomförande: Dialog med Kungälvsbostäder och Förbo

Tillsammans med Kungälvsbostäder och Förbo utreda de ekonomiska och juridiska
förutsättningarna för en ungdomsbostadskö.

Kommentar
Tertial 2 2021

Juridisk utredning färdigställs under hösten 2021. Arbetet sker tillsammans med
Kungälvsbostäder och Förbo.

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

Pågående

39. NY 2021 Utveckla kommunens service och bemötande för
medborgare och företag Nytt uppdrag

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 rankning. 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 2 2021

Djupintervjuerna har genomförts och sammanställts i en rapport med åtgärdsförslag som
presenterats för berörda chefer i kommunen i september 2021. Under hösten kommer arbetet
med resultatet fortsätta parallellt med det arbete som inletts tidigare och som baserar sig på
Insiktsmätningen.

Ansvarig
Anders Holm,
Erik Lindskog
Startdatum
2021-01-01
Slutdatum
2022-12-31

Pågående

40. NY 2021 Uppdraget att bilda kommunkoncern skall beakta
nya möjliga områden att organisera i bolagsform Nytt
uppdrag

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 områden 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 2 2021

Kommunfullmäktige har fattat beslut den 5 november 2020 om att bolagen organiseras i en
koncern med ett koncernbolag som svarar för aktiv ägarstyrning. AB Kongahälla blir

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

Pågående
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moderbolag för kommunens hel- och delägdabolag från och med 2022-01-01.

Förvaltningen har arbetat med framtagande av bland annat risk- och konsekvensanalyser för
skatt, moms, administration och upphandling. Vidare har förvaltningen arbetat med
framtagande av och revidering av styrande dokument, ägardirektiv och bolagsordningar,
omvärldsanalys, juridisk översiktskarta 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 arbetas med i nästa
skede när koncernen och grunden är på plats. Koncernens uppbyggnad tillåter att fler delar
innefattas i denna.

41. NY 2021 Upprätta förslag för idrottscentrum med kostnader
och genomförandetid Nytt uppdrag

Genomförande: Upprätta förslag för idrottscentrum

Utredningsarbete pågår rörande arenans innehåll, kostnader och finansiering.

Arbetet sker i dialog med Idrottsrådet, föreningslivet, näringslivet och med
fastighetsägare inom detaljplaneområdet.

Kommentar
Tertial 2 2021

DP för arenaområdet har påbörjats, flera utredningar pågår och någon är avslutat.

Arbetet sker i dialog med Idrottsrådet, föreningslivet, näringslivet och med
fastighetsägare inom detaljplaneområdet.

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

Pågående

42. NY 2021 Förslagsverksamheten utvecklas och stimuleras
med tydlig återkoppling och uppmuntran Nytt uppdrag

Genomförande: Utreda utveckling av förslagsverksamhet

En utredning angående hur detta kan genomföras ska påbörjas under våren 2021. Ansvarig:
Annika Renström

Kommentar
Tertial 2 2021

Utredning och analys av åtgärder har genomförts. Förvaltningens nuvarande system såsom
samverkansavtal och dess delar, ronder och modellen för verksamhetsstyrning (MOVE) ger
goda förutsättningar för medarbetare att ge förslag och få återkoppling. Den löpande dialogen,
öppet förhållningssätt och god arbetskultur ger ytterligare utrymme för medarbetare att
inkomma med förslag.

Förslag till åtgärd är att införa en stående punkt på APT om förbättringsförslag. Detta för att
uppmuntra till att komma med förbättringar och sätta fokus på ämnet. Anteckningar förs på
APT och det är lätt att följa upp vad som sades. Samverkansavtalets process är att frågor ska
lyftas upp och ned i organisationen samt att förslaget ska utvärderas i första hand där frågan
ligger närmast.

Ansvarig
Ann-Charlott
Backström
Startdatum
2021-01-01
Slutdatum
2021-12-31

Pågående

43. NY 2021 Ta fram åtgärder för att stärka nyföretagsamheten
Nytt uppdrag

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 2 2021

Ansvarig
Erik
Lindskog
Startdatum
2021-01-01
Slutdatum
2022-12-31
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Kommunen har anställt en ny näringslivsstrateg som under perioden träffat berörda chefer och
medarbetare inom sektor bildning och lärande för att tillsammans med dem ta sig an det fortsatta
arbetet under hösten 2021.

Näringslivsstrategen har träffat styrelserna i företagarföreningarna Kungälv Marstrands
Näringsliv, Företagarna och Marstrandsföretagen. Han har också genomfört ett flertal
företagsbesök på plats hos företagen samt varit delaktig vid fyra tillfällen när företag och
kommunen har skrivit på samhällskontraktet.

Höstens första frukostmöte för näringslivet hölls digital men fr o m oktober planeras detta
genomföras fysiskt en gång i månaden. Arbetet tillsammans med nyföretagarcentrum fortsätter.

Pågående
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KUNGÄLV ENERGI AB
r r r

2021
TT TKr

Uppdaterad 20210430 Uppdaterad 20210831

[TOTAL Utfall Utfall Periodise rad budget Budget Prognos Prognos
jan-aug 2021 jan -aug 2020 2021 2021 2021 2021

INTÄKTER

Rörelseintäkter Elnät 183 823 168 636 175 671 269 569 275 600 278 026
Rörelseintäkter Värme 66 857 53 283 65 994 100 468 102 524 102 700
Rörelseintäkter Stadsnät 26 752 23 628 25 650 38 170 38 300 39 800
Anslutningsavgifter 9 203 10 773 9 733 14 600 13 600 14 500
Aktiverat arbete 8 333 10 222 11 133 16 700 15 600 12 250
Övriga intäkter 4 747 7 236 5 491 8 242 7 465 8 006

299 715 273 778 293 672 447 749 453 089 455 282

KOSTNADER
Transiterings kostnad 15 988 14 563 14 886 22 870 24 000 24 100
Inköp förlustenergi 6 666 3 460 5 002 7 500 8 500 9 000
Bränslekostnader 22 100 20 798 22 480 34 891 35 66 1 35 661
Övriga ext kostnader 131 673 123 701 133 786 203 113 205 074 208 825
Personalkostnader 49 166 45 654 48 086 70 909 71 869 69 083
Avskrivningar/Nedskrivningar 41 447 43 129 40 115 60 173 60 378 6 1 167

267 040 251 305 264 355 399 456 405 482 407 836

RÖRELS ERESUL T AT f 32 675 22 473 29 317 48 293 47 607 47 446

FINANS. NETTOKOSTNAD 4 436 4 440 4 667 7 000 6 700 6 648

RESULTAT FÖRE BOKS.DISF 28 239 18 033 24 650 41 293 40 907 40 798
TILLFÖRDA MEDEL 69 686 61 162 64 765 101 466 101 285 101 965

INV ES TE RINGAR 63 156 77 288 88 547 132 820 132 820 111 845
IFinansieringsnetto 6 530 -16 126 -23 782 -31 354 -31 535 -9 880

www.kungalvenergi.se eriergte'
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Uppdaterad 20210430 Uppdaterad 20210831

I ELNÄT Utfall Utfall bater a d budget

jan -aug 2021 _jan-aug 2020 [ [ 2021
Budget

2021
Prognos

2021
Prognos

2021

INTÄKTER
Transiteringsintäkter
Gatljus intäkter
Aktiverat arbete
Anslutningsavgifter
Energiskatt
Övriga intäkter

KOSTNADER

Transiteringskostnade
Inköp förlustenergi

Övriga ext kostnader

Energiskatt
Personalkostnader
Avskrivningar

- - - - -
85 541 79 610 82 392 126 735

-
7 005 6 264 6 872 10 308

-
4 123 5 547 6 000 9 000

-
5 766 3 741 4 267 6 400

91 277 82 762 86 407 132 526
2 290 4 009 2 533 3 800

196 002 181 933 188 471 288 769

- - - - -
r 15 988 14 563 14 886 22 870- - - - -

6 666 3 460 5 003 7 500

23 214 21 216 22 983 34 442

91 277 82 762 86 407 132 526
25 207 23 680 25 598 38 397
18 335 21 244 18 012 27 018

180 687 166 925 172 889 262 753

15 315 15 008 15 582 26 016RÖRELSERESULTAT

FINANS. N ETTOKOSTNAD

RESULTAT FÖRE BOKS.DIS

2 576

12 739

2 574

12 434

2 710

12 872

4 065

21 951
TILLFÖRDA MEDEL 31 074 33 678 30 884 48 969

INVESTERINGAR
Finansieringsnetto

31 156
-82

40 976
-7 298

33 233
-2 349

49 850
-881

www.kungalvenergi.se

129 600 130 000

10 500 10 500
8 500 6 200
6 400 7 700

135 500 137 526
3 800 3 800

294 300 295 726

24 000 24 100

8 500 9 000

34 442 36 500

135 500 137 526
39 557 37 200
27 018 27 400

269 017 271 726

25 283 24 000

3 891 3 860

21 392 20 140
48 410 47 540

49 850 49 850
-1 440 -2 310

eriergte'
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Uppdaterad 20210430 Uppdaterad 20210831

[VÄRME Utfall Utfa ll Pe riodiserad budget Budget Prognos Prognos
jan-aug 2021 jan-aug 2020 2021 2021 2021 2021

INTÄKTER
t t t f t t t

Värmein täkter 65 146 52 937 64 774 98 598 101 298 100 500

Elproduktion 29 -16 220 370 170 500

Utsläppsra tter 1 682 362 1 000 1 500 1 056 1 700

Aktiverat arbete 661 209 433 650 650 650

Anslutningsavgifter 0 57 533 800 400 800

Övriga intäkter 458 716 672 1 006 1 006 1 006

67 976 54 265 67 632 102 924 104 580 105 156
KOSTNADER
Bränslekostnader 12 884 11 558 14 637 22 798 23 388 23 388

- -
Inköp fjärrvärme 9 216 9 240 7 843 12 093 12 273 12 273

Övriga ext kostnader 9 613 12 540 14 043 21 031 21 031 21 031

Personalkostnader 12 286 10 734 10 725 16 087 16 647 16 647

Avskrivningar 10 380 9 747 9 845 14 767 14 767 14 767

54 379 53 819 57 093 86 776 88 106 88 106

RÖRELSERESULTAT 13 597 446 10 539 16 148 16 474 17 050

FINANS. NETTOKOSTNAD 403 408 423 635 608 605

RESULTAT FÖRE BOKS.DISP. 13 194 38 10 116 15 513 15 866 16 445
TILLFÖRDA MEDEL 23 574 9 785 19 961 30 280 30 633 31 212

INVESTERINGAR 10 846 8 128 24 200 36 300 36 300 16 000
Finans ieringsnett o 12 728 1 657 4 239 -6 020 -5 667 15 212

www.kungalvenergi.se eriergte'
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Uppdaterad 20210430 Uppdaterad 20210831

[ST4DSNÄT Utfall
jan -aug 2021

Relationsavgifter intäkt

Serviceavgifter intäkter

Svartfiber/kapacitets hy
Övriga kommunikat ion

Aktiverat arbete

Anslutningsavgifter

Övriga intäkter

KOSTNADER

Övriga ext kostnader

Personalkostnader
Avskrivningar/Nedskriv

RÖRELSERESULTAT

FINANS. NETTOKOSTN

RESULTAT FÖRE BOK

Budget
2021

- -
er 16 809 14 104 15 733 23 600- -

4 666 4 231 4 327 6 490-
ra 2 747 0 2 667 4 000

-
sintäkter 2 530 5 293 2 720 4 080

-
3 549 4 186 4 600 6 900

- -
3 437 6 975 4 933 7 400

960 1 351 1 605 2 407

34 698 36 140 36 585 54 877

5 979 5 695 7 567 11 317

13 145 13 000 13 813 20 719
ning 11 598 11 339 11 397 17 095

30 722 30 034 32 777 49 131

3 976 6 106 3 808 5 746
- -

AD 1 424 1 423 1 498 2 247

S.DISP. 2 552 4 683 2 310 3 499

Utfa ll Periodiserad budget

jan-aug 2020 2021
Prognos

2021
Prognos

2021

TILLFÖRDA MEDEL

INVESTERINGAR
Finansieringsnetto

14 150

20 357
-6 207

16 022

23 355
-7 333

13 707

24 433
-10 726

20 594

36 650
-16 056

www.kungalvenergi.se

24 400 25 000

6 700 6 900

1 000 4 100

6 200 3 800

6 450 5 400

6 800 6 000

1 600 1 500

53 150 52 700

9 800 9 600

20 880 19 800
17 300 17 500

47 980 46 900

5 170 5 800

2 151 2 130

3 019 3 670
20 319 21 170

36 650 36 650
-16 331 -15 480

eriergte'
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Uppdaterad 20210430 Uppdaterad 20210831i
i

IENTREPRENAD I Utfall Utfall eriodise rad budget Budget Prognos Prognos
jan-aug 2021 jan-aug 2020 2021 2021 2021 2021

!_,

INTÄKTER I I I I I I

Sålda tjänster 20 108 20 546 20 822 32 535 31 367 31 167

Övriga intäkter 722 993 986 1 479 1 509 1 700
20 830 21 539 21 808 34 014 32 876 32 867

KOSTNADER I I I I I I 59:1Övriga ext kostnader 3 425 3 683 4 077 6 117 5 900

Personalkostnader 16 484 16 145 17 482 26 221 25 300 24 s7 '

A vskrivnin gar 1 134 799 862 1 293 1 293 1 soo
21 043 20 627 22 421 33 631 32 493 32 271 I

RÖRELSERESULTAT -213 912 -613 383 383 s96

FINANS. NETTOKOSTNAD 33 34 35 53 53 o
f f 1 1 11 1 1 s43RESULTAT FÖRE BOKS.D -246 878 -648 330 330
TILLFORDA MEDEL 888 1 677 214 1 623 1 623 2 043

INVESTERINGAR 183 3 333 1 450 2 175 2 175 1 50o

Finansieringsne tto 705 -1 656 -1 236 -552 -552 543
h-

www. kungalvenergi.se eriergte'
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KUNGi t vN reNR GI As

I TOTA L I
-

Utfa ll Utf a ll

j an -a ug 2 02 1 j a n -a u g 2 02 0

INTÄ K TER
Elp ro d u kt io n , v in d k raft 1 478
Elc ert if ikat , v ind k raft 7
Fas t av g ift , e lha n d el 2 056

Rö rlig t p r is , e lhan de l 44 78 1

Fast p ris , e lh an d el 9 148

So lc e lle r 2 804
60 274

KOSTNA DER
Inköp el 52 578
Elcert ifikat 192

Öv riga extern a kostnader 1 969

Solceller 2 869

Avskriv n ingar 592

58 200

RÖRELS ERES ULTAT 2 074

FINAN S . NETTOKOS TNAE 4 16

RES ULTAT FöR E BOK S .L 1 658

T ILLFÖRDA MEDEL 2 2 50

INVE ST ERINGAR 674

Fi nan s i eri ngs nett o 1 576

f f
2021 11

Tkr Uppdat era d 202 10 430 Uppdate rad 202 1083 1

Pe r iod is e r a d budge t Budget Prog nos Prog nos

[ 2 o 2 1 J[2021 ,, 2 02 1 2 02 1
H

648 1 3 16 2 4 12
7 1 33 72

2 0 13 2 080 2 400
23 806 27 90 1 42 628

8 840 14 670 23 220

2 162 2 800 4 200
37 540 48 800 74 932

29 472 39 895 6 1 085
929 1 565 2 400

1 709 2 3 12 3 633

2 3 14 2 73 1 4 096

592 573 874

35 0 16 47 076 72 088

2 524 1 724 2 844

49 1 l_ 490 735

2 03 3 1 234 2 109

2 625 1 807 2 983

0 500 750

2 625 1 307 2 233

2 380
19

2 500
58 000

14 935

4  200

2 400
11

2 800
67 100

15 000

4  200
82 034 9 1 511

69 960
1 200

3 050

4 146

889

80 000
500

2 950

4 200

889

79 24 5

2 789

735

88 539

2 972

735

2 054 2 2 37

2 943

750

3 12 6

800

2 193 2 32 6

www.kungalvenergi.se eriergte'
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Tkr Uppdaterad 2021043( Uppdaterad 20210831

IELHANDEL Utfall Utfall eriodiserad budge Budget Pr ognos _Prognos

I I

- -

NTÄKTER

jan-aug 2021 jan-aug 2020 2021 2021 2021 2021
-

1 1 I I [
Fast avgift 2 056 2 013 2 080 2 400 2 500 2 800

+

Rörligt pris 44 780 23 806 27 901 42 628 58 000 67 100 I
Fast pris 9 148 8 840 14 670 23 220 14 935 15 000

55 984 34 659 44 651 68 248 75 435 84 900
+

so o  I

KOSTNADER
+

Inköp el 52 578 29 472 39 895 61 085 69 960
Elcertifikat 192 929 1 565 2 400 1 200 500
Övriga externa kostnader 2 000

-
1 201 1 108 1 732 2 598 2 100

+ f-

Avskrivning ar 116 116 107 160 175 175
54 087 31 625 43 299 66 243 73 435 82 675

RÖRELSERESULTAT 1 897 3 034 1 352 2 005 2 000 2225!
-: -

FINANS. NETTOKOSTNAD 0 0 0 0 0 0

2 005
!

RESULTAT FÖRE BOKS.DISP. 1 897 3 034 1 352 2 000 2 22s
TILLFÖRDA MEDEL 2 013 3 150 1 459 2 165 2 175 2 400

INVESTERINGAR 674 0 500 750 750 soo
Finansieringsnetto 1 339 3 150 959 1 415 1 425 1 600- -

www.kungalvenergi.se eriergte'
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Tkr

[VINDKRAFT

Uppdaterad 20210430 Uppdaterad 20210831 !,

Utfall Utfall Per iodiserad budget

jan-aug 2021 jan-aug 2020 I 2021

Budget Prognos Prognos

i2021 2021 2021

INTÄKTER
Elproduktion
Elcertifikat

KOSTNADER
Övriga externa kostnader
Avskrivningar vindkraft

RÖRELSERESULTAT

FINANS. NETTOKOSTNAD

RESULTAT FÖRE BOKS.DIS I
TILLFÖRDA MEDEL

INVESTERINGAR
Finans ieringsnetto

www.kungalvenergi.se

II II
I

1478 648 1316 2 412 2 380 2 400
7 71 33 72 19 11/

1 485 719 1 349 2 484 2 399 2 411 I
1

767 600 690 1 035 950 950
476 476 466 714 714 714

1 243 1 076 1 156 1 749 1 664 1 664

7
242 -357 193 735 735 747

#

416 491 490 735 735 735- - »
-174 -848 -297 t 0 tt 0 tt

302 -372 169 714 714 726

0 0 0 0 0 «
302 -372 169 714 714 726a

eriergte'
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Tkr Uppdaterad 20210430 Uppdaterad 20210831

[s oL cELLER &_LADDI NFRA Utfall Utfall

jan-aug 2021 jan-aug 2020

Periodiserad budget

2021

Budget

2021

Prognos

2021

Prognos

2021

INTÄKTER I
I 1 1

Solceller 2 804 2 162 2 800 4 200 4 200

2 804 2 162 2 800 4 200 4 200- - -
KOSTNADER
Övriga externa kostn, solceller 2 869 2 314 2 731 4 096 4 146-

2 869 2 314 2 731 4 096 4 146
I I I

RÖRELSERESUL TAT -65 -152 69 104 54

FINANS. NETTOKOSTNAD 0 0 0 0 0

I I

RESULTAT FÖRE BOKS.DISP. -65 -152 69 104 54
..

11 11

4 200

4 200

4 200

4 200

0

0

0
TILLFORDA MEDEL

INVESTERINGAR
Fi nansi eri ngs netto

-65

0
-65

-152

0
-152

69

0
69

104

0
104

54

0
54

0

0
0

www.kungalvenergi.se eriergte'
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1 

 

 

KUNGÄLVSBOSTÄDERS  

Tertialrapport T2 period augusti 2021 
1 januari – 31 augusti 2021 

föregående års saldo anges inom parantes (   ) 

• Hyresintäkterna andra tertialet 2021 uppgår till 153 Mkr (154 Mkr). 
• Driftöverskottet uppgår till 65 Mkr (62 Mkr). 
• Finansnetto uppgår till 7 Mkr (9,5 Mkr). 
• Resultat före bokslutsdispositioner uppgår till 21,7 Mkr (19,8 Mkr). 
• Nettoinvesteringar i fastigheter uppgår till 34 Mkr (18 Mkr). 

Resultat  
Resultat före bokslutsdispositioner och skatt för andra tertialet uppgår till 21,7 Mkr (19,8 Mkr). Vårt 
budgeterade resultat för perioden är 15,6 Mkr. Resultatet är 1,9 Mkr bättre än motsvarande period 
föregående år och 6,1 Mkr bättre än budget.   
__________________________________________________________________________________ 

HYRESINTÄKTER 
Hyresintäkterna uppgår till 153 Mkr (154 Mkr) budget 153 Mkr.   

Periodens utfall understiger föregående år med 1 Mkr varav 0,7 Mkr avser ökade hyresintäkter 
avseende bostäder, 0,6 Mkr garage/ p-platser samt minskade lokalintäkter 0,4. Periodens utfall ligger i 
linje med budget. Prognos för helår uppgår till 229 Mkr och ligger i linje med budget på 229 Mkr. 

 
DRIFTKOSTNADER 
Driftkostnaderna uppgår till 65 Mkr (59 Mkr) budget 62 Mkr. 

Säsongseffekter för Kungälvsbostäder utgörs främst av varierande driftskostnader. Dessa är vanligtvis 
som högst tertial ett och tre då kostnaderna för uppvärmning samt fastighetsskötsel oftast blir högre.  

Driftkostnaderna överstiger motsvarande period föregående år med 6 Mkr, ökade kostnader för 
taxebundna avgifter med 4,9 varav värme 2,9 Mkr och va-avgifter 1,7 Mkr. Ökade 
fastighetsadministrationskostnader med 0,9 Mkr.  

Utfallet överstiger budget med 3 Mkr, varav 1,5 Mkr avser lägre kostnader för fastighetsskötsel och 4,6 
Mkr avser högre taxebundna avgifter. 

Prognos för helår uppgår till 99 Mkr jämfört med budget på 95 Mkr, till följd av ökade taxebundna 
avgifter 6 Mkr och minskade kostnader för fastighetsskötsel 1. 
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UNDERHÅLLSKOSTNADER 
Årets underhållskostnader uppgår till 20 Mkr (30 Mkr) budget 27 Mkr.    

Periodens utfall understiger motsvarande period föregående år med 10 Mkr och understiger budget 
med 7 Mkr.  Prognostiserat underhåll för helår beräknas till 35 Mkr jämfört med budget för helår på 
41 Mkr.  

Av årets underhåll uppgår det löpande underhållet till 19 Mkr (22 Mkr) budgeterat 20 Mkr. Utfall 
understiger motsvarande period föregående år med 3 Mkr och är i paritet med budget. Avvikelserna 
hänförs främst till löpande inre underhåll. Prognostiserat löpande underhåll för helår beräknas till 29 
Mkr jämfört med budget för helår på 29 Mkr.  

Planerat underhåll uppgår till 1 Mkr (9 Mkr) budget 8 Mkr.  Planerat underhåll för perioden 
understiger motsvarande period föregående år med 8 Mkr och 7 Mkr jämfört med budget. Avvikelsen 
jämfört med föregående år hänförs främst till planerat inre underhåll och avvikelsen mot budget 
hänförs främst till planerat yttre underhåll. Prognos för helår uppgår till 35 Mkr jämfört med budget 
på 41 Mkr.  

 
FINANSNETTO 
Finansnetto uppgår till 7 Mkr (10 Mkr) budgeterat 9 Mkr. 

Finansnetto för perioden understiger utfall föregående år med 3 Mkr och 2 Mkr med budget. 
Prognosen för helår uppgår till 10 Mkr jämfört med budget 13 Mkr. De minskade räntekostnaderna 
jämfört med föregående år beror främst på lägre genomsnittsränta än förväntat. 

 

NETTOINVESTERINGAR 
Nettoinvesteringar i fastigheter uppgår till 34 Mkr (18 Mkr). 

Nettoinvesteringar är betydligt högre än samma period föregående år då stamrenovering i Fontin nu 
pågår.  Prognosen för helår uppgår till 95 Mkr mot budgeterat 73 Mkr. Denna avvikelse beror främst 
på att stamrenoveringen i Fontin löper på i snabbare takt än budgeterat. Den totala 
projektinvesteringen för Fontin är i paritet med budgeterad nivå. 

 
KASSAFLÖDE 
Årets kassaflöde uppgår till 11 Mkr (11 Mkr) budgeterat -4 Mkr. Förändringen mot budget beror 
främst på att överskottet från den löpande verksamheten är 7 Mkr högre än budget. Investeringarna är 
21 Mkr lägre än budget och en nyupplåning om 13 Mkr har uteblivit då behovet ej funnits. 
Förseningar i investeringar beror delvis på överklagan av uppsägningen av hyresavtalet med den 
kooperativa hyresrättsföreningen på Rökgatan 1-3 samt förseningar i stamrenoveringsprojekt i Fontin.   
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Prognosen för helår uppgår till -12 Mkr jämfört med budget -8 Mkr. Denna avvikelse är en 
kombination av ökat tillskott från den löpande verksamheten, ökad investeringstakt och minskad 
nyupplåning. Budgeterad nyupplåning 13 Mkr minskas till 6 Mkr i prognosen.  

 

FINANSIELLA MÅL 

Enligt prognosen för helår kommer Kungälvsbostäder uppnå samtliga finansiella mål för 2021.  

 

FINANSIELLT 
STYRKORT 

MÅL Prognos 
T2 

Prognos 
T1 

Budget Utfall  

 2021 2021 2021 2021 2020  
Direktavkastning 6,6% 8,0% 8,0% 7,9% 7,7%  
Belåningsgrad <65% 58,8% 61,3% 60,6% 61,0%  
Soliditet 32,2% >20% 34,7% 34,6% 34,6% 34,0%  
Avkastning på eget kapital 4% 6,4% 6,1% 5,3% 5,5%  
Likviditet, tkr 50 000 50 369 50 508 50 000 62 652  
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Kungälvsbostäder

Utfall Budget Utfall Prognos T2 Budget Utfall

RESULTATRÄKNING 2021-08-31 2021-08-31 2020-08-31 2021-12-31 2021-12-31 2020-12-31

Hyresintäkter 152 623 152 796 154 189 229 264 229 193 229 534

Övriga intäkter 1 031 1 103 1 492 1 625 1 655 2 037

S:a intäkter 153 654 153 899 155 680 230 889 230 848 231 571

Driftkostnader -65 368 -62 085 -59 068 -99 365 -94 735 -88 516

Underhållskostnader -19 759 -27 195 -30 472 -34 690 -40 792 -50 938

Fastighetsskatt -3 838 -3 856 -3 680 -5 690 -5 784 -5 563

Driftsöverskott 64 689 60 763 62 460 91 143 89 536 86 553

Avskrivning fastigheter -27 872 -27 867 -25 535 -42 080 -41 801 -39 054

Resultat fastighetsrörelsen 36 817 32 896 36 925 49 063 47 736 47 499

Centrala adm kostn -7 995 -8 596 -7 551 -12 407 -12 893 -12 244

Resultat vid försäljning av fastighet 0 0 0 0 0 0

Resultat före finansförvaltning 28 822 24 300 29 374 36 655 34 842 35 255

Realisationsresultat vid försäljning av värdepapper

Ränteintäkter 50 27 26 70 40 556

Räntekostnader -7 168 -8 703 -9 569 -10 197 -13 054 -14 256

Finansnetto -7 118 -8 676 -9 543 -10 127 -13 014 -13 700

Resultat före bokslutsdispositioner 21 703 15 624 19 830 26 528 21 828 21 555

Resultat efter skatt 19 510 23 543
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Utfall Utfall Budget Utall

BALANSRÄKNING 2021-08-31 2020-08-31 2021-12-31 2020-12-31

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
  Fastigheter 1 123 864 1 113 310 1 147 218 1 117 800
  Inventarier 3 770 3 805 3 383 3 654
Materiella anläggningstillgångar 1 127 634 1 117 115 1 150 601 1 121 454

Finansiella anläggningstillgångar 63 63 64 63
S:a anläggningstillgångar 1 127 697 1 117 178 1 150 665 1 121 517

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar 4 204 12 463 16 000 8 775
Kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Kassa och bank 74 014 70 578 50 541 62 652
S:a omsättningstillgångar 78 218 83 041 66 541 71 427

S:A TILLGÅNGAR 1 205 915 1 200 219 1 217 206 1 192 944

SKULDER
Eget kapital

Bundet eget kapital
Grundfond 4 787 4 787 4 787 4 787
Reservfond 97 913 97 913 97 913 97 913
Konsolideringsfond 5 154 5 154 5 154 5 154
S:a eget kapital 107 854 107 854 107 854 107 854
Fritt eget kapital
Balanserat resultat 293 588 270 045 290 045 270 045
Periodens resultat 17 649 19 830 19 510 23 543
S:a fritt eget kapital 311 237 289 875 309 555 293 588

S:a eget kapital 419 091 397 729 417 409 401 442

Obeskattade reserver 4 009 7 576 4 051 4 691

Avsättningar 39 197 38 499 39 000 39 115

Skulder
Långfristiga skulder

Fastighetslån 333 000 299 000 651 000 432 000

Kortfristiga skulder

Skulder till kreditinstitut 349 000 402 000 44 000 250 000
Leverantörsskulder 15 910 8 050 14 746 17 448
Övriga korta skulder 20 391 17 770 16 000 18 400
Uppl. kostnader o förutbet. intäkter 25 317 29 595 31 000 29 848
S:a kortfristiga skulder 410 618 457 415 105 746 315 696

S:a skulder 743 618 756 415 756 746 747 696

S:A EGET KAPITAL O SKULDER 1 205 915 1 200 219 1 217 206 1 192 944
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Kungälvsbostäder

Utfall Utfall Prognos T2 Budget

NETTOINVESTERINGAR 2021-08-31 2020-08-31 2021-12-31 2021-12-31

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
  Fastigheter 34 547 17 566 94 400 72 750

Maskiner &  Inventarier 411 671 847 500

Summa investeringar 34 958 18 237 95 247 73 250

Utfall Budget Utfall Prognos T2 Budget

KASSAFLÖDESANALYS 2021-08-31 2021-08-31 2020-08-31 2021-12-31 2021-12-31

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN
Kassaflöde från den löpande verksamheten 44 464 36 868 27 927 69 162 57 892

INVESTERINGSVERKSAMHETEN 
Kassaflöde från investeringsverksamheten -33 102 -53 748 -16 997 -87 445 -78 398

FINANSERINGSVERKSAMHETEN 
Kassaflöde från finanseringsverksamheten 0 13 000 0 6 000 13 000

Årets kassaflöde 11 362 -3 880 10 930 -12 283 -7 506
Likvida medel vid periodens början 62 652 58 047 59 648 62 652 58 047
Likvida medel vid periodens slut 74 014 54 167 70 578 50 369 50 541
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Inledning
Föreliggande rapport är ett komplement till lägesrapporten Politiska uppdrag Kungälvs 
kommun som redovisas till kommunstyrelsen 2021-10-20. 
Rapporten redovisar de politiska uppdrag som har avslutat under perioden 2021-01-01 – 
2021-08-31 samt ett uppdrag som pågår med avvikelse.

Status beskrivs med hjälp av symboler:

Streck  = Ej påbörjad (startdatum ligger längre fram i mandatperioden)

Pågående, grön  = Arbete med genomförandet pågår

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

Avslutad, grön bock  = Genomförandet klart enligt plan

Avslutat, röd bock = Genomförandet avslutat med avvikelse



6 Delårsrapport 2 2021, med finansiell rapport - KS2021/1500-1 Delårsrapport 2 2021, med finansiell rapport : Komplettering Politiska uppdrag T2 2021 2021-10-19

4(10)

Trygghet och stöd - Uppföljning av uppdrag från
kommunstyrelsen

1.1 Utred vad en halvering av avgiften för trygghetslarmet
innebär.

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.

Kommentar
Tertial 2 2021

Utredning avslutad

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

Avslutad
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Bildning och lärande - Uppföljning av uppdrag från
kommunfullmäktige

1.2 KoFB 3. Folkbildning - natur och kulturarv, ideella sektorn
och partnerskap kommun/föreningar.

Beskrivning

Uppdraget kräver bred dialog

Genomförande: Utvecklingsarbete

Påbörjat arbetet med Kungälvs musei vänner, hembygdsföreningar, Strandverket, Bohus
fästning, Mimers teatern samt utvecklingsplan med SFV.

Kommentar
Tertial 2 2021

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 kultur och naturarv samt q-märkta
fastigheter. Behov av att kartlägga alla detaljplaner med bevarandevärde (Q-märkta
fastigheter) 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. Inventering och kartläggning ska leda till ett folkbildande underlag. I
samband med tertial 2, 2021, konstateras att förvaltningen behöver mer tid för att arbeta med
frågan och slutdatum för aktiviteten förlängs till 2022-09-30.

(Bildning och lärande)

Ansvarig
Anders Holm,
Åsa Berglie,
Dennis Reinhold
Startdatum
2020-01-01
Slutdatum
2022-09-30

Pågående
med avvikelse
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Samhälle och utveckling - Uppföljning av uppdrag från
kommunstyrelsen

1.3 Våga lita på och utveckla föreningslivet. Fler avtal där
föreningar och kommunen delar på
fritidskostnaderna/anläggningarna. Ge föreningarna
inflytande vid upphandling av anläggningar för fritid.

Beskrivning

Pågående arbete
Neutral eller minskad kostnad om förvaltningens driftekonomi styr. Genomförande styrs av
avtalsperioder för respektive förening. Uppdraget omhändertas dels genom att föreningarna
blir remissinstans i förberedelsen/behovsfasen när en ny upphandling avseende anläggningar
planeras.

Genomförande: Teckna avtal med föreningar om drift av
anläggningar

Neutral eller minskad kostnad om förvaltningens driftekonomi styr. Risk för ökad kostnad om andra
perspektiv styr.
- Personalgruppens storlek styrs i hög grad av vintersäsongen. Att ”sälja” sommardrift utan att
förändra vinterdriften innebär risk för periodisk överkapacitet.
Stor effekt för aktuell förening. Liten för genomsnittlig medborgare.
Genomförande styrs av avtalsperioder för respektive förening.

Kommentar
Tertial 1 2021

I kommunstyrelsens budgetdirektiv inför 2020 gavs förvaltningen 60 riktade uppdrag inklusive
uppdrag 23: Våga lita på och utveckla föreningslivet. Fler avtal där föreningar och kommunen delar
på fritidskostnaderna/anläggningarna. Ge föreningarna inflytande vid upphandling av anläggningar
för fritid.

Kommunstyrelsen har en vilja att fler föreningar ska få möjlighet att ansvara för driften av sina
egna anläggningar och att man på så sätt delar på mer av kostnaderna mellan kommunen och
föreningslivet.

Förvaltningen har tittat på hur exempelvis Göteborgs stad och Ale kommun har gjort. I Göteborg
har man endast några få föreningsdrivna kommunägda anläggningar. Inga nya avtal görs utan de
så som finns är gamla avtal som förlängs och därför fortfarande är aktiva.
I Ale kommun har kommunen däremot föreningsdrift på kommunens samtliga anläggningar. Dock
ligger fortfarande ansvaret för säkerhet och teknisk drift för exempelvis Ale Arena kvar på
kommunen. Detsamma gäller driften av Skepplanda simhall.

Verksamhetens bedömning

I dagsläget finns redan ett antal avtal med föreningar, exempel på detta är badplatserna vid
Romesjön, Vadholmen och Aröd.
Kommunen har även städavtal med Kungälvs Handbollsklubb, Hermansby IF, Ytterby IS och IK
Kongahälla.
IBK Kungälv har tillsynsavtal i två av våra idrottshallar, Munkegärdehallen och Kastellegårdshallen
och Kungälvs handbollsklubb har detsamma i Kungälvs Idrottshall, IK Kongahälla på Kongevi och
Ytterby IS på Yttern.

Förvaltningen har tagit tillbaka drift av fotbollsanläggningen Lunnevi, då avtalet löpte ut och enligt
lagen om offentlig upphandling behövdes en ny upphandling göras. Första året inkom Kode IF med
ett anbud, som visade sig vara högre än vad ekonomin tillät. Andra året driften av anläggningen
var ute på upphandling inkom inga bud.

Gällande föreningsdrift av mer komplicerade avläggningar, Skarpe Nord och Oasen is- och simhall,

Ansvarig
Anders
Holm
Startdatum
2021-01-01
Slutdatum
2022-12-31

Avslutad
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kräver anläggningarna utbildad personal på grund av myndighetskrav, gällande lagstiftning och 
säkerhet. Föreningsdrift är därför inte möjlig på dessa anläggningar.
Dessutom bör anläggningar med stora belysningsbehov, tillfartsvägar och anläggningar med stora 
renoveringsbehov inte läggas på föreningsdrift. Kostnaderna för reparationer av dessa kan bli för 
stora för föreningarna.

Föreningsdrift sker på kommunens utebad, efter upphandling. Där har Kungälvs handbollsklubb ett 
avtal som sträcker sig över sommaren 2021. Dock har kommunens personal daglig tillsyn av 
bassängen, kemikalier, vattenprover och den tekniska biten av anläggningen.
Befintlig personal har arbete att utföra året runt, efter att is-säsongen är avslutad på Skarpe Nord 
då även drift av fotbollsplanerna ligger kvar i nuvarande form hos förvaltningen.
Bemanningens robusthet och kontinuitet är avgörande för grunduppdraget, att
säsongsrekrytera personal inte är ett alternativ, oavsett säsong
Översyn sker regelbundet av bemanningen för att klara grunduppdraget för medborgare och 
föreningarnas behov.
I antaget program, Idrottspolitiskt program, KS2018/1043, nämns följande kring anläggningar, drift 
och skötsel.
Kungälvs kommun har många idrottsföreningar, närmare 90 stycken med relativt goda 
förutsättningar för att bedriva sin idrott. Nationellt ligger Kungälv högt upp i statistiken när det gäller 
antalet barn- och ungdomsaktiviteter som föreningarna genomför i relation till antalet barn och 
unga i kommunen. Kommunen är stolt över bredden och att ha så många idrotter representerade 
hos sig samtidigt som många utövare och lag håller hög nationell eller internationell nivå. Idrottens 
roll i Kungälv skall ses som en resurs och en investering med återbäring.

h) Idrott - anläggning, drift och skötsel
Vi vill…
- Att det skapas bra förutsättningar för nyttjande, drift och skötsel av alla idrottsanläggningar i 
Kungälvs kommun.
- Att det skapas bra förutsättningar för tillgängliga idrottsanläggningar. Att idrottsrörelsen skall vara 
remissinstans i arbete med planering av nya bostadsområden.
- De kommunala målen om hållbarhet ska följas vid nybyggnation, ombyggnation och tillbyggnad 
av anläggningar.
 
På kort sikt är föreslagen lösning i vissa fall något dyrare då kommunen tar hela ansvaret och 
kostnaderna för anläggningarna men i ett längre perspektiv så är det lönsamt då kommunen inte 
får lika mycket oväntade kostnader när driftsavtal löper ut och då det ofta konstateras att 
kommunen får återställa anläggningarna till rätt standard igen då visst underhåll inte utförts i rätt 
omfattning. Det får heller inte glömmas bort att säkerhetsfrågorna är obligatoriska och det aldrig 
kan avtalas bort ansvar till någon annan part.
Förslaget att behålla det mesta av anläggningsdriften är redan finansierad. Det är lättare att ha en 
långsiktig ekonomisk kontroll när kommunen har anläggningarnas drift i kommunal regi eftersom 
kommunen lättare kan följa upp behov av kommande investeringar och reinvesteringar samt att 
säkerställa att rätt kvalité på underhåll utförs.
Beslutet innebär inga tillkommande kostnader.
Informationen till Utskottet för bildning och lärande antecknas till protokollet, och föredrog av 
enhetschef fritidsanläggningar Jan Eklund och fritidskonsulent Katarina Vallström 2021-04-13.
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1.4 Vidta åtgärder för att bromsa utvecklingen av VA-taxorna

Beskrivning

På grund av snabb tillväxt och därpå följande behov av att bygga ut kapacitet att tillhandahålla
VA-tjänster har VA-taxorna de senaste åren haft en snabb utveckling. Framöver står
omfattande krav på utbyggnad av VA till Arödområdet och Stenungssund/Tjörn, behov av att
lösa kapacitetsbrister och utbyggnad av VA till Marstrand och Tjuvkilsområdet samt därefter
till Harestad och Nereby. Dessa utbyggnader är kostsamma och kommer att pressa taxan
uppåt.
Politiskt vill man bromsa taxornas utveckling och har givit ett uppdrag åt förvaltningen att
återkomma med förslag på åtgärder. Man vill ta fram hållbara ekonomiska kriterier för den
fortsatta utbyggnaden.
Går stick i stäv med uppdrag 45

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

Kommentar
Tertial 2 2021

Nya principer för VA brukningstaxan antogs av kommunfullmäktige 1 juli 2021 Dnr KS 2021/0107.
Beslut om taxenivåer beslutas av kommunfullmäktige under hösten enligt ordinarie förfarande.

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

Avslutad
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Stab - Uppföljning av uppdrag från kommunstyrelsen

1.5 Undersök tillsammans med Kungälv Energi AB om det går
att skapa WIFI-zoner i centrala och besöksintensiva lägen
(kopplas uppdrag 60)

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 för wifi zoner
En förstudie om fiberaccess och monteringslösningar är också startad

Kommentar
Tertial 2 2021

Efter bolagsdialogen den 10 juni 2021, där frågar diskuterats med bolagen och
Kungälvsbostäder, kommer uppdraget om WIFI-zoner att avskrivas. Arbetet kommer istället att
fokusera på utveckling av kommunens egna, redan etablerade, WIFI-nät för att göra besöken av
kommunens verksamheter tillgängliga och användarvänliga som möjligt.

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

Avslutad

1.6 Tillse att alla chefer ökar sin ekonomiska kompetens

Genomförande: Årligt återkommande utbildning. Kartläggning av
behov hos chefer planeras.

Vi fortsätter och fördjupar vårt arbete. Förvaltningen genomför idag centrala utbildningar inom
ramen för kommunens chefsutbildning. Varje chef träffar också "sin" sektorekonom för
genomgång av sektorns/verksamhetens/enhetens förutsättningar. Varje ekonom träffar löpande
"sina" chefer i samband med uppföljningar och i budgetarbete. En kartläggning kommer att göras
för att fånga upp chefernas behov

Kommentar
Tertial 1 2021

Utbildning genomförs enligt plan. Covid-19 har påverkat möjligheterna att mötas i större grupper.
Utbildningar i mindre grupper och digitalt har genomförts. Uppdraget överförs till linjen och är en
del av ekonomi- och kvalitetsenhetens löpande arbete.

Ansvarig
Pia
Jakobsson
Startdatum
2019-05-01
Slutdatum
2023-12-31

Avslutad
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1.7 NY 2021 VA-kollektivets ekonomi redovisas i
årsredovisningen enligt Rådet för kommunal redovisnings
rekommendationen

Genomförande: Utveckla redovisningen av VA i årsredovisningen

Kommunens redovisning inklusive VA-verksamheten redovisas enligt RKR:s rekommendationer.
Någon särskild rekommendation kring VA:s särredovisning finns inte bland RKR:s
rekommendationer. Kommunfullmäktige fattar i samband med bokslutet beslut om VA:s
särredovisning och förvaltningen har planerat för att utveckla den redovisningen i bokslut 2020.

Kommentar
Tertial 1 2021

Kommunens redovisning inklusive VA-verksamheten redovisas enligt RKR:s rekommendationer.
Någon särskild rekommendation kring VA:s särredovisning finns inte bland RKR:s
rekommendationer. Kommunfullmäktige fattar i samband med bokslutet beslut om VA:s
särredovisning och förvaltningen har planerat för att utveckla den redovisningen i bokslut 2020

Ansvarig
Pia
Jakobsson
Startdatum
2021-01-01
Slutdatum
2021-05-31

Avslutad

1.8 NY 2021 Involvera all personal i arbetsmiljöarbetet

Genomförande: Utbildning i arbetsmiljö för medarbetare

En modifierad version av Sunt Arbetsliv ska tas fram. Utbildningen ska kunna
genomföras på APT

Kommentar
Tertial 1 2021

Utbildningsmaterial för medarbetare har tagits fram och används på APT.

Ansvarig
Ann-Charlott
Backström
Startdatum
2021-01-01
Slutdatum
2021-12-31

Avslutad
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§ 286/2021

Delårsrapport 2 2021, med finansiell rapport (Dnr KS2021/1500)
Sammanfattning
Periodens resultat till och med augusti är 335,9 mkr och prognosen för 2021 visar på ett 
resultat på 359,1 mkr, vilket är 290,7 mkr högre än budgeterat. Resultatet motsvarar 12,2 % 
av skatter och statsbidrag. Balanskravet och övriga finansiella mål beräknas uppnås med det 
prognosticerade resultatet. 

I rapporten ges en lägesbeskrivning av resultatmålen för 2021. Ett mål är bedömt rött, dvs 
mål som inte kommer att uppfyllas. tolv mål är gröna och resterande är gula – delvis 
uppfyllda. Alla indikatorer mäts inte vid tertial 2. Det slutgiltiga resultatet redovisas i 
bokslutet. 

Rapporten innehåller också en finansiell rapport. Till och med augusti har låneskulden i 
kommunkoncernen minskat med 95 Mkr under andra tertialet och uppgår 2 381 Mkr, varav 
561 Mkr är vidareutlånade till de helägda bolagen Kungälv Energi och Bokab. Likviditeten 
är god. Siste augusti var behållningen på koncernkontot 251,5 mkr. 

Förvaltningens förslag till beslut är att godkänna Delårsrapport 2 2021, med finansiell 
rapport godkänns samt utbetalning av retroaktiv ersättning till fristående verksamhet.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Delårsrapport 2 2021, med finansiell rapport
Bilaga Central delarsrapport tertial 2 2021 2021-10-13 16.12
Bilaga Uppföljning av politiska uppdrag tertial 2 2021
Bilaga Tertialrapport Bokab 2021-08-31
Bilaga Kungälv Energi tertialrapport
Bilaga Kungälv närenergi tertialrapport
Bilaga Kungälvsbostäder Tertialrapport T2 jan-aug 2021

Yrkande 
Miguel Odhner (S): Bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Proposition
Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att kommunstyrelsen beslutar att 
anta Miguel Odhners (S) yrkande.

Omröstning begärs inte.

Förslag till kommunfullmäktige
1. Förvaltningens delårsrapport 2 innefattande lägesbeskrivning av mål, 

ekonomisk prognos för helåret 2021, personalnyckeltal samt finansiell rapport 
godkänns.

2. Retroaktiv utbetalning av ersättning till fristående verksamhet godkänns.
__________
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Handläggarens namn
Pia Jakobsson 

10/13/2021

Budget 2022 - förvaltningens verksamhetsplan, investeringsbudget med 
lokalförsörjningsplan, riktlinjer för budgetprocess (Dnr KS2021/1571-1)
Sammanfattning
 I föreliggande dokument redovisas Förvaltningens verksamhetsplan 2022, Investerings- och 
driftprogram 2022-2025 med utblick 2026-2029, Övergripande tidplan 2021-2029 samt 
Lokalförsörjningsplan 2022-2029. Dokumenten är förvaltningens svar på Kungälvstrions 
Rambudget och Budgetdirektiv. 

Förvaltningens verksamhetsplan samt Investerings- och driftsprogram beskriver hur 
förvaltningen kommer att disponera den ekonomiska ram som förvaltningen har till sitt 
förfogande för att uppnå de mål, uppdrag och riktlinjer som presenteras i budgetdirektiven 
samt vilket arbetssätt och andra dokument och förutsättningar som förvaltningen har att 
förhålla sig till 2022. 

Kommunstyrelsen föreslås besluta att fastställa Förvaltningens verksamhetsplan 2021-2022, 
Investerings- och driftsprogram 2022-2025 med utblick 2026-2029 med övergripande tidplan. 
Lokalförsörjningsplan 2021-2024.

Juridisk bedömning 
Budgeten har upprättats enlighet kapitel 11 ekonomisk förvaltning i kommunallagen.

Bakgrund
Kommunstyrelsen har fattat beslut om Budgetdirektiv 2021-2022. Det är KungälvsTrions 
instruktion med mål, uppdrag och riktlinjer till kommundirektören. 

Förvaltningens verksamhetsplan beskriver hur förvaltningen inom de av 
kommunfullmäktige beslutade ekonomiska ramarna planerar genomföra och följa upp 
kommunstyrelsens resultatmål. Balans mellan ekonomi, kvalitet och behov uppnås genom 
långsiktighet och ett strukturerat arbete med styrning, ledning och uppföljning. 

Investerings- och driftsprogrammet 2021-2025 med utblick 2026-2029 med övergripande 
tidplan redovisar investeringar 2018-2021, 2022-2025 samt dess totala driftskostnader. 
Programmet är kommunstyrelsens svar till kommunfullmäktige på hur investeringsramen 
planeras att användas samt vilken total driftskostnad det genererar. 
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Lokalförsörjningsplanen 2021-2024 är planeringsunderlag för förvaltningens lokalbehov. 
Lokalförsörjningsplanens syfte är att ha ett samlat grepp om de framtida lokalbehoven för 
verksamheterna och tydliggöra vilka insatser som behövs för att tillgodose dem. Syftet är 
också att få en överblick av befintliga lokaler och kunna göra en bedömning av hur effektivt 
lokalerna används.

Verksamhetens bedömning
Kommunstyrelsens resultatmål utgår från kommunfullmäktiges strategiska mål. 
Förvaltningens verksamhetsplan med tillhörande dokument svarar på hur förvaltningen ska 
uppnå kommunstyrelsens resultatmål. 

I nedanstående tabell redovisas projekt i investerings - och driftsprogrammet som ska 
godkännas för start av upphandling och byggnation. Budgeten för projekten godkänns så att 
förvaltningen ska kunna starta genomförandefasen med upphandling och byggnation

Tabell 1:

Taxor och avgifter 
I budget 2022 ingår förändringar i taxor och avgifter för 2022 . För taxor och avgifter som i 
sin konstruktion har en indexuppräkning fattas inga särskilda årliga beslut så länge index 
följs. Övriga taxor och avgifter som har förändringar utöver indexuppräkning tas upp som 
enskilda beslut med tjänsteskrivelse. Följande taxor är aktuella i budget 2022: 

 Taxa för miljötillsyn (miljö)
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 VA-taxa
 Renhållningstaxa

Facklig samverkan har genomförts 2020-10-12. Synpunkter från de fackliga 
organisationerna biläggs ärendet. Risk - och konsekvensanalyser av eventuella organisatoriska 
eller andra förändringar som påverkar verksamheterna och dess medarbetare ska vid varje 
tillfälle genomföras vid respektive arbetsplats och samverkas in enlighet med samverkans-     
avtalet.

Förvaltningen arbetar med MOVE - modell för styrning och ledning på 
förvaltning/sektor/verksamhets/enhetsnivå. som utgår ifrån tillitsbaserad ledning och 
styrning samt är en del av kommunens styrning enligt styrdokumentet Modell för styrning i 
Kungälvs kommun – Från demokrati till effekt och tillbaka. (KS2019/2033) 

Förvaltningens uppföljning sker enligt modell för styrningen i Kungälvs kommun – från 
demokrati till effekt och tillbaka. Bland annat har avvikelserapporteringen förändrats och 
vidareutvecklats i enlighet med önskemål från politiken. Som en följd av detta behöver 
kommunens modell för ledning- och styrning ses över och revideras.

Riktlinjer för budgetprocess 2022- 2026 har uppdaterats med förvaltningens arbetssätt med 
ledning och styrning. Som en följd av kommande uppdrag om revidering enligt ovan kan 
behov uppstå att uppdatera dessa riktlinjer ytterligare.

Ärendenivåer – bedömning utifrån kommunfullmäktiges strategiska mål eller 
kommunstyrelsens resultatmål

Förvaltningens verksamhetsplan 2022 och Investerings- och driftsprogrammet 2022 - 2025 är 
förvaltningens svar på Kungälvstrions budgetdirektiv med strategiska mål och resultatmål.

Bedömning utifrån miljö, hållbarhet och mål i Agenda 2030 
Den verksamhet Kungälvs kommun bedriver är en viktig del för att nå målen i Agenda 2030. 
Förvaltningens verksamhetsplan ger den övergripande inriktningen för arbetet som planeras 
2022.
· Koppla gällande politiska mål och riktlinjer i Kungälvs kommun till AGENDA 2030 
· Identifiera och följ upp relevanta mått och indikatorer kopplade till Agenda 2030 
· Sammanställ och analysera resultatet av det arbete som pågår i Kungälvs kommun 
· Föreslå insatser där analysen visar förbättringspotential eller goda resultat 
· Redovisa resultat till kommunstyrelse och kommunfullmäktige i mars/april varje år i 
samband med årsbokslut 

Bedömning utifrån politiska styrdokument 
Dokumenten i budgeten utgår från Kungälvstrions rambudget och budgetdirektiv.

Bedömning utifrån ett medborgar- och brukarperspektiv 
Budgeten med dess målsättningar och ramar styr förvaltningens verksamhet och dess 
prioriteringar
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Ekonomisk bedömning
Rambudget och budgetdirektiv med dess målsättningar, ramar och uppdrag styr 
förvaltningens verksamhet och dess prioriteringar som presenteras i förvaltningens 
verksamhetsplan. Förvaltningens verksamhetsplan bygger på den av kommunfullmäktiges 
beslutade ramen        2 912 mkr. 2021-09-15 beslutade majoriteten att begära ytterligare 16 
mkr av kommunfullmäktige i ökad ram. Samtidigt fick kommundirektören i uppdrag av 
majoriteten att upprätta en ny driftsplan i enlighet med uppdraget. Uppdraget bifogas i 
handlingarna. Den totala ramen blir då 2 928 mkr för 2022.

Förvaltningen föreslår följande investeringsramar för perioden 2022. För åren 2023 och 
framåt fortsätter dialogen i arbetet med rambudget 2023-2026 med utblick.

För närvarande har kommunen en god likviditet. Förvaltningen avser därför att återkomma i 
samband med bokslut 2021 med behov av nyupplåning för kommunen och bolagen 
avseende 2022 års investeringar.

Förslag till beslut
Förvaltningens verksamhetsplan 2022, inklusive Investerings- och driftsprogram 
2022-2025 med utblick och övergripande tidsplan godkänns.

Förslag till kommunfullmäktige
1. Fastställa kommunstyrelsens nya ram 2022 till 2 928 mkr enligt majoritetens 

budgetskrivelse 2021-09-15.
2. Förvaltningens verksamhetsplan 2022 antecknas till protokollet. 
3. Kommunstyrelsens resultatmål fastställs
4. Investerings- och driftsprogram 2022-2025 med utblick mot 2029 inklusive 

övergripande tidsplan fastställs
5. Skattesatsen fastställs till 21:44 per skattekrona – det vill säga oförändrad 

skattesats. 
6. Projekten i tabell 1 under verksamhetens bedömning i tjänsteskrivelsen 

godkänns för start av upphandling och byggnation samt att uppdra till 
sektorchef för Samhälle och utveckling att underteckna avtalen för objekten vi 
kontraktsskrivning.

7. Upplåningen ska göras i enlighet med vid varje tidpunkt gällande Finanspolicy, 
antagen av kommunfullmäktige. Kommunstyrelsen har rätt att under 2022 
omsätta lån, det vill säga låna upp belopp motsvarande de lån som sägs upp 
alternativt förfaller till betalning under 2022.

8. Riktlinjer för budgetprocess 2022-2026 fastställs och riktlinjer för budgetprocess 
2019-2022 upphör att gälla. 
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9. Ekonomiberedningen får i uppdrag att revidera modellen för styrning och 
ledning – Från demokrati till effekt och tillbaka.

10. Kommunstyrelsen får i uppdrag i enlighet med uppsiktsplikten att följa upp 
hur kommunens bolag medverkar till att kommunfullmäktiges strategiska mål, 
samt god ekonomisk hushållning uppnås.

Haleh Lindqvist Pia Jakobsson
Kommundirektör Ekonomichef

Expedieras till: 

För kännedom till:
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Kommunens verksamheter tillförs 164 mkr                
 
Anledningen till det jämförelsevis stora tillskottet, är att kärnverksamheten fortsätter att 
expandera med framförallt fler barn och unga.  
 
Befolkningsutvecklingen förutspås fortsätta att ligga kvar på fortsatt hög nivå, vilket innebär 
att Kungälvs kommuns kostnadsutveckling blir någon procentenhet högre än för genomsnittet 
i kommunsektorn (Kungälv hade den 9:e högsta befolkningsökningen i landet 2020). 
Tillskottet som motsvarar 5,9% täcker all volymökning samt all pris- och löneökning samt 
ökade kostnaderna för investeringar. 
 
Som politisk uppdragsgivare ser vi att kommunens effektivitet utmanas när vi blir fler, och att 
vi kontinuerligt måste se över dimensionering, metoder och organisation för att så mycket 
som möjligt av människornas skattepengar ska komma medborgarna till del långsiktigt och 
inte ätas upp av gamla arbetssätt eller ineffektiv organisering. Det kräver ett stort ansvar från 
politiker och chefer och medarbetare. 
 
Kungälvs kommun har lojala medarbetare som är ett föredöme för ett välutvecklat 
demokratiskt samhälle. Oavsett personliga uppfattningar har våra chefer och medarbetare 
levererat i enlighet med de politiska besluten under flera år och därmed bidragit till att stärka 
såväl den lokala demokratin som en ekonomi som möjliggör utveckling. 
 
Utvecklingen går snabbt inom den offentliga sektorn med ökad digitalisering och nya metoder 
och arbetssätt, samtidigt som en allt större kommun faktiskt ger ökade möjligheter till nya 
och mer ändamålsenliga strukturer. 
 
Vi befinner oss i ett nytt läge där effektiviseringskrav tack vare ett målmedvetet långsiktigt 
arbete, nu har hamnat på en nivå där det är ogörligt för politiken att peka ut vare sig områden 
eller delar för effektivisering som riskerar att bli kontraproduktiva och utvecklingshämmade.  
 
Även det politiska ledarskapet måste utvecklas i sin samtid. Vi vill därför inom ramen för det 
tillitsbaserade ledarskapet växla upp tilliten inom hela organisationen och sjösätta ett synsätt 
att effektivisering är något alla bidrar med - det är en del av arbetslivet som sker utan att 
politiker trycker på knappen.  
 
Överskotten återinvesteras i kommunen och en del överförs till resultatutjämningsreserven 
för att komma de anställda till del under sämre tider. Årets budget innehåller därmed inget 
traditionsenligt effektiviseringsbeting utan i stället ett nytt synsätt.  
 
Vi vill visa vår anställda tillit och förtroendet att de klarar av att tillgodogöra sig ny teknik, nya 
metoder och arbetssätt och över tid finna de bästa formerna för hur arbetet organiseras. Vi 
hoppas att den oro och sammanblandning mellan effektiviseringar och besparingar som ofta 
medför nu försvinner och att den nya ansatsen bidrar till professionella, roligare 
arbetsuppgifter, förbättrad arbetsmiljö, bättre service och god ekonomisk hushållning.  
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Kungälvstrion ger därför kommundirektören i samband med budgetbeslutet, i uppdrag att 
identifiera och uppskatta den kommunala organisationens möjligheter och återkomma till 
styrelsen under våren med information om process och åtgärder för hur förvaltningen med 
dess medarbetare och fackliga organisationer kan bidra till en långsiktigt hållbar 
nettokostnadsutveckling och ett mer utvecklat medarbetarskap. 
 
 
 
Kungälvstrions kommunstyrelseledamöter 
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1 Förutsättningar

1.1 Inledning
Detta dokument är förvaltningens svar på kommunstyrelsens budgetdirektiv och budget. 
Svaret bygger på de förutsättningar som kommunfullmäktige har givit kommunstyrelsen i 
form av rambudget 2022 samt kommunstyrelsens reviderade budgetdirektiv "Kungälvs trion 
2021-2022". Kommunstyrelsen leder och samordnar arbetet med kommunens övergripande 
mål, riktlinjer och styrning av den kommunala verksamheten. Kommunstyrelsen förbereder 
ärenden inför kommunfullmäktige och ansvarar för att fullmäktiges beslut genomförs. 
Dessutom har kommunstyrelsen ett särskilt ansvar för näringslivsfrågor, kommunens ekonomi 
och övergripande arbetsgivarfrågor.
Den politiska inriktningen tillsammans med beräkningar och bedömningar av villkor och 
förutsättningar för verksamheten som ska bedrivas under mandatperioden skapar 
Förvaltningens verksamhetsplan. Planen beskriver hur förvaltningen ska arbeta för att uppnå 
de politiska målen, genomföra och följa upp verksamheten - det vill säga förvaltningens 
åtagande. Omsätts sedan ytterligare i sektorplaner.

1.1.1 Kommundirektörens kommentar till förvaltningens 
verksamhetsplan

Förvaltningens verksamhetsplan bygger på ett förtroendefullt samspel mellan politiker och 
förvaltning. Planen syftar även till att öppna upp för dialog mellan förvaltningen och de som 
verksamheten riktar sig till.
Pandemin har varit ett faktum under 2020 och 2021, villkoren för förvaltningen har plötsligt 
och radikalt förändrats och det som har följt efter var, och fortfarande är, både omvälvande 
och lärorikt. Vi ska reflektera över de förändringar pandemin inneburit.
Det blev snabbt tydligt att det nya coronaviruset innebar mycket allvarliga och omfattande 
konsekvenser för samhället och den kommunala verksamheten. Inom kort tid fick all 
planering revideras eller i vissa fall stoppas helt under 2020–2021. Samtidigt har många av 
våra verksamheter gjort utvecklingskliv som få av oss trodde var möjliga att göra på så kort 
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tid. Många verksamheter har ställt om, anpassat sig efter snabba beslut och rekommendationer 
med kort framförhållning från regeringen, statliga och regionala myndigheter. Alla lärdomar 
vi har samlat på oss under 2020–2021, tillsammans gemensamt och individuellt, behöver vi 
både dela med oss och använda oss av i vårt fortsatta utvecklingsarbete. Den ekonomiska 
situationen i kommunen väntas bli ansträngd, till stor del på grund av den demografiska 
utvecklingen med allt fler barn, unga och äldre. Kommunens ekonomi påverkas starkt av yttre 
faktorer såsom sysselsättning, världsekonomi och ränteläge.
Ökat antal barn, ungdomar och äldre innebär en ökad försörjningskvot. Även en faktor som 
att den ökade investeringsvolymen tar allt större utrymme av kommunens driftbudget 
påverkar Kungälvs ekonomi. Sammantaget innebär detta att Kungälvs kommun måste 
fortsätta skapa resursutrymme bland annat genom nya arbetssätt, digitalisering, effektivisering 
och optimering av lokaler för att kunna klara sitt välfärdsuppdrag
Pandemin förutsatte, och förutsätter, en omställning och mobilisering där engagemang hos 
medarbetare på alla nivåer, kreativitet och möjligheten att göra direkt nytta var starka 
drivkrafter. Stora delar av övrig, viktig verksamhet har fortlöpt trots pandemin. Pandemin har 
tydliggjort betydelsen av dialog, samarbete, information och helhetstänk.
Fortsatt kommer en period med stor osäkerhet och framtiden blir mer oförutsägbar både i vår 
omvärld och lokalt. Vi behöver beakta covid-19 och dess effekter de kommande åren och ha 
planeringsberedskap. Planeringen kommer att hjälpa oss att resonera, värdera, välja fokus och 
att göra viktiga vägval för att bli så motståndskraftiga vi kan och så väl förberedda vi förmår, 
för både kända och okända utmaningar och möjligheter. I planeringen tar vi sikte på framtiden 
med utgångspunkt i nuläget och tidigare resultat och erfarenheter. Utifrån uppdraget arbetar 
förvaltningen fram det som ska uppnås på kort och lång sikt, alltid med hänsyn tagen till 
budgeterade kostnader. En väl fungerande process ger tydliga prioriteringar, engagerade och 
delaktiga medarbetare och involverar fackliga företrädare. Syftet är en verksamhet med 
gemensamma mål för vad som behöver förbättras och utvecklas.
Verksamhetsuppföljning görs för att utvärdera verksamheten. Utifrån erfarenheter och 
resultat, dras slutsatser som ligger till grund för förbättringar och förändringar. Vid 
arbetsplatsträffar (APT) följer chefer och rektorer tillsammans med medarbetare upp 
verksamhetsplanen kontinuerligt. Vid uppföljningstillfällena måste cheferna och rektorer ge 
medarbetarna möjlighet att analysera och föra en dialog om vilka framgångsfaktorerna har 
varit, vilka aktiviteter som verksamheten kan genomföra för att nå mål och prioriterade 
områden, samt om verksamheten har prioriterat rätt aktiviteter.
För att vidareutveckla och vara en förvaltning med god arbetsmiljö, bra service och 
bemötande behöver vi leda och styra med tillit till medarbetare i verksamheten. Vi behöver då 
på ett helt nytt sätt utgå från medarbetarnas, medborgarnas, företagens och organisationers 
behov.
Tillit – är ett ledningsverktyg för framtidens offentliga sektor och Kungälvs kommun. Men 
vad innebär det? Den innebär värdegrundsarbete, bemötande, service, uppföljning, intern 
kontroll, ansvar och organisationsutveckling som kan medföra organisationsförändring samt 
fördjupat medarbetarskap och ledarskap.
Tillit är ett av många uttryck för att skapa mer utrymme för de mänskliga aspekterna i dagens 
arbetsliv och samhälle. Det handlar om hur vi arbetar, om medarbetarskapet och ledarskapet. 
Om kulturen, värderingar och rekryteringar.
Kommunen behöver ta vara på de innovativa idéerna för förbättringar och förändringar hos 
alla medarbetare. För detta krävs nya arbetsformer och att skapa en medveten balans mellan 
de fem styrdomänerna:
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1-Kultur
2-Ansvar
3-Värderingar
4-Kreativitet
5-Innovation
Genom tillit kan vi skapa redskap och processer som påverkar kultur och värderingar samt 
bidrar till innovativt tänkande och till att hantera nutidens komplexitet och snabba rörelse mot 
ett hållbart och flexibelt arbetsliv.
Vi vill se tydliga resultat i prioriterade frågor och vi behöver också utveckla nya arbetsformer, 
vilket kommer ställa krav på förvaltningen att ställa om och utveckla nya arbetssätt och 
lösningar.
Genom att jämföra våra resultat över tid och med andra jämförbara verksamheter med så 
kallade GAP-analyser, skapas relevant återkoppling och avstämning för arbetet. Finns det 
andra kommuner eller verksamheter som lyckas bättre än vi? Vad har de gjort och vad kan vi 
lära av dem?
Alla chefsnivåer (kommundirektör, sektorchef, verksamhetschef, rektor och enhetschef) i 
Kungälvs kommun har fullt ledningsansvar tillsammans med medarbetare för verksamhet, 
ekonomi och arbetsmiljö inom respektive ansvarsområde.
Verksamhetsplanen handlar om att styra verksamheten för att lyckas fullfölja det uppdrag som 
kommunfullmäktige har beslutat om.
Grunden i vår resa är dock densamma som tidigare. Den enda vägen framåt är att alla aktörer i 
samhället gör gemensam sak i att hitta nya och välavvägda lösningar för att säkra framtiden. 
Tillsammans med medarbetare, invånare, näringslivet och föreningslivet kommer vi i 
Kungälvs kommun att testa, utveckla och implementera nya lösningar, arbetssätt och tjänster 
för en hållbar och omtänksam kommun. Om vi lyckas ta vara på kreativiteten och styrkan i så 
väl vår förvaltning och våra medarbetare som hos invånare, näringslivet och föreningar, har vi 
en bra chans att lösa de kommande utmaningarna vi har framför oss.
Vi går följaktligen en utmanande tid till mötes. Vårt uppdrag som kommun är omfattande och 
den kommunala ekonomin och behoven är svårprognostiserade. Men vi behöver trots det 
sträva framåt, uppåt, tillsammans.
Kungälv september 2021
Haleh Lindqvist

1.2 Vision och värdegrund
Kungälvs kommuns vision har tagits fram genom dialog på alla medborgarstämmor, på 
ungdomsfullmäktige och tillsammans med representanter från samtliga program på Mimers 
Hus gymnasium, men även näringslivet. Alla partigrupper har haft möjlighet att delta i 
framtagandet av underlaget utifrån frågeställningen ”Hur ser det goda livet i Kungälv ut 
2040". Dessutom har workshops genomförts med kommunfullmäktiges beredningar och 
kommunstyrelsen.
Vi har en vision om framtiden i Kungälv. Visionen är den gemensamma utgångspunkten för 
hur Kungälvs kommun ska utvecklas för att vara en attraktiv kommun att bo, verka i och 
besöka. Visionen ska genomsyra alla kommunens mål och verksamheter samt ska ge 
vägledning vid beslut. Demokrati är ett övergripande perspektiv för hela visionen och 
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kommunens arbete framöver. Kungälvs vision består av följande:
Välfärd och trygghet 
Vi är en kommun där alla människor möts – med omsorg, trygghet och respekt.
Kunskapskommun och utveckling 
Vi är en kommun där alla människor växer och utvecklas – genom livslångt lärande och 
kreativitet, företagsamhet och innovativt tänkande och låg arbetslöshet.
Upplevelsekommunen 
Vi har en atmosfär som ger livslust – genom idrott, kultur, historia och aktivitet, gemenskap 
och livskvalitet.

1.2.1 Värdegrund
Vår vision om kommunens framtid bygger på demokratiska värden. Alla Kungälvsbor ska ha 
möjligheten till delaktighet och inflytande i de demokratiska processerna. I Kungälv har alla 
människor lika värde och vår gemenskaps kännetecken är ömsesidig respekt.
Alla som möter kommunens verksamhet ska känna att de har samma möjligheter, rättigheter 
och skyldigheter. Kungälvs kommuns utveckling ska vara långsiktigt hållbar utifrån Agenda 
2030. Detta innebär att utvecklingen tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande 
generationers möjligheter att tillgodose sina behov.

1.2.2 Vårt förhållningssätt
Kungälvs kommun ska erbjuda invånare, brukare, medborgarna, näringslivet och ideella 
organisationer en tillgänglighets- och servicenivå som tillgodoser dagens krav och med en 
beredskap att möta morgondagens behov.
Kommunens organisation ska ge goda förutsättningar för invånare, brukare, medborgare, 
näringslivet och ideella organisationer till engagemang, delaktighet och gemensamt 
ansvarstagande i samhällsutvecklingen.
Kungälvs kommuns organisation ska föra in sociala erfarenheter och analyser i 
samhällsplaneringen så att den sociala dimensionen balanserar de ekologiska och ekonomiska 
dimensionerna. Ett särskilt viktigt delmål är att minska de socioekonomiska skillnaderna i 
kommunen. Social och ekonomisk hållbarhet ska gå hand i hand.
Våra medarbetare ska känna stolthet i sitt arbete för kommunen och möta medborgarna med 
ett gemensamt serviceinriktat förhållningssätt. Kompetensförsörjning och 
kompetensutveckling ska tillgodose organisationens behov av rätt kompetens hos 
medarbetarna med en särskild tyngdpunkt i att säkerställa behovet av kunskap, erfarenhet och 
kompetens. Förutsättningarna för kommunikativ styrning, ledning och samverkan ska 
förbättras.
Förvaltningen ska ha en inbyggd beredskap, förmåga och vilja, det vill säga robusthet, att 
klara framtida prövningar och snabba förändringar i omvärlden, nya ekonomiska och 
demografiska förutsättningar, tillkomst av andra aktörer och utförare. Hela förvaltningen och 
sektorerna ska ha både ett internt och ett hela-kommun-perspektiv i sitt agerande. Med det nya 
arbetssättet ökar möjligheterna till en helhetssyn inom kommunen. Dessutom minskar risken 
för ett ”stuprörstänkande” inom förvaltningen och sektorerna.
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1.3 Förvaltningens uppdrag

1.3.1 Utgångspunkter
Kungälvs kommuns verksamhetsplan är i sin helhet inriktad på att skapa ett hållbart samhälle. 
Grunden är Agenda 2030 och de tre hållbarhetsdimensioner; social, ekologisk och ekonomisk 
hållbarhet. Dessa är ömsesidigt beroende av varandra. Samverkan för att nå målen går tvärs 
genom förvaltningen.
Förutsättningar för att jobba mot kommunfullmäktiges strategiska och kommunstyrelsens 
resultatmål är:

 God ekonomisk hushållning - enligt kommunfullmäktiges definition
 Hållbar personalförsörjning - personalområdets viktigaste utmaning är att attrahera, 

utveckla och behålla medarbetare.
 Stärka chefers och rektorers organisatoriska förutsättningar och möjligheter att leda i 

förändring
 Skapa förutsättningar för hälsosamma arbetsplatser
 Initiera och implementera nya digitala arbetssätt i alla sektorer

Medborgar-, medarbetar- och brukarfokus
Alla kommunens verksamheter ska präglas av ett tydligt kommuninvånarperspektiv med god 
tillgänglighet och stark känsla för service och leverans av välfärdstjänster.

 Fokus ligger på behoven hos mottagarna och på verksamhetens uppdrag
 Förmåga och engagemang hos medborgare, medarbetare och näringsliv ska tas tillvara
 Medarbetare, chefer och rektorer ska ges utökat ansvar och handlingsutrymme
 Helhetssyn, kvalitetssäkring och ansvar ska uppmuntras

Förändrat och digitalt arbetssätt nödvändigt för långsiktigt hållbart arbete
Ett steg i detta arbete är att se över våra arbetssätt och arbetsprocesser. Syftet är att ge 
förutsättningar för större tydlighet och för högre effektivitet och därmed ökad kvalitet till 
nytta för medborgarna jämfört med dagens arbetssätt.
Begreppet ökad kvalitet omfattar både bättre beslutsunderlag till förtroendevalda och ökad 
nytta för invånarna, brukare, medborgarna, näringslivet och ideella organisationer genom att 
erbjuda en tillgänglighets- och servicenivå som tillgodoser dagens krav och med en beredskap 
att möta morgondagens behov.
Förvaltningsledningen har tillsammans med verksamhets- och enhetschefer genomfört en 
övergripande inventering av nuvarande organisationen och arbetssätt. En slutsats är att 
förutsättningarna för ledning och styrning kan förbättras. Ett steg för att komma till rätta med 
detta är samordning av resurserna som ger möjlighet till gemensam syn på, och gemensamt 
arbetssätt för, ledning-styrning och ansvar på övergripande sektornivå. Beskrivningar av 
chefens roll på enhets-, verksamhets-, sektor- och kommundirektörsnivå har tagits fram under 
ledardagar. Arbete pågår med Modell för verksamhetsstyrning - MOVE (se kap 1.4.4).
Arbetet sker parallellt inom de fem styrdomänerna (kultur, ansvar, värderingar, kreativitet och 
innovation) vilka har bäring på varandra. Arbetet kopplas ihop med förvaltningens 
verksamhetsutveckling samt Kungälvs kommuns arbetsgivarpolicy och arbetsmiljöarbete, 
bland annat Sunt arbetsliv. Det aktiva, verksamhetsnära och löpande HR-arbetet samt arbetet 
inom ramen för fokusområdena präglas av värdegrundsfrågor och förhållningssätt samt 
förvaltningens värdegrund. Effektivisering av de administrativa stödprocesserna genom bland 
annat digitalisering och nya IT-stöd planeras.
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Under 2022 är planen att fortsatt tydliggöra chefers och rektorers uppdrag och förutsättningar 
samt roller och ansvar.
Arbetsmiljöutbildningen Sunt arbetsliv inom arbetsmiljöområdet för chefer, rektorer och 
skyddsombud kommer att genomföras under 2021-2022. Andra områden som kommer att 
belysas är erfarenheter från rehabiliteringsprocessen samt hantering och rapportering av 
arbetsskador och tillbud.

1.3.1.1 God ekonomisk hushållning

Enligt kommunallagen innebär god ekonomisk hushållning att verksamheten ska bedrivas 
kostnadseffektivt och ändamålsenligt samt att varje generation ska bära kostnaden för den 
service den konsumerar och inte belasta kommande generationer med kostnader eller 
åtaganden.
Kommunfullmäktiges tolkning av God ekonomisk hushållning:
God ekonomisk hushållning råder när kommunallagens balanskrav är uppfyllt, de finansiella 
målen är uppfyllda, samtidigt som de verksamhetsinriktade målen visar god måluppfyllelse.
Kungälvs kommuns styrmodell, antagen av kommunfullmäktige (Dnr KS2019/2033), 
beskriver modellen för styrning och uppföljning.

1.3.1.2 Kommunfullmäktiges finansiella mål

Indikator Beskrivning
Målvärde 

2022
Målvärde 

2023

4 procent 
överskott av 
skatteintäkter 
och generella 
statsbidrag.

Kommunen behöver generera ett stabilt driftöverskott för att 
finansiera viktiga investeringar i kärnverksamheten och kunna 
utveckla verksamheten. Ett stabilt driftöverskott krävs också för 
att ta höjd för och kunna hantera kommande räntehöjningar.

Kommunen skall under perioden uppnå ett överskott på 4% av 
skatteintäkter och generella statsbidrag. Driftramar och överskott 
för varje enskilt år anges i den budgeterade resultaträkningen 
och beslutas för varje budgetår. 

                     Överskott        KS Driftram
                             
2022                90 mkr         - 2 928 mkr    
2023                74 mkr         - 3 027 mkr
2024              102 mkr         - 3 137 mkr   
2025              138 mkr          -3 246 mkr

3% 2,4%

Soliditeten ska 
öka med minst 
1,0 % per år 
(Kommunen)

Soliditet är det finansiella nyckeltal som anger hur stor andel av 
tillgångarna som är finansierade med eget kapital. De tillgångar 
som inte är finansierade med eget kapital finansieras med lån.

Vi går nu in i en period då pensionsskulden kommer att minska 
långsamt med anledning av att vi amorterar på 
ansvarsförbindelsen. För att bibehålla en god betalningsförmåga 
och inte ersätta pensionsskuld med låneskuld behöver soliditeten 
samtidigt öka. Genom bättre finanser och goda överskott kan vår 
egenfinansiering öka och därmed ökar soliditeten.

19,4% 19,3%

Kommunkoncern
ens soliditet skall 
öka (Koncernen)

Soliditet är det finansiella nyckeltal som anger hur stor andel av 
kommunkoncernens tillgångar som är finansierade med eget 
kapital. De tillgångar som inte är finansierade med eget kapital 
finansieras med lån.

17,7 17,8
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Indikator Beskrivning
Målvärde 

2022
Målvärde 

2023

Investeringarnas 
självfinansierings
-grad skall vara 
60 % eller högre

Investeringarnas självfinansieringsgrad är den andel av 
investeringarna som finansieras av kassaflödet från den egna 
verksamheten. Resterande investeringar måste lånefinansieras. 
Upplåningen tillsammans med tillgängliga överskott sätter 
begränsningar för möjligheterna att investera.

Kungälvs kommun har idag en hög låneskuld och under 
ramperioden förväntas investeringstakten vara fortsatt hög. En 
god självfinansiering av investeringarna är nödvändig för att 
begränsa kommunens upplåning.

60% 60%

1.3.2 Ekonomiska förutsättningar och utgångspunkter
Förutsättningarna för kommunernas ekonomiska utveckling var ansträngd redan innan 
pandemin. Det gäller även Kungälv. Den kommunala sektorn står inför ett växande åtagande 
gentemot befolkningen och därmed en högre kostnadsutveckling under flera år framöver. 
Andelen barn är hög och nativiteten har under några år legat på en högre nivå än tidigare. 
Detta tillsammans med att andelen äldre över 75 år successivt ökar får till följd att 
kommunsektorn får allt högre kostnader. Det är unga och äldre som svarar för merparten av 
kommunernas kostnader, ungefär 80 procent av totalkostnaden. Skatteintäkterna kommer inte 
att öka i motsvarande omfattning som kostnaderna eftersom antalet arbetade timmar i landet 
inte blir tillräckligt många.
Kungälv kommer därför att bygga budgeten för 2022 och flerårsplanen utifrån några 
antaganden och grundförutsättningar, vilka beskrivs nedan.
Förutsättningar för Kungälvs kommun
Vi bedömer att kommunen, trots utmaningar som vi delar med övriga kommunsverige, har en 
fortsatt stabil ekonomi. De senaste åren har den ekonomiska utvecklingen i kommunen varit 
positiv
Rambudgeten för Kungälv bygger på att kommunen under åren 2022 ska planera och 
budgetera för ett resultat som uppgår till minst 3 procent av skatter och statsbidrag enligt 
senast kända prognos. Detta för att bevara Kungälvs kommuns goda ekonomiska ställning och 
för att kunna möta kommunens investeringsbehov.
Kungälv har lyckats i sin målmedvetna och långsiktiga strävan att ha en god ekonomi.
Investeringsutrymmet 2022-2025, med utblick 2026-2029
Kungälv växer och vi fortsätter med omfattande investeringar inom välfärden och 
utvecklingen av den smarta och hållbara kommunen. Vi har ett ansvar gentemot kommande 
generationer att säkerställa att kommunen växer hållbart, såväl ekonomiskt som socialt och 
ekologiskt.

1.3.3 Utmaningar 2021-2022
Vi går en utmanande tid till mötes. Vårt uppdrag som kommun är omfattande och den 
kommunala ekonomin och behoven är svårprognostiserade. Men vi behöver trots det sträva 
framåt och uppåt tillsammans.
Covid-19 har påverkat kommunens verksamheter på kort och lång sikt. För att möta detta 
utvecklar förvaltningen ett analysramverk för förvaltningens strategiska frågeställningar. 
Analysen utvecklas sedan i samtliga chefsled.
Ekonomi
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I den kommande perioden stagnerar skatteintäktsökningarna och är lägre än 
verksamhetsbehovet, kommunens beroende av exploateringsintäkter i resultatet, en bestående 
långtidsarbetslöshet och utvecklingen av verksamhetskostnaderna efter pandemin
Andelen unga och äldre blir allt fler 
Fler barn och äldre kräver fler/större skolor och äldreboenden.
Den snabba utvecklingen med många barn och elever och försenade byggprojekt gör det svårt 
med kommunens resursplanering och bidrar till ökad arbetsbelastning för våra medarbetare 
och ökade kostnader.
En växande kommun
Samhällsplaneringsprocessen och upphandlingar tar längre tid än tillväxttakten 
(volymförändringen).
Invånare och företag kräver högre tillgänglighet på den kommunala servicen. Hur 
påverkar utmaningen/möjligheten?
Kraven på snabbare handläggning och kommunikation kan leda till att vi måste investera i ny 
teknik och nya kompetenser. Kraven kommer att öka och därmed kommer initialt även 
investeringskostnaderna att öka.
En ökad digitalisering ställer krav på flexibilitet och vilja att förändra. Ny teknik kan 
innebära förändringar i kompetenser och personalvolym. 
Ökad belastning på IT/digitala-service och kundcenter. Resurser krävs för att höja 
kompetensen hos medarbetare, invånare och kunder. Investeringar i ny teknik blir avgörande.
Kunskap – en nyckeltillgång 
Vi måste frigöra resurser för att kunna jobba med ständig fortbildning och 
kompetensutvecklingsinsatser. Kräver resurser i form av tid och ökade utvecklings- och 
personalkostnader.
Ökad robusthet och säkerhetstänk
Extrema händelser där verksamheten och infrastrukturen störs, såsom pandemin, skred, 
stormar och översvämningar kräver ökad samordning och bättre stöd inom förvaltningen från 
de olika professionerna.
Stabens utmaningar

 Digital biståndsprocess, E-tjänsteplattform, robotisering tillsammans med 
Soltakskommunerna. Treserva och Public in i E-arkivet senast 2023. FVIM 
(Framtidens vårdinformation).

 Kompetensförsörjning
 Kompetensutveckling och fortbildning
 Minska sjukfrånvaro
 Rätt till heltid möjlighet till deltid
 Systematiskt arbetsmiljöarbete samt arbete med sunt arbetsliv
 Löneprocessen
 Revidering av samverkansavtalet tillsammans med fackliga organisationer
 Utveckla ledarskapet via tillitbaserade ledning och styrning
 Nytt intranät
 Se över grafiska profilen
 Ökade myndighetskrav såsom plan för krisberedskap, plan för civilt försvar mm
 Arbeta med trygghet och brottsförebyggande
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Sektor Bildning och Lärandes utmaningar

 Höja elevernas kunskapsresultat i grundskolan
 Fler elever som genomför gymnasiet på 3 år
 Elevernas upplevelse av trygghet ska öka
 Barnantal och lokalkapacitet
 Gymnasiets framtida inriktning
 Distansundervisning
 APL (Arbetsplatsförlagt lärande)
 Digitaliseringsprocessen
 Kompetensförsörjning
 Heltidsresan

Sektor Trygghet och stöds utmaningar

 Köpt vård och boende (vuxna/barn)
 Brist på utbildad arbetskraft för vissa verksamheter
 Boende (till exempel särskilda boenden och LSS-boenden)
 Lokalisering
 Minska sjukfrånvaro
 Digitalisering
 Heltidsresan

Sektor Samhälle och utvecklingens utmaningar

 Kontinuitetshantering (kris & säkerhet)
 Minska specialkoster och öka de klimatsmarta måltiderna
 Fastighetsunderhållet
 Arbeta om internhyressystemet
 Nödvändiga åtgärder på fritidsanläggningarna.
 Upphandling och utbyggnad av överföringsledningar
 Heltidsresan

1.4 Ledning, styrning, uppföljning och utveckling
Kungälvs kommuns huvudsakliga uppdrag är att erbjuda välfärd, service och tjänster av hög 
kvalitet till kommunens invånare i livets olika skeden. Ett annat viktigt uppdrag är att ha en 
roll och ansvar i arbetet med att utveckla Kungälv och Västra Götalandsregionen i samverkan 
med andra aktörer – kort sagt att stärka kommunens varumärke för att understödja tillväxt, 
ökad sysselsättning och därmed en stärkt välfärd. För att lyckas med detta krävs en god 
ledning och styrning av verksamheten.
Processen för ledning, styrning, roller och ansvar och uppföljning ska stödja verksamheternas 
arbete med att nyttja resurserna effektivt och tillhandahålla tjänster med god kvalitet.
Framgång i en organisation är starkt kopplat till möjligheten att tillmötesgå 
kommuninvånarnas och brukarnas behov och förväntningar. Samtidigt ställer ekonomiska 
förutsättningar krav på effektivitet. Omvärldens och medborgarens krav förändras ständigt 
och allt snabbare, vilket skapar behov av ett mer effektivt och utvecklande arbetssätt.
Prioriterat är att så långt som möjligt undvika neddragningar av personella resurser. Istället 
föreslås primärt fokus på att minska suboptimering och utveckla nya arbetsformer och bilda 
nya konstellationer för att öka förvaltningens effektivitet och leverans. För att minska 
förvaltningens kostnader och öka effektivitet krävs förändrade arbetssätt och nytt sätt att tänka 
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och arbeta. Arbetet med verksamhetsstyrning, kvalitetsutveckling och ständiga förbättringar 
utgår från kommunens ansvarsfördelning. Alla chefsnivåer har ägarskapet i 
verksamhetsstyrningen och att tillsammans med medarbetarna utveckla verksamheten.
Alla chefsnivåer i Kungälvs kommun har fullt ledningsansvar. Ett fullt ledningsansvar innebär 
att varje chef, inom sitt ansvarsområde, är ansvarig för verksamhet, arbetsmiljö, ekonomi och 
personal. Alla chefsnivåer i Kungälvs kommun har ansvar att ha kunskap om, bära och 
förmedla kommunens vision, mål och budget och medarbetar- och ledarpolicy.

1.4.1 Ansvar och roller
Chefsansvar i Kungälvs kommun - Verksamhetsansvar
Alla chefsnivåers verksamhetsansvar innefattar att driva och utveckla en effektiv verksamhet 
inom sitt uppdrag, att vara en del av Kungälvs kommun och agera helhetsorienterat utifrån 
politiska mål (nationella och lokala), lagstiftning, reglemente och styrdokument (program, 
planer, policyer och riktlinjer). Ansvaret innebär att arbeta mot uppsatta mål och att skapa 
goda serviceupplevelser och livskvalitet för de som verksamheten riktar sig till.
Ekonomiansvar
Varje chefs ekonomiansvar är att driva verksamheten inom verksamhetens budget mot 
uppsatta mål och prioriterade områden. Ansvaret innefattar att följa ekonomiska regelverk och 
anvisningar.
Personalansvar 
Varje chefs är kommunens arbetsgivarrepresentant och arbetsgivarföreträdare. Personal och 
arbetsmiljöansvar innefattar ett ansvar och arbete med att attrahera, rekrytera, utveckla, 
behålla, ställa om vid behov samt genom planering och ledning skapa en god arbetsmiljö och 
ett hållbart arbetsliv, där medarbetare och chef/ rektor gemensamt och tillsammans arbetar 
mot uppsatta mål och prioriterade områden. Ansvaret innebär att följa lagstiftning, 
samverkansavtal, övriga avtal, regelverk samt HR-relaterade styrdokument.

1.4.1.1 Chef och ledning inom ramen för verksamhetsplanen

Ett arbete med samtliga chefer i kommunen har genomförts för att beskriva chefens roll och 
uppgifter, dels enskilt, dels i relation till andra chefsled. Syftet är att tydligare rollfördelning 
leder till effektivare enskilt arbete och effektivare samarbete.
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Alla chefsnivåer verksamhetsansvar innefattar att driva och utveckla en effektiv verksamhet 
inom sitt uppdrag, att vara en del av Kungälvs kommun och agera helhetsorienterat utifrån 
politiska mål (nationella och lokala), lagstiftning, reglemente och styrdokument (program, 
planer, policyer och riktlinjer). Ansvaret innebär att arbeta mot uppsatta mål och att skapa 
goda serviceupplevelser och livskvalitet för de som verksamheten riktar sig till.
Vidare är samtliga chefers ansvar att stödja och samordna arbetet med förvaltningens 
verksamhetsplan och förvaltningens verksamhetsdialoger (vertikala dialoger), samt 
levandegöra och följa upp verksamhetsplanen tillsammans med medarbetarna.
Verksamhetsdialogerna ska utgå från att:

 Stödja och samordna arbetet med förvaltningens nulägesanalys och omvärldsbevaka 
inom styrning och verksamhetsutveckling

 Stödja och samordna arbetet med förvaltningens verksamhetsplan och förvaltningens 
verksamhetsdialoger

 Stödja och coacha i deras nulägeskoll, verksamhetsplan och verksamhetsdialog
 Proaktivt förbättra förvaltningens processer inom verksamhetsstyrning

Medarbetaren ansvarar för att

 Engagera sig i arbetet med verksamhetsplanen
 Agera utifrån verksamhetens uppdrag och mål
 Tillsammans med chefen/ rektorn koppla medarbetarens uppdrag till verksamhetens 

uppdrag och mål samt dokumentera detta tillsammans med sina utvecklingsområden i 
en medarbetarplan.

 Bidra aktivt på, och utveckla, arbetsplatsträffarna
Stödfunktioners (ekonomi, HR och administration) ansvar
Kommunens stödfunktioner har en viktig roll för att verksamheternas arbete och leveranser av 
tjänster ska bli så bra som möjligt. I kommunens tillitsbaserade styrning är stödfunktionerna 
integrerade i verksamheten och delaktiga verksamhetens uppdrag att skapa goda 
serviceupplevelser och livskvalitet för de som bor och verkar i Kungälv. I rollen ingår att ge 
chefer/ rektorer och medarbetare ett verksamhetsnära och professionellt stöd som utgår från 
deras behov. Stödfunktioner är stöd i styrning och värnar om styrmodellen.
Kvalitetsutvecklare
Kvalitets utvecklare stödjer sektorchefen i arbetet med att planera och följa upp politikens mål 
och ekonomi utifrån kommunens riktlinjer och anvisningar. I rollen ingår att:

 Stödja och samordna arbetet med sektorns nulägeskarta
 Stödja och samordna arbetet med att ta fram inriktning och målförslag till mål och 

ekonomi
 Stödja och samordna arbetet med att ta fram nyckeltal för uppdrag och inriktning
 Stödja och samordna arbetet med att följa upp uppdrag, inriktning och mål, både i 

dialog och i delårs- och årsbokslut
 Ansvara för att klarmarkera mål och ekonomi-ärenden i Stratsys enligt årshjulet
 Utbilda nya medarbetare i styrmodell och årshjulet för mål och ekonomi
 Kvalitets utvecklare stödjer cheferna/ rektorerna på förvaltningen i deras 

verksamhetsstyrning.

1.4.2 Sektorernas grunduppdrag och verksamhetsidé
Inom ramen för Modell för verksamhetsstyrning har förvaltningen utfört arbete under 2020 
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med att förtydliga grunduppdrag och verksamhetsidé.
Grunduppdrag besvarar frågan vad är vår uppgift och vilken statlig och kommunal styrning 
påverkar verksamheten?
I sektorernas och stabens grunduppdrag beskrivs verksamhetsidé, lagstiftning, viktiga 
styrdokument, målgrupper, politiska vision, mål och uppdrag som påverkar verksamheten. 
Grunduppdraget väver samman den statliga och kommunala styrningen.
Verksamhetsidén är en sammanfattning av huvudsakliga uppgifter och vilka målgrupper 
verksamheten riktar sig mot. I sektorplanerna redovisas hela grunduppdraget.

1.4.2.1 Bildning och lärande

1.4.2.1.1 Verksamhetsidé

Sektor bildning och lärandes målsättning, som är en tolkning av kommunens vision, är att 
"Alla ska lyckas". Visionen ska vara vägledande för alla våra verksamhetsområden och prägla 
vårt sätt att arbeta.

 Vi har som grundidé att de människor som har valt att arbeta hos oss ständigt ska 
reflektera över sitt ansvar och roll för att uppnå ” alla ska lyckas”.

 Vår vision innehåller också en förväntan på medarbetarna att vara ansvarstagande och 
kreativa.

 Konkret innebär det att alla har ett uttalat ansvar för att bidra till att skapa en 
utvecklande lärmiljö som möjliggör att alla kan lyckas.

 Det innebär också en förväntan att alla anstränger sig för att skaffa sig relevant 
information i syfte att utveckla verksamheten till en utvecklande lärmiljö för alla barn 
och elever.

 Inställningen hos våra medarbetare ska därför präglas av ett aktivt förhållningssätt där 
initiativ till förbättringar är en naturlig del av jobbet.

 Sektorn måste därför präglas av öppenhet och en stark tilltro till medarbetarnas 
kompetens och förmåga.

1.4.2.2 Trygghet och stöd

1.4.2.2.1 Verksamhetsidé

Sektor Trygghet och stöds verksamhetsidé utgår från socialtjänstlagens portalparagraf:
Samhällets socialtjänst skall på demokratins och solidaritetens grund främja människornas
- ekonomiska och sociala trygghet,
- jämlikhet i levnadsvillkor,
- aktiva deltagande i samhällslivet.
Socialtjänsten skall under hänsynstagande till människans ansvar för sin och andras sociala 
situation inriktas på att frigöra och utveckla enskildas och gruppers egna resurser.
Verksamheten skall bygga på respekt för människornas självbestämmanderätt och integritet.
Vid åtgärder som rör barn ska barnets bästa särskilt beaktas.
Vid beslut eller andra åtgärder som rör vård- eller behandlingsinsatser för barn ska vad som är 
bäst för barnet vara avgörande.
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1.4.2.3 Samhälle och utveckling

1.4.2.3.1 Verksamhetsidé

Sektor Samhälle och utveckling gör det attraktivt att bo i, arbeta i och besöka Kungälv. Vi ger 
en god service, en rättvis och rättssäker myndighetsutövning till invånarna och näringslivet, 
hållbar samhällsutveckling och skapar förutsättningar för kommunens alla verksamheter 
genom att tillhandahålla ändamålsenliga lokaler, lokalvård och måltider. Vi skapar också 
förutsättningar för ett aktivt fritids- och föreningsliv.
Sektorn utvecklar och förvaltar kommunens gemensamma mark, teknisk infrastruktur och den 
fysiska miljön. Arbetet inom sektorn sker genom de olika enheternas unika uppdrag och 
kompetens, och genom samordning i linjeorganisationen och portföljprocessen. 
Samhällsutvecklingsprocessen präglas av ekonomisk hushållning och miljömässig hållbarhet.

1.4.3 Stabens verksamhetsidé

1.4.3.1 Verksamhetsidé

Vi skapar bättre förutsättningar för våra chefer att ta ansvar för sitt uppdrag. Vi stärker vår 
organisation med stöd och rådgivning inom våra kompetenser. Vi driver och utvecklar våra 
processer så att kommunens verksamheter kan ge medborgaren, näringslivet och 
organisationer den service som de har rätt till.
Staben stödjer också våra förtroendevalda i arbetet med kommunens inriktningar, 
kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens mål för styrning och resultat.

1.4.4 Modell för verksamhetsstyrning - Move
Arbetet påbörjades 2019 då förvaltningens chefer tog fram beskrivningar av chefernas roll 
och uppgifter, dels enskilt dels i relation till de andra chefsleden. Syftet är att tydligare 
rollfördelning leder till effektivare enskilt arbete och effektivare samarbete.
Under 2020 har samtliga chefer utbildats i Kungälv kommuns Modell för 
verksamhetsstyrning - Move. Modellen bygger på tillitsbaserad styrning med den definition 
och beskrivning som regeringens tillitsdelegation har tagit fram.
”Tillit innebär inte att medarbetaren fritt kan välja vad hen ska arbeta med – utan bygger 
på samarbete inom tydliga ramar, med tydliga mål och mandat.
Tillitsbaserad styrning förutsätter en förskjutning av fokus från traditionell, formell 
styrning till en starkare betoning på kultur och ledarskap."
Utgångspunkten i Move är den enskilda enhetens behov av styrning och chefens roll i 
styrningen.
Inför 2022 ska samtliga chefer tillsammans med medarbetarna arbeta med sin 
verksamhetsplan för den eller de verksamheter hen är ansvarig för. Planen görs enligt en 
gemensam struktur och med ett innehåll som är specifikt för varje verksamhet.
Grunduppdrag - vad är vår uppgift och vilken statlig och kommunal styrning påverkar 
verksamheten
Viktigaste kvalitetsfaktorer - Beskriver kännetecken för bra kvalitet i vårt grunduppdrag
Fokusområden - med utgångspunkt från en nulägesanalys och grunduppdraget, vad behöver 
verksamheten utveckla och förbättra
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Budget - Hur använder vi de resurser som är tilldelade på bästa sätt, för att lösa 
grunduppdraget.

Modellen skapar förutsättningar för horisontell styrning på respektive nivå - enhet, 
verksamhet, sektor och förvaltning. Verksamhetsplanen ger ett underlag för uppföljning och 
dialog mellan chef och överordnad chef om kvalitet och resultat i verksamheten - vertikal 
styrning.

Handlingsutrymme i styrningen innebär att varje organisatorisk nivå själva har befogenhet 
och ansvar för att genomföra hela planerings- och uppföljningsarbetet processorienterat 
baserat på det egna uppdraget och förutsättningarna (definieras i både den statliga och 
kommunala styrningen).
Styrningen kvalitetssäkras genom dialog vilket innebär kontinuerliga, systematiska och 
strukturerade samtal om vision, mål, strategier, förhållningssätt, planer och resultat samt 
kvalitet i syfte att skapa gemensamma bilder, förståelse, goda relationer, tillit och kontroll.
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1.5 Uppföljning och analys
I kommunallagen anges att det för den kommunala verksamheten ska finnas mål och riktlinjer 
som är av betydelse för god ekonomisk hushållning.
Ett grundläggande syfte med god ekonomisk hushållning är en medveten samordning och 
inriktning av verksamhetens delar mot gemensamma mål. Helhetssyn vid planering är 
nödvändig för att klara av att uppfylla behoven i den samlade kommunala verksamheten.
För att beskriva och analysera kommunens ekonomiska läge arbetar förvaltningen parallellt 
med fyra analysmodeller.

1. Finansiellt resultat
2. Kapacitet
3. Riskförhållande
4. Kontroll

Finansiellt resultat
Periodens resultat analyseras samt balansen mellan intäkter och kostnader. Analys görs såväl 
månadsvis som årligen över investeringar vad gäller deras utveckling och finansiering.
Nyckeltal som redovisas är:

 Periodens resultat och prognostiserat resultat
 Periodens investeringar och prognostiserade årsnivå

Kapacitet 
Kommunens finansiella motståndskraft på lång sikt analyseras och redovisas. Ju starkare 
kommunen kapacitet är, desto mer motståndskraftig blir kommunen för konjunkturnedgångar.
Nyckeltal som redovisas här är:

 Långfristiga skulder
Riskförhållande
Analysen gällande riskförhållanden visar kommunens förmåga att möta finansiella problem 
på kort och medellång sikt. En god ekonomisk hushållning är en förutsättning för att 
kommunen inte ska tvingas vidta drastiska åtgärder i händelse av finansiella utmaningar.
Nyckeltalen som redovisas:

 Finansiell risk
Kontroll
Analys av planer och finansiella mål genomförs i syfte att kontrollera hur dessa efterlevs.
Nyckeltal som redovisas:

 Avstämning av balanskravet
Uppföljningen redovisas i samband i tertialrapporterna samt i finansiell rapport.
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1.5.1 Plan för uppföljning
 

Uppföljning Tidplan Styrelse

Förvaltningsplan Delårsrapport 1 (prognos helår) 
efter april Delårsbokslut 2 efter 
augusti, Årsbokslut, efter 
december

Kommunstyrelse samt 
kommunfullmäktige

Finansiell rapport Ingår i delårsrapporter och 
årsbokslut

Kommunstyrelse samt 
kommunfullmäktige

Rapportering, månadsvis Prognos mars och oktober – 
endast ekonomi, 
befolkningsprognos, arbetslöshet, 
försörjningsstöd samt personal 
(sjuktal, frisktal, omsättning, antal 
arbetade timmar jmf med antal 
invånare)

Kommunstyrelsen Mars och 
oktober till kommunfullmäktige

Uppföljning av politiska beslut I samband med delårsrapporter 
och årsbokslut

Kommunstyrelsen

Yrkesdialog Planering under vintern. 
Genomförande av dialog under 
våren

Representanter för 
kommunfullmäktige, beredningar, 
Kommunstyrelsen, utskott, 
nämnder, och bolagsstyrelser

Energiplan Årsrapport Berörda utskott

VA-verksamheten Delårsrapport 1 och 2 samt 
årsrapport

Utskott och kommunstyrelse

Intern kontrollrapport December Samtliga myndighetsnämnder och 
kommunstyrelsen

Prövning om den verksamhet ett 
kommunalt bolag bedrivit under 
året varit förenlig med det 
kommunala ändamålet och utförts 
inom ramen för de kommunala 
befogenheterna.

I samband med Bokslut Kommunens bolag samt 
kommunstyrelsen

 

1.5.2 GAP-analys
Ett analysarbete påbörjades 2019 med utgångspunkt att jämföra Kungälvs kommuns 
verksamheter med andra jämförbara och framgångsrika kommuner. Syftet är att identifiera 
möjliga förbättringspotentialer.
Vi kallar det för GAP-analys, det vill säga skillnaden (gapet) mellan Kungälvs kommun och 
jämförelsekommunerna.
Nettokostnadsavvikelse
Nettokostnadsavvikelse bygger på skatteutjämningssystemet och är avvikelse i procent mellan 
nettokostnad och referenskostnad. Nettokostnad är bruttokostnad minus bruttointäkt. 
Referenskostnaden bygger på nettokostnader och strukturvariabler för det aktuella året. 
Åldersstruktur tillsammans med geografisk och social struktur är de viktigaste 
strukturvariablerna som ingår i utjämningssystemets kostnadsutjämning.
Positiva värden indikerar högre kostnadsläge än vad förväntas enligt 
skatteutjämningssystemet och negativa värden ett lägre kostnadsläge än förväntat. Källa: 
Kolada.
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Nettokostnadsavvikelse totalt (exkl. LSS), andel (%)

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011

Ale -1,8 -1,1 0,2 2,3 6,3 5,6 4,3 4,9 8,2 7,5

Alingsås 1,0 0,2 2,2 3,1 3,7 2,2 3,2 4,0 4,3 3,0

Härryda -1,5 2,5 4,4 0,7 -2,9 -2,8 -2,7 -2,0 -0,8 -5,1

Kungsbacka 0,0 0,7 0,8 3,1 4,6 3,7 3,3 5,0 5,4 5,0

Kungälv -3,2 -3,5 0,6 1,6 1,7 0,9 0,9 1,0 3,7 4,1

Lerum -5,8 -3,2 -1,9 0,3 2,6 1,0 2,3 2,8 3,6 3,4

Stenungsund -0,4 4,7 3,8 4,9 7,9 1,8 -0,9 0,2 1,0 2,6

Alla kommuner (ovägt medel) 1,7 1,5 3,1 2,9 1,9 2,0 2,0 2,1 3,8 3,3

Kungälv kostnader totalt (exklusive LSS) är bättre (3,2%) än det framräknade standardvärdet 
2020. Utvecklingen över tid är positiv även om 2019 var något bättre. Nettokostnad i Kungälv 
var 2020 2 662 Mkr. 3,2% motsvarar en positiv avvikelse om 85 Mkr.
Kostnad per invånare/brukare
Ur Kolada har hämtats kostnadsuppgifter för Kungälv och ett antal liknade kommuner. 
Genom att jämföra kostnad per invånare kan kommunernas kostnader jämföras. Här tas inte 
strukturella skillnader mellan kommunerna med.

Nettokostnad, kommunens verksamhet totalt, Kr/inv

2020 2019 2018 2017 2016 2015

Ale 55 179 55 079 53 924 53 715 52 008 50 860

Härryda 54 864 56 973 55 501 53 427 49 886 48 956

Kungsbacka 57 231 57 884 55 129 54 359 53 531 51 754

Kungälv 55 214 53 811 54 871 54 112 52 753 50 488

Lerum 55 591 55 440 54 277 54 409 50 866 49 894

Stenungsund 56 146 57 025 56 084 53 891 53 478 49 562

Liknande kommuner, övergripande, 
Kungälv, 2019 54 280 53 310 51 697 50 392 48 803 47 064

Kungälvs ökar nettokostnaden per invånare mellan 2020 och 2019
Tabellen visar att Kungälv ökar kostnaden per invånare mellan 2020 och 2019. Övriga 
jämförelsekommuner minskar eller har oförändrad kostnad per invånare. Kungälv är något 
dyrare än gruppen "Liknade kommuner" och skillnaden ökar jämfört med 2019. Över en fem-
årsperiod är Kungälvs ökning av nettokostnad per invånare lägre än de flesta 
jämförelsekommunerna. Samtidig har kommunen vuxit mycket under samma period vilket 
visar på en god kostnadsmedvetenhet kombinerad med hög tillväxt.
Förvaltningens utmaningar
Balansen mellan god kvalitet och kostnadseffektivitet är svår och kräver ständig utveckling 
och utvärdering. Att jämföra sig med andra kommuner är ett viktigt verktyg för att nå rätt 
kvalitet och hushållning. Arbete måste göras på verksamhets- och enhetsnivå.

1.5.3 Anställda i förhållande till invånare
Medarbetarna är kommunens viktigaste resurs. Personalkostnaden är också den största 
kostnaden. Det är därför av största vikt att attrahera kompetent personal, sörja för god 



7 Budget 2022 - förvaltningens verksamhetsplan, investeringsbudget med - KS2021/1571-1 Budget 2022 - förvaltningens verksamhetsplan, investeringsbudget med lokalförsörjningsplan, riktlinjer för budgetprocess  : Förvaltningens verksamhetsplan 2022 2021-10-13

22(67)

arbetsmiljö och skapa effektiva arbetsprocesser.

Figurförklaring: Kommunanställda läses av via vänster axel, befolkningsutveckling läses av 
via höger axel. Personalsiffror redovisas per 1/11.
Kommentar: Bilden visar att ökningstakten för antalet anställda och årsarbetare har varit 
högre än ökningen av antalet invånare i kommunen under perioden 2013-2017. Under 2018 
har trenden brutits, antalet anställda och årsarbetare minskar eller ökar något samtidigt som 
antalet invånare fortsätter att öka.
Att antalet årsarbetare ökar något samtidigt som antalet anställd är oförändrat 2019-2020 är ett 
tecken på att andelen heltider ökar.

1.5.4 Kungälv som arbetsgivare
Kommunens medarbetare är en av Kungälvs viktigaste resurser och är avgörande för att nå 
vision Kungälv 2040. Kommunens ambitioner som arbetsgivare och vilka områden vi särskilt 
vill fokusera på under de kommande åren beskriver vi ur tre perspektiv för att vara attraktiv 
att vara anställd i Kungälv. Den innehåller tre kommungemensamma fokusområden:

1. Kommunen som möjliggörare
2. Förutsättningar för utveckling, fortbildning och kompetensutveckling
3. Digital mognad

Genom att fokusera på dessa områden vill vi som arbetsgivare möjliggöra för medarbetarna 
att skapa största möjliga värde för de vi är till för. För att lyckas behövs både viljan och 
förmågan att ta ansvar för sin uppgift, vilket i sin tur förutsätter ett inspirerat och samspelt 
medarbetarskap och ledarskap.
Stolta medarbetare som gör skillnad
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Vi vill att varje medarbetare och ledare ska ha ett personligt engagemang och känna stolthet 
för sitt arbete. Vi ska utvecklas tillsammans så att vi är väl förberedda att möta framtidens 
utmaningar. Målet är att vårt sätt att arbeta tillsammans bidrar till och utvecklar en god 
arbetsmiljö.
Kommunens medarbetare gör skillnad för våra invånare, föreningar och näringslivet och 
bidrar till en helhet och skapar värde tillsammans. Kommunen ska erbjuda kreativa och 
dynamiska uppdrag och möjliggöra en balans i livet för alla medarbetare. För att vara attraktiv 
som arbetsgivare och kunna behålla och vid behov rekrytera kompetens ska heltidstjänster 
vara norm. Vid specifika arbetsuppgifter där det inte finns underlag kan undantag göras. 
Deltid ska vara en möjlighet.
Karriärvägar och utvecklingsmöjligheter
I Kungälvs kommun uppmuntrar vi våra medarbetare att hela tiden lära, utvecklas och tänka 
nytt. Vi arbetar därför med att skapa struktur och kultur som möjliggör för olika former av 
karriärvägar och utvecklingsmöjligheter. Vi har ledare som stöttar sina medarbetares 
utveckling och utmanar sig själva i sin egen utveckling.
Det finns mycket som bekräftar att Kungälvs kommun är en attraktiv arbetsgivare. Vi vet att 
det är positivt att ha en anställning i Kungälvs kommun i sitt CV, det är meriterande.
Yrkesdialoger med medarbetare ger inspiration och kunskap
Det finns en önskan om en strukturerad yrkesdialog i kommunen från organisationens olika 
delar bland anställda och förtroendevalda. Syftet med yrkesdialogen är att få kunskap och 
förfina slutsatser utifrån ett verksamhets och medarbetarperspektiv för framtida uppdrag.
Det handlar om att ha en kommunikation och dialog som skapar förutsättning för 
medarbetaren att förstå den förväntan som uttrycks i politikernas beslut och utifrån det göra 
rätt saker. Det handlar också om att kommunikationen från medarbetaren till uppdragsgivaren 
(politiken) fungerar för att det ska bli en återkoppling på hur besluten har fungerat.
Likaså är det viktigt med en bra dialog mellan politiken (som verkar på uppdrag av våra 
medborgare) och våra medborgare för att dels få en förståelse och transparens kring de 
prioriteringar som görs men också för att få synpunkter på kommunens service och därmed 
kunna arbeta med förbättringar. Kommunikation och dialog ska ses som en aktivitet som ska 
ingå i processbeskrivning och årsplanering för planerings- och uppföljningsarbetet

1.5.5 Kommunens resurser – dess medarbetare
Medarbetarnas insatser är av största vikt för att nå organisationens mål och visioner. 
Medarbetare med rätt kompetens och förutsättningar är avgörande för kvalitet i kommunens 
verksamheter. Medarbetare som har meningsfulla arbetsuppgifter, tydliga mål, bra ledarskap, 
goda arbetsmiljöförhållanden och möjligheter att påverka och utvecklas i sitt uppdrag har 
förutsättningar att känna stolthet, engagemang och motivation i sitt arbete. Det ger i sin tur 
goda möjligheter att uppnå verksamhetsmålen och erbjuda kvalitativa tjänster till 
medborgarna.
Det ska vara attraktivt att vara anställd i Kungälvs kommun och vi behöver jobba aktivt med 
alla delar i kompetensförsörjningsprocessen; behålla, fortbilda, utveckla attrahera och 
rekrytera nya talanger. Det är också viktig att arbeta med andra personalstrategiska frågor som 
ledarskap, bemanning, lönesättning, arbetsmiljö och jämställdhet som också har stor betydelse 
för fortbildning, kompetensutveckling och kompetensförsörjningen och upplevelsen av 
kommunen som en attraktiv arbetsgivare.
Kungälvs kommun, liksom övriga kommuner, står inför en situation där befolkningen växer 
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och både äldre och barn i förskole- och skolålder ökar, vilket innebär att behovet av 
kommunala tjänster inom framförallt vård och omsorg, förskola och skola ökar. Detta, 
tillsammans med relativt stora pensionsavgångar, gör att behoven av rekrytering och att arbeta 
aktivt med kompetensförsörjning ökar. En förutsättning för att lyckas med 
kompetensförsörjnings utmaningen är att alla kommunens verksamheter tar ansvar och förmår 
tänka nytt och ifrågasätta invanda arbetssätt, roller, uppdrag, kompetenskrav, organisations- 
och samarbetsformer med mera.
Kungälvs kommun ska ha ett systematiskt och strategiskt arbete med 
kompetensförsörjning
Det innebär att det ska finnas en gemensam strukturerad process i kommunen för att 
fortlöpande planera, genomföra och följa upp aktiviteter som syftar till att säkra 
kompetensförsörjningen. En övergripande strategi för kompetensförsörjning ska tas fram och 
ska ligga till grund för en utveckling där vi arbetar aktivt både med att påverka storleken på 
behovet av ny kompetens och att utveckla och behålla befintlig kompetens.
Snabbare förändringstakt, digitalisering och annan verksamhetsutveckling ställer ökade krav 
på fortbildning, kompetensutveckling och kompetensväxling. För att möta detta behöver stöd 
och strukturer för kompetensutveckling och internutbildning tas fram. Medarbetares 
kompetens ska tas tillvara och nyttjas på bästa sätt för dem vi är till för.
I en föränderlig värld är det viktigt att arbeta systematiskt och ha en kontinuerlig dialog på 
arbetsplatser och i ledningsgrupper, hur kompetensen kan användas rätt, arbetsuppgifter och 
uppdrag fördelas, organiseras och utgöra underlag för att rekrytera kompetens till 
organisationen. Att främja en breddad rekrytering tar avstamp i rätt användande av befintlig 
kompetens, samtidigt som strukturerat arbete sker för att möjliggöra för nya grupper på, och 
utanför, arbetsmarknaden att bidra till en säkrad kompetensförsörjning.
Lönebildning och lönesättning ska bidra till kompetensförsörjningen 
Att vara en attraktiv arbetsgivare handlar om mer än lön, men att ha lönenivåer som säkrar att 
vi kan rekrytera medarbetare med rätt kompetens samt att använda lönen som styrmedel 
genom att premiera goda prestationer som bidrar till verksamhetens mål och utveckling är en 
del i att säkra kompetensförsörjningen. Den gemensamma kompetensstyrningsmodellen som 
tydliggör kopplingen mellan vad medarbetaren åstadkommer och verksamhetens mål och 
uppdrag utgör grunden för kvalitet i kompetensutveckling och den individuella 
lönesättningen. På övergripande nivå behöver vi utveckla arbetet med lönebildning och med 
kommunens önskade lönestruktur.
Varje år genomförs lönekartläggning utifrån vårt arbetsvärderingssystem som syftar till att 
eliminera osakliga löneskillnader inom en tre-årsperiod. I budgeten för 2021–2022 kommer 
det avsättas särskilda medel för detta.
Kungälvs kommun ska erbjuda ledarutveckling som ger chefer goda förutsättningar för 
sitt uppdrag
Ett program för ledarutveckling som utgår ifrån kommunens Modell för verksamhetsstyrning 
- MOVE och anpassas till chefsuppdragen på respektive nivå ska tas fram. Introduktionen av 
nya chefer ska stärkas. Antalet underställda medarbetare ska möjliggöra för chefer att skapa 
förutsättningar för engagemang och god arbetsmiljö men ska samtidigt spegla verksamhetens 
behov och förutsättningar på ett balanserat sätt.
Enhetschefens/rektorns uppdrag är främst att leda och skapa förutsättning för medarbetare att 
utföra sina uppdrag genom att tydliggöra förväntningar, löpande följa medarbetarnas arbete 
samt ge återkoppling på utförande och resultat. Ett medarbetarskap med mer av eget 
handlingsutrymme, ansvarstagande och delaktighet förutsätter ett ledarskap och en styrning 
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som baseras på tillit och förtroendefull kommunikation. Verksamhetscheferna behöver 
utveckla förmågan till innovation och förnyelse. Ett gemensamt ansvarstagande och 
samarbete över organisationsgränserna är nödvändigt för att klara de utmaningar som 
kommunen står inför.
Kungälvs kommun ska erbjuda trygga anställningsvillkor
Andelen timavlönade anställda ska minska till förmån för fler månadsavlönade och 
tillsvidareanställningar, timanställning ska enbart vara aktuellt i samband med korta vikariat.
Fler tillsvidareanställningar bidrar till en ökad kvalitet och kontinuitet i kommunens 
verksamheter. Heltidsanställningar ska vara en rättighet och deltidsanställningar en möjlighet.
I samband med ökade behov av förändring och kompetensväxling ska det finnas ett aktivt 
arbete med omställning som tillvaratar kompetens, värnar individernas anställningstrygghet 
och bidrar till kommunens behov av kompetensförsörjning.
Kungälvs kommun ska ha jämställda och icke diskriminerande arbetsplatser
Alla medarbetare har samma möjligheter och villkor för anställning, arbetsförhållanden, 
föräldraskap, utveckling och karriär. Det personalstrategiska arbetet ska bidra till att stärka 
jämställdheten och motverka diskriminering inom kommunens verksamheter. Alla nivåer i 
organisationen ska ha den kunskap som behövs för att ta ansvar för aktiva åtgärder för 
samtliga diskrimineringsgrunder i enlighet med lagstiftningen för jämställda och icke 
diskriminerande arbetsvillkor.
Lokalförsörjningsplan
Ett växande Kungälv ställer krav på en ökad medvetenhet och strävan mot en hållbar 
utveckling inom kommunens lokalförsörjning. Ökade och förändrade lokalbehov måste inte 
bara mötas med en professionell planeringsprocess utan även inriktas mot miljömässigt goda, 
sunda och långsiktigt hållbara byggnader såväl vid nybyggnation som vid renovering och 
anpassning av befintliga lokaler.
Sektorernas lokalförsörjningsplaner ska under året synkroniseras i en kommungemensam 
lokalförsörjningsplan. Fristående aktörers behov och planer på etablering ska synkroniseras 
med de övergripande lokalförsörjningsplanerna och kopplingen till kommunens 
investeringsprogram behöver även fortsättningsvis stärkas och utvecklas för att ge bättre 
underlag för prioriteringar och kommunövergripande överväganden över helheten.
Fortsatt digital satsning för nya sätt att utveckla välfärden och den kommunala servicen
Kungälvs kommun ska nyttja möjligheterna som digitaliseringen kan ge. Kungälvs kommun 
ska medverka till en ökad samverkan såväl regionalt som lokalt för att skapa en modern e-
förvaltning som förenklar, förnyar och förbättrar tjänster för medborgare, organisationer och 
näringsliv.
En förutsättning för en utveckling mot en framtida e-förvaltning är att verksamheter utvecklas 
med nya arbetssätt. Att organisation, processer och teknik utvecklas tillsammans med och 
nära medborgarna och näringslivet. Detta kräver också en mycket mogen 
informationshantering och ett aktivt deltagande från kommunens alla verksamheter på 
kommunens utvecklingsresa mot e-samhället.

 Kungälvs kommun ska verka för fortsatt fiberutbyggnad inom hela kommunens 
geografiska område. Det kan ske i egen regi genom det kommunala bolaget Stadsnät 
eller i samarbete med andra aktörer.

 Kungälvs kommun ska driva på arbetet inom öppna data.
 Kungälvs kommun ska verka för att medborgare, företag och organisationer bara ska 
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behöva lämna information en gång i sin kontakt med kommunen.
 Arbetet med att erbjuda företagen nya innovativa tjänster i deras kontakter med 

Kungälvs kommun ska fortsätta som en del av kommunens näringslivsarbete

1.5.6 Arbetsmiljö
Förvaltningsledningens arbetsmiljömål 2022
Arbetsmiljön i Kungälvs kommun är hållbar och utvecklande vilket kännetecknas av:

 En god social arbetsmiljö där vi samarbetar och har ett inkluderande synsätt.
 En god organisatorisk arbetsmiljö med ett tillitsbaserat ledarskap som skapar 

möjlighet till eget ansvar. Det finns en tydlighet kring arbetets förväntningar och våra 
uppdrag.

Uppdraget till respektive enhet ska definiera vad ovanstående mål innebär och koppla 
åtgärder till dessa. Detta kan arbetas genom Kungälvs kommuns modell för 
verksamhetsstyrning (MOVE) som handlar om tillitsbaserad styrning och ledning.
Arbetsmiljö - ett ständigt pågående förbättringsarbete
Kungälvs kommun ska ha en arbetsmiljö som är hållbar för alla medarbetare. Det 
systematiska arbetsmiljöarbetet utgör grunden för en god arbetsmiljö och ska därför stärkas 
och utvecklas. Alla chefsnivåer ska ha den kunskap och det stöd som behövs för att kunna 
bedriva ett aktivt och förebyggande arbetsmiljöarbete. Alla chefer och medarbetare behöver 
ha en god kunskap om de arbetsmiljörisker som finns i den egna verksamheten för att så långt 
som möjligt kunna förebygga att dessa leder till ohälsa.
Arbetsmiljöarbetet ska ske i samverkan mellan chefer, medarbetare och skyddsombud, 
medarbetare ska ha möjlighet att vara delaktiga och påverka den egna arbetsmiljön. De forum 
som finns inom samverkanssystemet; skyddskommittéer, arbetsmiljögrupper och 
arbetsplatsträffar är viktiga arenor för detta.
Via det lokala samverkansavtalet skapas förutsättningar för att arbetsgivare, fackliga 
organisationer, medarbetare och skyddsombud tillsammans kan arbeta för en väl fungerade 
och bra arbetsmiljö. En god kunskap hos samtliga parter om det lokala samverkansavtalet är 
därför av största vikt för att möjliggöra en god samverkan. Skyddsombuden spelar en viktig 
roll i arbetsmiljöarbetet och ska ges förutsättningar att uppfylla sitt uppdrag. Under 2020 har 
projektet Sund arbetsliv genomförts. Det kommer att fortsätt under 2021.
Bra arbetsmiljö är en viktig strategisk fråga för Kungälvs kommun! Vår arbetsmiljö ska 
präglas av öppenhet, jämlikhet och respekt. I arbetsmiljön ingår allt som påverkar oss i vårt 
arbete – fysiskt, organisatoriskt och socialt. Bra arbetsmiljö är förutsättning för att skapa god 
kvalitet och effektivitet i verksamheten och för att det ska vara attraktivt att arbeta i Kungälvs 
kommun.
Systematiskt arbetsmiljöarbete, främja hälsa och förebygga ohälsa 
Systematiskt arbetsmiljöarbete innebär att kontinuerligt undersöka, genomföra och följa upp 
verksamheten på ett sådant sätt att ohälsa och olycksfall i arbetet förebyggs och en 
tillfredsställande arbetsmiljö uppnås. Det systematiska arbetsmiljöarbetet är en ständigt 
pågående process som ska vara en naturlig del av verksamheten.

 Chefer ska i syfte att minimera risker i samverkan med medarbetarna regelbundet 
undersöka arbetsförhållanden och bedöma riskerna för att någon kan komma att 
drabbas av ohälsa och olycksfall i arbetet. Även medarbetare har ansvar för att 
uppmärksamma risker, undanröja dessa om det är möjligt eller i annat fall omgående 
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informera chefer om riskerna.
 Alla årliga ronder ska kommuniceras på arbetsplatsträffar (APT) tillsammans med 

medarbetare så att alla medarbetare på så sätt involveras i arbetsmiljöarbetet. Mål ska 
sättas inom alla OSA-områden såsom arbetsbelastning, arbetstidens förläggning och 
kränkande särbehandling.

 För att fler medarbetare ska få förutsättningar att kunna involveras i arbetsmiljöarbetet 
och arbetsplatskulturen kommer olika verktyg och metoder att tas fram som ska 
användas på APT.

 Chefer och medarbetare registrerar arbetsskador, tillbud samt riskobservationer i det 
kommungemensamma arbetsskaderegistret. Åtgärder ska vidtas omgående om det är 
praktiskt möjligt. Åtgärder som inte kan vidtas omgående ska dokumenteras i en 
skriftlig handlingsplan.

 Arbetsmiljö är en ständigt pågående förbättringsprocess av aktiviteter så Årshjulet 
kompletteras frekvent och aktiviteter behandlas i respektive samverkansnivå med 
uppföljning i KS såväl som skyddskommitté.

 Nya chefer får utbildning i olika evidensbaserade ledarskapsteorier om hälsa och 
ohälsa och på så sätt får verktyg och metoder för att sedan kunna använda dem i sina 
arbetsgrupper så att det sprids till medarbetare.

 Medarbetares utvecklingssamtal kommer fortsatt ha fokus på medarbetares- och 
verksamhetens utveckling och förutsättningar, men kan också vara en möjlighet till 
hälsofrämjande arbete.

 Utbildning kommer att fortsätta för alla chefer och skyddsombud i Sunt arbetslivs 
arbetsmiljöutbildning och för chefer utbildning i tillitsbaserat ledarskap (MOVE) för 
att skapa en gemensam struktur, metod och arbetsplatskultur inom Kungälvs kommun. 
Vi ser en möjlighet att så småningom integrera flera olika projekt med varandra för att 
skapa tydlighet för vad Kungälvs kommun står för.

Åtgärder 
Arbetsmiljöarbetets organisation ska vara tydlig och klar för alla medarbetare. Inom varje 
verksamhet ska finnas en skriftlig uppgiftsfördelning som klargör vilka uppgifter chefer, 
rektorer och övriga medarbetare har för att skapa en tillfredsställande arbetsmiljö. Lagar, 
tillämpliga föreskrifter och avtal inom arbetsmiljöområdet ska vara kända och tillgängliga för 
alla medarbetare.
Samverkan 
Arbetsgivaren och fackliga organisationer verkar gemensamt för att skapa förutsättningar för 
ett positivt arbetsklimat och en god arbetsmiljö med inflytande och delaktighet för alla 
medarbetare. Samverkan ska ske i det dagliga arbetet, genom medarbetarsamtal, vid 
arbetsplatsträffar (APT) och i samverkansgrupper. Vid arbetsplatsträffar och andra 
samverkansmöten ska arbetsmiljöfrågor tas upp i enlighet med gällande samverkansavtal.
I Kungälvs kommuns värderingar står det att vi ska arbeta med KASAM, känsla av 
sammanhang
Vi ska orka arbeta under lång tid av våra liv. För att klara det måste arbetslivet vara hållbart. 
Vad som upplevs som ett hållbart arbetsliv är individuellt, men att främja hälsa kan förebygga 
ohälsa. Ett sätt är att arbete med medarbetares känsla av sammanhang. Vilket också kan 
översättas som jag vet, jag vill, jag kan!
Jag vet handlar om att vad som förväntas av mig i min yrkesroll är tydligt tex genom att 
arbetsuppgifter prioriteras av närmaste chef när det finns motsättningar eller att det finns en 
väl genomarbetad och strukturerad verksamhetsnära introduktion.
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Jag vill handlar om varje medarbetares inre motivation och se mening med uppdraget. Att 
man vill ta ansvar för sina arbetsuppgifter och vill delge av sina kunskaper och kompetens och 
att de tas tillvara. Ett sätt att arbete med detta är att få möjlighet att påverka sin 
arbetssituation, men förstås inom vad ramen för verksamheten och arbetsuppgifterna tillåter. 
Därför är samverkansavtalet och att aktivt delta på enhetens möten och APT viktiga.
Jag kan handlar om att ha rätt kompetens och kunskap för uppdraget. Syftet är att få en känsla 
av att ha kontroll över det som ska utföras. Därför är tydliga annonser, introduktion, 
kompetensutveckling, tid för reflektion och det dagliga lärandet viktigt.

1.5.7 Social hållbarhet
Programmet Social hållbarhet – ökat innanförskap antogs av kommunfullmäktige den 19 
december 2019 (Dnr KS2019/0202). Syftet är att tillsammans med civilsamhället, 
näringslivet, hälso- och sjukvården och övriga offentliga institutioner öka innanförskapet i vår 
kommun. Programmet är ett långsiktigt och visionärt dokument, med fokus på vad Kungälvs 
kommun ska uppnå kring ökad social hållbarhet och innanförskap.
Programmet är ett samlande dokument för det underliggande planerna; social översiktsplan, 
äldreplan, funktionshinderplan samt plan Trygg i Kungälv. Planerna förtydligar programmets 
mer övergripande formuleringar. De sträcker sig fram till 2023 med utblick mot 2027. 
Planerna har tagits fram med utgångspunkt från verksamhetens förutsättningar, strategiska 
mål, resultatmål, befintliga politiska uppdrag samt uppdrag inom Trygg i Kungälv, SIMBA 
och Samordningsförbundet Älv & Kust. Prioriteringar har skett utifrån förvaltningens 
befintliga resurser och pågående insatser.
Uppföljningen av program Social hållbarhet kommer integreras i Kungälvs kommuns 
uppföljning av Agenda 2030, där aktiviteter följs upp årligen upp via en gemensam rapport. 
Rapporten redovisas till kommunfullmäktige och innefattar återkopplingar från social 
översiktsplan, äldreplan, funktionshinderplan samt plan trygg i Kungälv.

1.5.8 Agenda 2030
Agenda 2030 är en angelägenhet för hela samhället. För att Sverige även fortsättningsvis ska 
kunna visa vägen mot en hållbar utveckling måste hela samhället vara delaktigt. Alla ska vara 
med och ingen ska lämnas utanför.
Hur kan Kungälvs kommun omsätta de globala, nationella och regionala ambitionerna till 
konkret handling och förändring i verksamheten? Arbete med en plan för förvaltningens 
arbete 2022 pågår.

 Koppla gällande politiska mål och riktlinjer i Kungälvs kommun till AGENDA 2030
 Identifiera och följ upp relevanta mått och indikatorer kopplade till Agenda 2030
 Sammanställ och analysera resultatet av det arbete som pågår i Kungälvs kommun
 Föreslå insatser där analysen visar förbättringspotential eller goda resultat
 Redovisa resultat till kommunstyrelse och kommunfullmäktige i mars/april varje år i 

samband med årsbokslut
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1.5.9 Internkontroll
Förvaltningen har ett politiskt uppdrag att Involvera chefer och medarbetare i det interna 
kontrollarbetet. Arbete med uppdraget pågår kontinuerligt. Det är viktigt att kunskap om 
intern kontroll finns i hela organisationen, inte bara i ledningen.
Intern kontroll är ett verktyg för styrning och ledning av verksamheter på alla nivåer. En 
kultur där kunskap finns om processer, lagar och regler som styr verksamheten tillsammans 
med väl fungerande kontrollsystem som granskas efter riskbedömning ger en god 
kontrollmiljö. Intern kontrollsystemet ger förutsättningar för tillitsbaserad styrning genom att 
balansera handlingsfrihet med ansvar och kontroll.
Arbetet sker systematiskt. En plan för intern kontroll upprättas årligen. Genom att utföra 
riskbedömningar tydliggörs vad som kan komma att påverka verksamheten. 
Riskbedömningen ska genomföras inom respektive sektors verksamhetsområden samt 
ekonomi, HR dokument- och ärendehantering, samt andra övergripande processerna. 
Riskbedömning ska också genomföras inom de processer som omfattas av 
myndighetsnämndernas ansvar.
Riskbedömningarna sammanställs i en samlad riskbild som ska beskriva vilka 
kontrollmoment som ska granskas under året. Höga risker och avvikelser vid granskning 
innebär att förslag på åtgärder tas fram för att för att minska risken eller avvikelsen 
(åtgärdsplan).
För 2022 föreslår förvaltningen att riskanalys genomförs inom följande områden: ekonomi, 
HR, dokument och ärendehantering, upphandling, it samt verksamhetsspecifika processer.
Följande sakområden ges extra fokus i riskanalysen: delegationsbeslut, patientsäkerhet, 
trygghet och säkerhet, anställningar, byggande, fastighetsförvaltning, upphandling och 
bisysslor.
Den interna kontrollplanen redovisas för kommunstyrelsen i december 2022, med förslag till 
eventuell åtgärdsplan och intern kontrollplan 2023.
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2 Resultatmål och indikatorer samt koppling till strategiska mål

2.1 Sammanställning av KF och KS mål
Kommunfullmäktiges (KF) Strategiska mål Kommunstyrelsens (KS) Resultatmål

1. Attraktivt att vara anställd i Kungälvs kommun

Strategiska förutsättningar 2. Kommunens verksamheters kvalité och hushållning 
ska hävda sig väl i jämförelse med landets bästa 
kommuner

3. Alla barn och elever vistas i en trygg och säker 
pedagogisk miljö

4. Alla förskolebarn är efter avslutad förskola väl 
förberedda att börja grundskolaAtt ge goda förutsättningar för livslångt lärande

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

9. Förbättrat näringslivsklimat
Att medborgare och näringsliv ska känna ökat 
förtroende för kommunen 10. Kortare handläggningstider med bibehållen 

rättssäkerhet

En ökad samordning mellan infrastruktur och 
byggnation i hela kommunen

11. Planeringsberedskap skall finnas för bostäder, 
verksamhetsmark och handel

12. Minskade utsläpp i luft och vattendragAtt underlätta för invånare och företag i Kungälv som 
vill reducera klimatutsläppen 13. Ökad kollektiv jobbpendling

6. Kostnaderna för försörjningsstöd i nivå med tidigare 
år

14. 100% av Alla ungdomar inom 
uppföljningsansvaret erbjuds utbildning eller annan 
aktivitet

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

15. Utanförskapet minskar genom att 
försörjningsstödet villkoras mot individuella kontrakt 
med krav på arbetsmarknadsfrämjande insatser

2.2 Strategiska förutsättningar

Förtydligande

Som grund för kommunfullmäktiges strategiska mål finns förutom visionen även strategiska 
förutsättningar vilken består av tre delar. Dessa är ekonomi, medarbetare (human kapital) och 
processer. Dessa tre är styrande på ett övergripande plan och har direkt påverkan huruvida vi 
lyckas eller inte. De strategiska förutsättningarna är på samma gång begränsning, inriktning 
och verktyg för att nå de strategiska målen. Som strategiska förutsättningar kan också nämnas 
att kommunens verksamhet styrs av lagar, förordningar och reglementen.
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2.2.1 Attraktivt att vara anställd i Kungälvs kommun

Tolkning

Våra medarbetare ska känna stolthet i sitt arbete för kommunen och möta medborgarna med 
ett gemensamt serviceinriktat förhållningssätt. Andra viktiga faktorer är arbetsplatskultur, 
möjligheter till utveckling, flexibla arbetsvillkor, personlig utveckling utifrån kompetens och 
erfarenhet

Indikator
Utfall 
2020

Målvärd
e 2021

Målvärd
e 2022

Andel timanställda i förvaltningen, arbetade timmar
Tid som utförs av timanställda i förhållande till totalt arbetad tid. 
Målsättningen är att andelen ska minska.

9,6% 8% 6,9%

Personalomsättning i förvaltning, exklusive pension
Externa avgångar på grund av egen begäran exklusive pension i relation till 
medeltalet anställda under beräkningsperioden (året), hela förvaltningen. 
Mätningen görs i rullande tolvmånadersperioder.

7,5% 9,5% 9%

Antal sökande per utannonserad tjänst
Antal ansökningar delat på antalet utannonserade annonser under perioden.

27,4 32 32

Frisknärvaro
Andel anställda som har mindre än 5 sjukdagar under mätperioden.

39,5% 53% 54,5%

Andel chefer (%) med antal medarbetare färre än 26
Andel chefer som har 25 medarbetare eller mindre
Nuvärde 2020 49,6 %

50,3% 50% 50%

Andel chefer (%) med antal medarbetare inom intervallen 26-35
Andel chefer som har medarbetare inom intervallen 26-35
Nuvärde 2020: 29,9 %

36,5% 30% 31%

Andel chefer (%) med antal medarbetare, fler än 35
Andel chefer som mer än 35 medarbetare
Nuvärde 2020: 20,4%

13,1% 20% 19%

2.2.2 Kommunens verksamheters kvalité och hushållning ska 
hävda sig väl i jämförelse med landets bästa kommuner

Tolkning

Kungälv resultat ska vara bättre än genomsnittet av jämförbara kommuner avseende 
verksamhetens kvalitet och hushållning.  Målsättningen är en årlig förbättring på 2 % inom 
kommunens verksamheter i förhållande till föregående år.
Verksamhetens kvalitet = Genomsnittligt jämförbart utbud, resultat, handläggningstider och 
inom lagarnas gränser.

Indikator
Utfall 
2020

Målvärd
e 2021

Målvärd
e 2022

Kommunranking - Kvalitet ”Här är det bäst att leva”
Tidningen Fokus har utifrån 75 statistiska sammanställningar och större 
kommunrankningar sammanställt hur kommunerna presterar i nio olika 
huvudkategorier: Demografisk utveckling, Arbetsmarknad och inkomster, 
Bostadsmarknad, Kommunal ekonomi, Brottslighet och säkerhet, Fritid, 
kultur och nöje, Demokrati, jämställdhet och socialt kapital, Utbildning samt 
Miljö.
Resultaten inom var och en av de 75 listorna har relaterats till kommunernas 
genomsnitt och poängsatts utifrån positiv respektive negativ avvikelse.

21 30 30

Nettokostnadsavvikelse totalt (exkl. LSS), andel (%)
Avvikelse i procent mellan total nettokostnad och total strukturårsjusterad 

-3,2% 0% 0%
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Indikator
Utfall 
2020

Målvärd
e 2021

Målvärd
e 2022

standardkostnad för förskola och skolbarnomsorg, grundskola, 
gymnasieskola, individ- och familjeomsorg och vård och omsorg om äldre. 
Med nettokostnad avses bruttokostnad minus bruttointäkt. Avser samtlig 
regi. 
Utfallet redovisas som en procentuell avvikelse från den kostnadsnivå som 
kommunen beräknas ha enligt skatteutjämningssystemet. Ett utfall över 0 
procent innebär högre kostnader än förväntat. Utfall under 0% innebär lägre 
kostnader än förväntat. Källa: SCB och SKL.

Nettokostnad per invånare
Nettokostnad kommunens verksamhet totalt, kr/inv (N03067)
Bruttokostnad minus interna och externa intäkter för kommunens samtliga 
löpande verksamheter, både egentlig verksamhet (huvudsakligen 
skattefinansierad) och affärsverksamhet (huvudsakligen avgiftsfinansierad), 
dividerat med antal invånare i kommunen den 31/12. Avser huvuddelen av 
kommunens löpande externa kostnader, till exempel löner, 
arbetsgivaravgifter, hyror, bidrag, förändrad pensionsavsättning, utbetalda 
pensioner, inköp av varor och tjänster etc. Källa: SCB.

55 214 56 000 57 000

Antal årsanställd per 1000 invånare
Årsarbetare, totalt kommunalt anställda, antal (N00098)
Årsarbetare, totalt antal kommunalt anställda. Antalet årsarbetare räknas 
fram med hjälp av den faktiska sysselsättningsgraden för månadsavlönade 
och arbetade timmar för timavlönade. Årsarbetare anger hur många 
anställda kommunen skulle ha haft om den faktiska sysselsättningsgraden 
för månadsavlönade och arbetade timmar för timavlönade summerades till 
heltidsanställningar. Anställda inom kommunalförbund/kommunala bolag 
ingår inte. Källa: SKL:s personal- och lönestatistik (novemberstatistiken).

Antal invånare totalt den 31/12. Källa: SCB. Invånare totalt, antal (N01951)

75,62 73 72

Måluppfyllnad övriga resultatmål visar minst 50 procent grönt
Mäter hur stor andel av KS resultatmål som bedöms vara uppfyllda. Enligt 
Kungälvs kommuns definition av God ekonomisk hushållning ska minst 50 % 
av verksamhetsmålen vara uppnådda.

50% 50% 50%

Bygglov – Index i servicemätningen insikt (Privat och företag)
Insikt är en servicemätning av kommunernas myndighetsutövning. Indikatorn 
mäter både företag och privatpersoners upplevda service. Ny indikator för 
2022. Historik hämtad från Insikt. Resultat över 70= mer än godkänt.

72 70 70

2.3 Att ge goda förutsättningar för livslångt lärande

Förtydligande

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

2.3.1 Alla barn och elever vistas i en trygg och säker pedagogisk 
miljö

Tolkning

Genom skolans värdegrundsarbete, systematiskt arbete med lokaler och arbetsmiljö tar vi ett 
helhetsansvar för varje individ. Det främjande och förebyggande arbetet ska syfta till att 
förankra respekten för alla människors lika värde samt att bidra till en skolmiljö där alla barn 
och elever känner sig trygga och utvecklas
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Indikator
Utfall 
2020

Målvärd
e 2021

Målvärd
e 2022

Elevenkät åk 2: "Jag är trygg i skolan", andel (%) positiva svar
Indikatorn visar andelen elever på kommunala skolor i Kungälv som angivit 
positiva svar på frågan "Jag är trygg i skolan". Positiva svar är de som svarat 
”Stämmer helt och hållet” och ”Stämmer delvis” på frågan.

93% 95% 95%

Elevenkät åk 5: "Jag är trygg i skolan, andel (%) positiva svar
Indikatorn visar andelen elever på kommunala skolor i Kungälv som angivit 
positiva svar på frågan "Jag är trygg i skolan". Positiva svar är de som svarat 
”Helt positiv” och ”Ganska positiv” på frågan.

86% 89% 91%

Elevenkät åk 9: "Jag känner mig trygg i skolan", andel (%) positiva svar
Indikatorn visar andelen elever på kommunala skolor i Kungälv som angivit 
positiva svar på frågan "Jag är trygg i skolan". Positiva svar är de som svarat 
”Helt positiv” och ”Ganska positiv” på frågan.

83% 81% 83%

Elevenkät GY2: "Jag känner mig trygg i skolan"
Indikatorn visar andelen elever på kommunala skolor i Kungälv som angivit 
positiva svar på frågan "Jag är trygg i skolan". Positiva svar är de som svarat 
”Helt positiv” och ”Ganska positiv” på frågan.

86% 89% 91%

Enkät till vårdnadshavare i förskola och pedagogisk omsorg "Jag upplever 
att mitt barn känner sig tryggt?", andel positiva svar
Enkät till vårdnadshavare i förskola och pedagogisk omsorg genomförs en 
gång om året i samarbete med GR.
Indikator visar hur stor andel av vårdnadshavarna i förskola och pedagogisk 
omsorg som ställer sig positiva på frågan om de upplever att deras barn 
känner sig tryggt.

93% 93% 95%

Upplevd trygghet på KultLab, andel (%) positiva svar
Keks trygghetsenkät

86% 91% 91%

2.3.2 Alla förskolebarn är efter avslutad förskola väl förberedda att 
börja grundskola

Tolkning

Utbildningen i förskolan ska bidra till att barnet utvecklar en förståelse för sig själv och sin 
omvärld. Utforskande, nyfikenhet och lust att leka och lära ska vara grunden för utbildning. 
Den ska präglas av att omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet.
Enligt läroplanen ska förskolan ge varje barn förutsättningar att utveckla
– självständighet och tillit till sin egen förmåga
– förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter 
och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler
– förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge 
uttryck för egna uppfattningar.

Indikator
Utfall 
2020

Målvärd
e 2021

Målvärd
e 2022

Andel (%) positiva svar i vårdnadshavarenkäten på frågan: mitt barn ges 
möjlighet att bearbeta konflikter, reda ut missförstånd, kompromissa och 
respektera varandra.
Indikatorn visar andelen vårdnadshavare på kommunala förskolor i Kungälv 
som angivit positiva svar på frågan:  mitt barn ges möjlighet att bearbeta 
konflikter, reda ut missförstånd, kompromissa och respektera varandra. 
Positiva svar är de som svarat "Instämmer helt" och "Instämmer".

79% 79%

Andel (%) positiva svar i vårdnadshavarenkäten: Förskolan uppmuntrar mitt 
barn att uttrycka sina tankar och åsikter.
Indikatorn visar andelen vårdnadshavare till barn på förskolor i Kungälvs 
kommun som angivit positiva svar på frågan "Förskolan uppmuntrar mitt 
barn att uttrycka sina tankar och åsikter. Positiva svar är de som svarat 

81% 81%
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Indikator
Utfall 
2020

Målvärd
e 2021

Målvärd
e 2022

"Instämmer helt" och "Instämmer".

Andel (%) positiva svar i vårdnadshavarenkäten: Förskolan stimulerar 
barnens samspel i grupp
Indikatorn visar andelen vårdnadshavare till barn på förskola i Kungälvs 
kommun som angivit positiva svar på frågan "Förskolan stimulerar barnens 
samspel i grupp. Positiva svar är de som svarat "Inställer helt" och 
"Instämmer".

88% 88%

2.3.3 Vuxenutbildningen bidrar till livslångt lärande och Sveriges 
lägsta arbetslöshet

Tolkning

Genom att erbjuda kunskaps- och kompetensutveckling till alla som är i behov av 
behörighetskomplettering för grund- och gymnasieskolan bidrar vuxenutbildningen till fler i 
arbete och fortsatta studier. Målet omfattar samverkan för att identifiera och stödja personer 
som står lång från arbetsmarknaden.

Indikator
Utfall 
2020

Målvärd
e 2021

Målvärd
e 2022

Andelen godkända kursbetyg av slutförda kurser - grundläggande och 
gymnasial kommunal vuxenutbildning
Andel godkända kursbetyg av slutförda kurser, det vill säga exklusive 
kursavbrott. En elev kan läsa flera kurser och indikatorn visar alltså inte 
andel elever, utan andel kurser.

90,8% 90% 92%

Yrkesutbildning GR elever folkbokförda i Kungälv, i arbete innan och efter 
studier, procentuell (%) skillnad
Indikator bygger på enkätuppföljning av elever folkbokförda i Kungälv som 
genomgått YRK-utbildning inom GR. Indikatorn visar den procentuella 
skillnaden mellan elever i arbete före och efter studier. Ett nollresultat 
betyder att lika många är i arbete efter som före, ett minusresultat betyder att 
färre är i arbete efter studier än före och ett plusresultat visar att fler är i 
arbete efter jämfört med före studier.
Enkäten planeras att genomföras första gången under 2022.

50%

Grund- gymnasial och SFI, i sysselsättning före och efter studier, procentuell 
(%) skillnad
Indikator bygger på enkätuppföljning av elever som läst kurser i grund- 
gymnasial och SFI i Kungälv. Indikatorn visar den procentuella skillnaden 
mellan elever i sysselsättning före och efter studier. Ett nollresultat betyder 
att lika många är i sysselsättning efter som före, ett minusresultat betyder att 
färre är i sysselsättning efter studier än före och ett plusresultat visar att fler 
är i sysselsättning efter jämfört med före studier. Sysselsättning definieras 
som att "arbetar heltid", "arbetar deltid", "egen företagare" samt "studerande.

50%

2.4 En trygg omsorg med valmöjligheter genom livet

Förtydligande

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

Tolkning

Skapa kostnadseffektiva förutsättningar för olika former av boenden och utveckla den 
långsiktiga planeringen så att efterfrågan och behov matchas i enlighet med lagen

Indikator
Utfall 
2020

Målvärd
e 2021

Målvärd
e 2022

In- och utflyttningstid i vård- och omsorgsboende (SÄBO)
En ny brukare med beslut om särskilt boende kan flyttas in dag 15 efter att 
lägenheten är tom och besiktad.

15 15

Befintliga LSS lägenheter
Antalet befintliga LSS lägenheter i Kommunen, som består av LSS 
gruppboende, LSS serviceboende och socialpsykiatrin.

141 145

2.5 Att ge möjligheter till en aktiv fritid för alla åldrar

Förtydligande

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

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

Tolkning

Öka tillgänglighet till kommunens kultur- och fritidsutbud för kommuninvånare och brukare. 
Målet omfattar såväl barn, unga, äldre och riktar särskilt fokus på personer med 
funktionsvariation

Indikator
Utfall 
2020

Målvärd
e 2021

Målvärd
e 2022

Antal aktiviteter redovisade inom LOK-stödet (Lokalt aktivitetsstöd)
Antal aktiviteter mäts genom systemet APN.

15 200 13 800 14 145

Antal aktiva individer 7-20 år.
Antal individer i den aktuella åldersgruppen som föreningarna erhållit LOK-
stöd för.

8 070 8 063 8 265

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

Förtydligande

Kulturen ska vara en dynamisk, utmanande och obunden kraft med yttrandefriheten som 
grund. Kommunen ska främja allas möjlighet till kulturupplevelser, bildning och till att 
utveckla sina skapande förmågor. Samverkan med civilsamhället, föreningar och företag skall 
bidra till en god fritid och ett rikare kulturliv.
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2.6.1 Fler barn, unga och äldre - inklusive personer med 
funktionsvariation deltar i ett rikt och varierat kultur- och 
fritidsliv

Tolkning

Öka tillgänglighet till kommunens kultur- och fritidsutbud för kommuninvånare och brukare. 
Målet omfattar såväl barn, unga, äldre och riktar särskilt fokus på personer med 
funktionsvariation

Indikator
Utfall 
2020

Målvärd
e 2021

Målvärd
e 2022

Antal deltagartillfällen på kulturskola
Antal deltagartillfällen. En elev kan räknas flera gånger.

22 810 25 000

Antal utlån av media till barn och unga på biblioteken
Anger totalt antal lån inklusive e-media till barn och unga.

150 190 145 000 150 000

Antal kulturevenemang
Antalet kulturarrangemang omfattar allt från föreläsningar, utställningar, 
teater- eller dansföreställningar och konserter för barn och vuxna. Mycket 
samarbete sker med utomstående aktörer för att kunna upprätthålla ett rikt 
och varierat kulturutbud.

222 495 500

Antal utlån media totalt
Anger totalt antal lån inklusive e-media

286 916 295 000 300 000

Upplevd trygghet på KultLab, andel (%) positiva svar
Keks trygghetsenkät

86% 91% 91%

2.7 Att medborgare och näringsliv ska känna ökat förtroende 
för kommunen

Förtydligande

Kommunen ska kontinuerligt utveckla sina interna processer så att medborgarna, 
organisationer och företag känner ett ökat förtroende för kommunen och dess verksamheter. 
Det är ett arbete som involverar politiken och kommunens anställda.

2.7.1 Förbättrat näringslivsklimat

Tolkning

Förvaltningens näringslivskontakter ska kännetecknas av öppenhet, tydlighet, långsiktighet 
och tillgänglighet. Trygghetsskapande åtgärder i samhället förbättrar förutsättningarna för ett 
gott näringslivsklimat. Våra processer ska utgå från lagstiftningen och vara rättssäkra och 
transparenta.

Indikator
Utfall 
2020

Målvärd
e 2021

Målvärd
e 2022

Förbättra Kungälv på Svenskt Näringslivs ranking
Varje år genomför Svenskt Näringsliv en enkätundersökning om det lokala 
företagsklimatet. Företagare får betygsätta hur de upplever situationen för 
det egna företaget ur skilda aspekter. 
Undersökningen används för att ta fram en årlig rankinglista över det lokala 
företagsklimatet i Sveriges alla kommuner. Samtliga frågor redovisas i den 
öppna faktabasen om företagsklimat som finns tillgänglig på 
http://foretagsklimat.svensktnaringsliv.se. 

215 200 195
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Indikator
Utfall 
2020

Målvärd
e 2021

Målvärd
e 2022

Rankingen innehåller totalt 18 faktorer som viktas olika tungt. Den tyngst 
vägande delen i rankingen är företagens bedömning av ”Det 
sammanfattande omdömet om företagsklimatet i kommunen”. Den frågan 
utgör en tredjedel av rankingen. De frågor som var och en utgör 1/18 av 
rankingen är: Service till företagen, Tillämpning av lagar och regler, 
Konkurrens från kommunens verksamheter samt Tillgång på medarbetare 
med relevant kompetens. Fem delfrågor om attityder utgör tillsammans 1/18 
och två infrastrukturfrågor utgör ytterligare 1/18. 

I rankingen vägs också strukturella förutsättningar för företagande i 
respektive kommun in. Vi har valt ut sex statistiska faktorer från Statistiska 
Centralbyrån, SCB och UC AB. Varje statistisk faktor ges också en artondels 
vikt i rankingen.

Insikt, förbättra Kungälvs kommuns index
Insikt är en servicemätning av kommunernas myndighetsutövning. 
Undersökningen är ett verktyg för kommunerna i arbetet med att skapa ett 
bättre företagsklimat. 
Resultatet redovisas i form av ett index 0-100.  

Insikt utgörs av en enkätundersökning där enkäten skickas till företag som 
haft ett avslutat myndighetsärende med kommunen. De myndighetsområden 
som undersöks är brandtillsyn, bygglov, markupplåtelse (ej arrende), miljö- 
och hälsoskydd samt serveringstillstånd. I enkäten ställs frågor avseende 
sex serviceområden - information, tillgänglighet, kompetens, bemötande, 
rättssäkerhet och effektivitet.

71 72 73

Miljö och hälsa - Index i servicemätningen insikt, Myndighetsområde miljö
Insikt är en servicemätning av kommunernas myndighetsutövning. 
Undersökningen är ett verktyg för kommunerna i arbetet med att skapa ett 
bättre företagsklimat. Målet från miljö och byggnadsnämnden är att resultatet 
ska öka. Slutliga målvärdet är 70.

58 62 63

Bygglov – Index i servicemätningen insikt (Företag)
Insikt är en servicemätning av kommunernas myndighetsutövning. 
Undersökningen är ett verktyg för kommunerna i arbetet med att skapa ett 
bättre företagsklimat. Resultat över 70 = mer än godkänt.

79 70 71

Miljö och hälsa  - Index i servicemätningen Insikt, Myndighetsområde 
Livsmedel
Insikt är en servicemätning av kommunernas myndighetsutövning. 
Undersökningen är ett verktyg för kommunerna i arbetet med att skapa ett 
bättre företagsklimat. Målet för livsmedel är att index ska öka med ett par 
enheter årligen utifrån 2019 år resultat.

76 77 80

Invånare 16-84 år som avstår från att gå ut ensam, andel (%)
Antal som uppgivit att de ofta eller ibland avstår från att gå ut ensam av 
rädsla för att bli överfallen, rånad eller på annat sätt ofredad dividerat med 
antal som besvarat frågan. Folkhälsomyndigheten, Hälsa på lika villkor 
(HLV). Redovisas vart annat år, jämna år.
Publiceringsvecka: v 48 2020. Avser år: Samma år

27% 24% 23%

Kvinnor 16-84 år som avstår från att gå ut ensam, andel (%)
Antal kvinnor som uppgivit att de ofta eller ibland avstår från att gå ut ensam 
av rädsla för att bli överfallen, rånad eller på annat sätt ofredad dividerat med 
antal som besvarat frågan. Folkhälsomyndigheten, Hälsa på lika villkor 
(HLV). Redovisas vart annat år, jämna år.
Publiceringsvecka: v 48 2020. Avser år: Samma år

44% 44% 43%

Män16-84 år som avstår från att gå ut ensam, andel (%)
Antal män som uppgivit att de ofta eller ibland avstår från att gå ut ensam av 
rädsla för att bli överfallen, rånad eller på annat sätt ofredad dividerat med 
antal som besvarat frågan. Folkhälsomyndigheten, Hälsa på lika villkor 
(HLV). Redovisas vart annat år, jämna år.
Publiceringsvecka: v 48 2020. Avser år: Samma år

11% 11% 10%
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2.7.2 Kortare handläggningstider med bibehållen rättssäkerhet

Tolkning

Handläggningstider av kommunens myndighetsutövning och service ska inte överstiga 
lagstadgade maxtider.

Indikator
Utfall 
2020

Målvärd
e 2021

Målvärd
e 2022

SCB medborgarunderökning, Nöjd-Medborgar-Index
Hur medborgarna i Kungälvs kommun ser på kommunens verksamheter. 
Attitydundersökning vart annat år. 
2021 ändras vissa frågeställningar och betygskalan i undersökningen. 
Målvärden kommer därför att förändras. Undersökningen genomförs inte 
2020. Ny undersökningen genomförs hösten 2021, resultatet presenteras 
2022.

Bygglov - Index kundnöjdhet handläggningstid i Insikt
Insikt är en servicemätning av kommunernas myndighetsutövning. Indikatorn 
mäter kundnöjdhet gällande handläggningstid. Resultat över 70 är ett högt 
betyg.

71 70

Myndighetsområde miljö - Index Kundnöjdhet handläggningstid i Insikt
Insikt är en servicemätning av kommunernas myndighetsutövning. Indikatorn 
mäter kundnöjdhet gällande handläggningstid. Resultat över 70 är ett högt 
betyg.

66 70

Myndighetsområde Livsmedel - Index Kundnöjdhet handläggningstid i Insikt
Insikt är en servicemätning av kommunernas myndighetsutövning. Indikatorn 
mäter kundnöjdhet gällande handläggningstid. Ansvarig enhet är 
miljöenheten. Resultat över 70 är ett högt betyg.

80 80

Markupplåtelse allmän platsmark - Index Kundnöjdhet handläggningstid i 
Insikt
Insikt är en servicemätning av kommunernas myndighetsutövning. Indikatorn 
mäter kundnöjdhet gällande handläggningstid. Ansvarig enhet är Trafik, gata 
park. Resultat över 70 är ett högt betyg.

74 75

2.8 En ökad samordning mellan infrastruktur och byggnation i 
hela kommunen

Förtydligande

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

2.8.1 Planeringsberedskap skall finnas för bostäder, 
verksamhetsmark och handel

Tolkning

Förvaltningen skall ha god framförhållning när det gäller strategisk planering av bostäder, 
verksamhetsmark och handel med fokus på kommunens kärnverksamheter och dess behov.

Indikator
Utfall 
2020

Målvärd
e 2021

Målvärd
e 2022

Antalet bostäder i beviljade bygglov
Summan av småhus, lägenheter i flerfamiljshus och olika former av 

656 300 300
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Indikator
Utfall 
2020

Målvärd
e 2021

Målvärd
e 2022

kommunala omsorgsboenden. Målet är 300 per år vilket innebär 25 nya 
bostäder per månad. Målvärde och utfall 2020 och framåt redovisas årsvis.

Antalet bostäder som fått slutbesked (Antal färdigställda lägenheter)
Enligt lagstiftning får man inte ta bostad i drift (flytta in) innan slutbesked 
erhållits. Målvärdet är 300 per år vilket innebär 25 bostäder per månad. 
Målvärde och utfall 2020 och framåt redovisas årsvis.

423 300 300

Antal bostäder i lagakraftvunna detaljplaner
Antal bostäder som medges i de detaljplaner som vunnit laga kraft. Målvärde 
och utfall 2021 och framåt redovisas tertial

401 300 300

Antal bygglov utomplans
Avser beviljade bygglov (samtliga inkomna bygglov som avser utomplans 
kommer att handläggas)

85 50 60

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

Förtydligande

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

2.9.1 Minskade utsläpp i luft och vattendrag

Tolkning

Fokusområden är minskade utsläpp från trafik, enskilda avlopp och av mikroplaster. När det 
gäller utsläpp till vattenmiljö ska påverkan från dag- och spillvatten samt ytavrinning beaktas. 
Energieffektivisering och utbyte till förnybara bränslen ska genomföras successivt både 
internt i kommunförvaltningen och externt i den geografiska kommunen.

Indikator
Utfall 
2020

Målvärd
e 2021

Målvärd
e 2022

Fossila koldioxidutsläpp ton/invånare från lokaler samt fordon
Avser hela kommunen, från lokaler samt fordon. Fossila koldioxidutsläpp 
från trafik, arbetsmaskiner samt uppvärmning, ton per invånare.

2,2 2,6 2,5

Lokal förnybar elproduktion i Kungälvs kommun
Andel lokalt producerad förnybar el i Kungälv i förhållande till total 
användning av el. Det gäller all el-produktion hos Kungälvs Energi samt 
företag och invånare. (Enhet: Procent).

2,97% 4,25% 4,5%

Totalt antal resande med kollektivtrafik i Kungälvs kommun
Målet är att öka antalet resenärer med 3% varje år till 2030. 
Mäter antal stämplingar på hela sträckan på inomkommunala linjer samt 
antal stämplingar på totalsträcka på expressbussar genom kommunen. 
Förvaltningen redovisar enskilda linjer om önskemål uppkommer.

6 937 7
42

8 253 8
02

8 501 4
16

Antal körda mil per invånare med bil
Hur långt invånarna kör med bil per år. Målvärde baseras på planerad 
utbyggnad på landsbygd. Bilberoende är högre på landsbygd än i tätort.

790 800 800
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2.9.2 Ökad kollektiv jobbpendling

Tolkning

Skapa förutsättningar (Planera och genomför åtgärder) i syfte att fler människor (både på 
landsbygd och stad) väljer kollektiva former för att ta sig till/från arbetsplatsen.

Indikator
Utfall 
2020

Målvärd
e 2021

Målvärd
e 2022

Totalt antal resande med kollektivtrafik i Kungälvs kommun
Målet är att öka antalet resenärer med 3% varje år till 2030. 
Mäter antal stämplingar på hela sträckan på inomkommunala linjer samt 
antal stämplingar på totalsträcka på expressbussar genom kommunen. 
Förvaltningen redovisar enskilda linjer om önskemål uppkommer.

6 937 7
42

8 253 8
02

8 501 4
16

Antal körda mil per invånare med bil
Hur långt invånarna kör med bil per år. Målvärde baseras på planerad 
utbyggnad på landsbygd. Bilberoende är högre på landsbygd än i tätort.

790 800 800

2.10Att nå Sveriges lägsta arbetslöshet med utbildning, arbete 
och sysselsättning för de som står längst från 
arbetsmarknaden

Förtydligande

Kungälvs starka näringskapsliv och breda arbetsmarknad ger goda förutsättningar för arbete åt 
alla. Alla medborgare behövs och alla kan bidra, även de som av olika skäl står längst från 
arbetsmarknaden. För detta behöver kommunen fortsatt utveckla Samhällskontraktet mellan 
näringsliv, bostadsaktörer, föreningsliv och samtliga offentliga aktörer.

2.10.1 Kostnaderna för försörjningsstöd i nivå med tidigare år

Tolkning

Behovet av försörjningsstöd har till stor del samband med hur olika strukturella faktorer 
utvecklas i samhället. Verksamheten ska tydliggöra en strategi för hur 
försörjningsstödenhetens ska utveckla sitt arbete på ett framgångsrikt sätt, och definiera 
prioriterade behovsgrupper och utveckla och anpassa förhållningssätt, metoder och insatser 
anpassade efter dessa.

Indikator
Utfall 
2020

Målvärd
e 2021

Målvärd
e 2022

Arbetslösa inklusive i åtgärder i Kungälv (16-64 år)
Öppet arbetslösa och sökande i program med aktivitetsstöd, andel av den 
registerbaserade arbetskraften 16-64 år.
Målvärde sätt med ambitionen att arbetslösheten ska minska. 
Arbetslösheten i Kungälv är idag låg. De som är långt från arbetsmarknaden 
idag är svårare att få ut i arbete.
 Det föreslagna målvärde för 2021 är framtaget utifrån en samlad bedömning 
av innehållet i nedanstående punkter.
-Politisk vilja utifrån budgetdirektivet 2021 med Sveriges lägsta arbetslöshet
-Förhållandet i arbetslösheten mellan Kungälv och andra kommuner i GR
-Prognoser och bedömningar om arbetsmarknaden från AF, SCB, SKR 
ekonomirapport
-Förhållandet, gapet, mellan Kungälv och Rikets arbetslöshet
-Folkhälsomyndighetens bedömning av konsekvenserna rörande Covid 19 i 
samhället
-Antal varsel och konkurser i Kungälv

5,2% 7% 5,3%
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Indikator
Utfall 
2020

Målvärd
e 2021

Målvärd
e 2022

-Förhållandet mellan prognoser som AF gör om framtida arbetslöshet och 
tidigare målvärde för Kungälvs kommun.
-Vikten av signalvärde internt och externt

Utbetalt försörjningsstöd exklusive nyanlända, tkr per tertial
Försörjningsstöd är ett behovsprövat ekonomiskt bidrag, som betalas ut av 
kommunens socialtjänst. Rätten till ekonomiskt bistånd beslutas enligt 
Socialtjänstlagen och innebär alltid en individuell bedömning. 
Försörjningsstödet består av riksnorm (belopp per person som är lika för 
hela landet) och övrigt försörjningsstöd (som ska täcka skäliga kostnader för: 
boende, hushållsel med mera).

7 183 6 600 6 600

2.10.2 100% av Alla ungdomar inom uppföljningsansvaret erbjuds 
utbildning eller annan aktivitet

Tolkning

Alla ungdomar under 20 år som inte har fullföljda studier ska erbjudas utbildning eller arbete.

Indikator
Utfall 
2020

Målvärd
e 2021

Målvärd
e 2022

Minska andel ungdomar i åldern 16-20 år som varken arbetar eller studerar
Effektiv samverkan mellan BoL, ToS och Arbetsförmedlingen genom 
Framsteget. Fånga och motivera de ungdomar som inte har fullföljda studier 
ska erbjudas utbildning, till exempel stimulera unga att välja att utbilda sig i 
vårdyrken.

10% 15%

2.10.3 Utanförskapet minskar genom att försörjningsstödet 
villkoras mot individuella kontrakt med krav på 
arbetsmarknadsfrämjande insatser

Tolkning

Alla med försörjningsstöd ska ha en individuell utredning och uppföljning med krav på 
arbetsmarknadsfrämjande åtgärder. Effekten förväntas bli minskat utanförskap och ökad 
känsla av sammanhang (KASAM).

Indikator
Utfall 
2020

Målvärd
e 2021

Målvärd
e 2022

Andel uppdrag till AME från försörjningsstöd
Antal uppdrag till AME från försörjningsstöd i relation till totalt antal aktuella 
individer som uppbär försörjningsstöd på grund av arbetslöshet (exkl 
föräldralediga och personer med tillfälligt bistånd).
Övriga ärende som av någon anledning inte får ett villkorat försörjningsstöd 
med arbetsmarknadsfrämjande insats på AME, ska vid uppföljning 
analyseras med orsak till att uppdragen inte lämnats till AME.

94% 80% 85%

Andel uppdrag som verksamheten kan skicka till AME är avhängigt hur många som är i 
åtgärd från Arbetsförmedlingen. Under 2020 och 2021 har Arbetsförmedlingen fått utökade 
möjligheter och resurser att anvisa till olika arbetsmarknadsprogram, vilket får en direkt effekt 
på hur många som kan bli aktuella för insats via AME vid ansökan om ekonomiskt bistånd.
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3 Politiska uppdrag
Här redovisas de politiska uppdrag som kommunfullmäktige och kommunstyrelsen har
lämnat till förvaltningen.

Hur det politiska uppdraget ska hantera av förvaltningen beskrivs i ett "Genomförande" med
en kort beskrivning av vad som ska göras, tidsperiod för genomförandet och vem som är
ansvarig.

För de uppdrag som redan är pågående under 2021 och som kommer att fortsätta under 2022
anges aktuell status för genomförandet och kommentar från senaste uppföljningstillfället.
Uppdrag som avslutas 2021 redovisas inte i förvaltningens verksamhetsplan för 2022. De
följs upp och redovisas i uppföljningsrapporterna under 2021

3.1 Politiska uppdrag från kommunfullmäktige

3.1.1 Bildning och lärande

Politiskt
uppdrag Genomförande

Fortsatt dialog sektorchef - presidium
Startdatum
2020-01-01

Pågående

Slutdatum
2022-01-31  Ansvarig
Dennis Reinhold

Beskrivning
Detta är ett politiskt uppdrag. Förvaltningen jobbar enligt skollag och övrig lagstiftning inom
området.

BBL 1. Förslag
på politisk
inriktning om
hur vi skapar
bästa möjliga
förutsättningar
för en
kunskapsskola
med hög
måluppfyllelse.

Kommentar T2

Bildning och lärande
Avvaktar politiskt underlag.

Sektorchef har deltagit i dialog med beredningen om uppdraget.

Kulturstrategi och utredning framtidens kulturskola
Startdatum
2019-05-01

Pågående

Slutdatum
2022-01-31  Ansvarig
Dennis Reinhold

Beskrivning
Arbete pågår enligt gällande plan

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
bidra till att fler
barn och unga
deltar i ett rikt
och aktivt
kulturliv.

Kommentar T2

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.



7 Budget 2022 - förvaltningens verksamhetsplan, investeringsbudget med - KS2021/1571-1 Budget 2022 - förvaltningens verksamhetsplan, investeringsbudget med lokalförsörjningsplan, riktlinjer för budgetprocess  : Förvaltningens verksamhetsplan 2022 2021-10-13

44(67)

Politiskt
uppdrag Genomförande

Inkluderar
reviderad
kulturstrategi.

Utvecklingsarbete
Startdatum
2020-01-01

Pågående

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

Beskrivning
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. I kartläggningen
inbegrips också den ideella sektorn i form av exempelvis kommunens föreningsliv.

KoFB 3.
Folkbildning -
natur och

kulturarv,
ideella sektorn
och
partnerskap
kommun/föreni
ngar.

Kommentar T2
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 kultur och naturarv samt q-märkta
fastigheter. Behov av att kartlägga alla detaljplaner med bevarandevärde(Q-märkta
fastigheter) 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. Inventering och kartläggning ska leda till ett folkbildande underlag. I
samband med tertial 2, 2021, konstateras att förvaltningen behöver mer tid för att arbeta med
frågan och slutdatum för aktiviteten förlängs till 2022-09-30.

3.1.2 Stab

Politiskt
uppdrag Genomförande

Kopplas till digitaliseringsstrategi.
Startdatum
2019-05-01

Pågående

Slutdatum
2023-12-31  Ansvarig
Erik Lindskog

Beskrivning
Tas fram under mandatperioden. Fånga såväl medborgare som näringsliv och föreningar

DB
Demokratins
förutsättningar
- hur att få
medborgare
att aktivt delta i
politiskt arbete
på sina egna
villkor?

Kommentar T2

Digitaliseringen är en möjliggörare och bl.a. s.k. ”säkra rum” har anskaffats under perioden
för att möjliggöra digitala möten med sekretessinformation. Rutinerna för arvoden har
tydliggjorts och ett nytt intranät med tydligare information har införts.

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. Det nya systemet är
tänkt att tillgängliggöra kommunfullmäktiges sammanträden genom att texta dem och syftet
med utredningen är att säkerställa att det kommande systemet uppfyller nya krav i
lagstiftningen.

DB
Digitalisering
och AI
(artificiell
intelligens)

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.
Startdatum
2019-08-01
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Politiskt
uppdrag Genomförande

Pågående

Slutdatum
2023-01-01  Ansvarig
Haleh Lindqvist

Beskrivning
Utredning avseende digitalisering påbörjad. Prioriterat område är Myndighet. AI kommer i
nästa steg.
Ett program är under framtagande

inom omsorg,
utbildning och
samhällsbyggn
ad tillsammans
med KF
Beredningar.

Kommentar T2

Stab
Arbetet med digitaliseringsfrågan pågår kontinuerligt i förvaltningen.

Den nya grafiska profilen är färdigställd och är i implementeringsprocessen. Mallar har tagits
fram, kommunens hemsida kommer att uppdateras utifrån den grafiska profilen.

Bygglovshanteringssystemet Nova har köpts in och är i processen att stratas upp och
användas, driftstart beräknas till årsskiftet. Likaså systemet för bokning av lokaler och
bidragsansökningar. Även digital ansökan om ekonomiskt bistånd är i process med att
implementeras.

Implementeringen av den nya e-tjänsteplattformen är igång och plattformen har en koppling
till kommunens hemsida.

Ett system för digital signering av dokument har tagit fram och beslutsunderlag till
kommunstyrelsen för ställningstagande kring implementering sammanställs.

3.2 Politiska uppdrag från kommunstyrelsen

3.2.1 Trygghet och stöd

Politiskt
uppdrag Genomförande + Ansvarig

Samarbete med civilsamhälle och föreningsliv  Ansvarig
Lena Arnfelt
Startdatum
2021-01-01

Pågående

Slutdatum
2022-12-31

Beskrivning
Utöka samarbete med föreningar och civilsamhälle i syfte att äldre medborgare ska kunna
leva ett självständigt liv med god hälsa

15. Involvera
fler äldre i det
förebyggande
folkhälsoarbet
et

Kommentar T2

Trygghet och stöd
Utifrån budgetdirektiv 2021 - 2022 är uppdrag till förvaltningen, att involvera fler äldre i det
förebyggande folkhälsoarbetet.

Uppdraget har preciserats i förvaltningens verksamhetsplan via aktiviteten:

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 från
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. Frivilligverksamheten vän till vän hjälper till att bemanna och driva aktiviteter för äldre på
seniorcaféerna i syfte att främja hälsa och förebygga ofrivillig ensamhet. Äldre är involverade
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Politiskt
uppdrag Genomförande + Ansvarig

i och delaktiga i verksamheter som rör anhörigstöd. Volontärer som är över 65 år arbetar
uppsökande genom att informera kommunens äldre om kommunens tillgängliga
serviceutbud.

Under våren 2021 har seniorlinje 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.

Kartläggning av åtgärder för en tryggare och robustare ToS-verksamhet för brukare och
medborgare  Ansvarig
Lena Arnfelt
Startdatum
2022-01-01

Ej påbörjad

Slutdatum
2022-12-31

Ny 2022
Förvaltningen
får i uppdrag
att identifiera
utvecklingsomr
åden och
återkomma
med förslag
kring vad som
behöver göras
för att stärka
verksamheten
s funktionalitet
och robusthet
utifrån ett
tydligt brukar-
och
medborgarfok
us. Dialogen
förs mellan
förvaltning och
utskott/beredni
ng

Beskrivning
Sektorn ska arbeta med att förstärka och säkerställa det strategiska kvalitetsledningsarbetet
med identifiering av risker och åtgärder i socialtjänstprocessen och hälso- och
sjukvårdsprocessen samt uppföljning av egenkontroller och åtgärder för att förbättra
verksamhetens funktionalitet i brukar-och medborgarperspektiven. En genomgående analys
av långsiktiga kompetensbehov för att säkerställa bemanning och kompetens behöver
inledas.

3.2.2 Bildning och lärande

Politiskt
uppdrag Genomförande + Ansvarig

Arbete pågår, Uppdrag 5  Ansvarig
Dennis Reinhold
Startdatum  2019-05-01

Pågående

Slutdatum 2023-12-31

Beskrivning
Sektorn har förstärkt elevhälsan med personal på både enhetsnivå och inom stödenheten.
En viktig faktor för förbättrade analyser kring elevers skolsituation är elevhälsans involvering i
sektorns systematiska kvalitetsarbete.
Sektorns fokus under 2022 handlar om att implementera rutin kring samverkan barn och
unga. En aktivitet i detta är att alla chefer och elevhälsopersonal under hösten 2021 utbildas i
SIP (samverkan individuell plan).
Andra viktiga aspekter som faller under uppdraget är samverkansformerna SIMBA, SSPF
och familjehuset Klippan.

5. Intensifiera
arbetet med
den psykiska
ohälsan och
otryggheten
bland elever

Kommentar T2
Bildning och lärande

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 och deras
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Politiskt
uppdrag Genomförande + Ansvarig

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 året har TMR  (Träning för medveten närvaro och resiliens) utvärderats. Satsningen på
TMR har varit en del av grundskolans trygghetsskapande arbete och TMR går från
projektform till ordinarie verksamhet.

Marknadsföring och information om Mimers hus  Ansvarig
Dennis Reinhold
Startdatum  2019-05-01

Pågående

Slutdatum 2022-12-31

Beskrivning
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 insatser
är särskilda besök från olika program på våra högstadieskolor (exempelvis av VO, NA, ES) ,
deltagande vid Kungälvsmässan samt inbjudningar till olika aktiviteter på skolan såsom
matematikstuga inför gymnasiestudierna.

8. Stärk
Mimers Hus
attraktionskraft

Kommentar T2

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 erbjuda våra
elever

Öka andel elever sökande från 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 kommer 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.

Arbete pågår, Uppdrag 10  Ansvarig
Lena Arnfelt, Dennis Reinhold
Startdatum
2019-05-01

Pågående

Slutdatum
2022-06-30

10. Stärk
skolans roll
och uppdrag i
det sociala
hållbarhetsarb
etet,
samhällskontr
aktet.

Beskrivning
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Politiskt
uppdrag Genomförande + Ansvarig

Ett fortsatt och utvecklat samarbete med ToS inom förebyggande och främjande arbete,
exempelvis drogförebyggande, våldsförebyggande och jämställdhetsfrågor, HBTQ, psykisk
ohälsa och tidiga insatser.

Kommentar T2

Trygghet och stöd
Arbete fortlöper enligt plan utifrån samarbete mellan BoL och 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.
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 och de olika utbildningsinsatser som genomförts
utifrån Suicidprevention. Medel har även avsatts för implementering av närvaroteam och
särskild undervisningsgrupp. Vidare har resultat från ungdomsenkäten Lokal Uppföljning av
Ungdomspolitiken (LUPP) har presenterats och förankrats i sektorn. Under 2022 kommer
förvaltningen intensifiera arbetet med att starta upp ett familjecentrerat arbetssätt i
Komarken.

Utifrån befintliga politiska uppdrag sker ett sektorsövergripande arbete utifrån integration,
vuxenutbildning och arbetsmarknadsprocesserna. Det nya verksamhetsområdet
Kompetenscentrum har skapats. Kompetenscentrums fokus är en sammanhängande helhet
och ska skapa de bästa förutsättningarna för utbildning, integration och arbete.

Regionutvecklingsnämnden har avsatt medel till Kungälvs kommun och Mölndals Stad för
medfinansiering av projektet Systematisk Mätning Analys Social Hållbarhet (SMASH).
Kungälvs kommuns utgångspunkt är uppföljning utifrån politiska mål/uppdrag med särskilt
fokus på arbete och sysselsättning. Utifrån systematiskt kvalitetsarbete och effekthämtning
kommer Kompetenscentrum vara ett första lärande exempel.

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 stödanställningar 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 hösten 2021 slutföra revidering av anvisning våld i nära relationer.
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,
polis och fritid (SSPF). Dokumentet ger förebyggande arbetet samt rutin för skolans
agerande vid misstanke om att elev är alkohol- och drogpåverkad. Sektorn är delaktig i olika
kommunövergripande drogförebyggande aktiviteter.

Plan för trygghet i skolan  Ansvarig
Dennis Reinhold
Startdatum  2022-01-01

Ej påbörjad

Slutdatum 2023-01-31

Ny 2022 En
plan för
trygghet som
bygger på en
analys av
skolinspektion
ens enkät
arbetas fram Beskrivning

Trygghet och värdegrundsarbete i skolan analyseras och följs upp under läsåret genom
skriftliga rapporter (höst) och vertikala dialoger (vår) med rektorer och verksamhetschefer. De
slutsatser som dessa uppföljningar genererar kommer att sammanfattas i verksamhetsplan
för respektive nivå (sektorchef, verksamhetschef och enhetschef).

Förslag på kulturgaranti  Ansvarig
Dennis Reinhold
Startdatum  2022-01-01

Ej påbörjad

Slutdatum 2022-05-31

Ny 2022
Kulturgarantin
ska inarbetas
höstterminen
2022.

Beskrivning
Kulturgarantin för grundskolan implementeras från 1 januari 2022.
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3.2.3 Samhälle och utveckling

Politiskt
uppdrag Genomförande + Ansvarig

Extern utredning, uppdrag 44  Ansvarig
Anders Holm, Haleh Lindqvist
Startdatum
2021-01-31

Pågående

Slutdatum
2022-12-31

Beskrivning
En ombyggnation av Kongahällagatan kräver en utredning där externa aktörer är
processägare. Förvaltningen kan bistå processen. Förvaltningen har varit i kontakt med
externa aktörer bland annat Stiftelsen Kungälvsbostäder och HSB. Dialoger pågår.

44. Utred
tillsammans
med berörda
fastighetsägar
e hur vi lyfter
hela
Komarken-
området och
sänker vägen

Kommentar T2
Omvärldsanalys, erfarenhetsutbyte och dialoger pågår.

Förvaltningen har inplanerad dialog med Kungälvsbostäder och Förbo. Framöver är
ytterligare bostadsbolag tänkta att ingå i nätverket för Komarken.

Erfarenhetsutbyte ihop med FÖRBO och Kungälvsbostäder har gjorts vid ett studiebesök i ett
äldre bostadsområde i Härryda som är under ombyggnation. Ombyggnationerna innefattar
både byggnaderna och den yttre miljön. Studiebesök inplanerat med Förbo i Björkås.

Åtgärder har gjorts i området för att förbättra tryggheten.

Planering av kvarteret Sparven (Willystomten) pågår.

Genomföra "Plan för konkurrenskraftig kollektivtrafik 2019-2022”  Ansvarig
Anders Holm
Startdatum
2019-05-01

Pågående

Slutdatum
2022-12-31

Beskrivning
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.

50. Se över
resvanor för
att optimera
kollektivt
resande

Kommentar T2
Kommunen arbetar aktivt med planen "Konkurrenskraftig kollektivtrafik 2019-2022 och dess
intentioner. Resvaneundersökning har inte genomförts med anledning av pandemin men
genomförande planeras till hösten 2022. I övrigt går arbetet med planen som planerat.

Minskade intäkter med anledning av pandemin innebär besparingskrav som kommer att
påverka turtätheten på vissa linjer under 2022 (KS2020/0996).

Optimera användningen av pendelparkeringar efter förändringen av zonstrukturen i
kollektivtrafiken  Ansvarig
Anders Holm
Startdatum
2022-01-01

Ej påbörjad

Slutdatum
2022-12-31

51. Optimera
användningen
av
pendelparkerin
gar

Beskrivning
Kommunens pendelparkeringar ska optimeras utifrån geografisk lokalisering, kostnad, behov
av platser samt ändamålsenligt nyttjande. Pendelparkeringarnas användning kommer
påverkas av den nya zonstrukturen inom kollektivtrafiken som införs tidigast hösten 2020.

NY 2021 Fördjupad översiktsplan för Kode tätort  Ansvarig
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Politiskt
uppdrag Genomförande + Ansvarig

Anders Holm
Startdatum
2021-04-30

Pågående

Slutdatum
2022-12-31

Beskrivning
FÖP för Kode har påbörjats och beräknas vara färdig under slutet 2022.

Genomför
fördjupad
översiktsplan
för Kode

Kommentar T2
Tidsplan

Medborgardialog genomförd - våren 2021

Samråd - hösten 2022

Granskning - våren 2023

Antagande och laga kraft - 2023

Översiktsplan för Kungälv  Ansvarig
Anders Holm
Startdatum
2021-01-01

Pågående

Slutdatum
2024-12-31

Beskrivning
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.

Kopplas till plan för utvecklingen av Yttern- och Oasenområdena.

NY 2021
Stadsutvecklin
gsarbete för
att bygga ihop
Kungälv –
Ytterby

Kommentar T2

Planering pågår för att bygga ihop Kungälv och Ytterby genom bland annat hallarena vid
Yttern och bostäder på Åseberget.

I Kungälv centrum pågår planering för byggnation på Liljedal, Nytorgsstaden och
Kexfabriksområdet.

Översiktsplan för Kungälv  Ansvarig
Anders Holm
Startdatum
2021-01-01

Pågående

Slutdatum
2024-12-31

Beskrivning
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.

Kopplas till plan för utvecklingen av Yttern- och Oasenområdena.

NY 2021
Stadsutvecklin
gsarbete
Kungälvs
stadskärna på
kort- och lång
sikt

Kommentar T2
Planering pågår för att bygga ihop Kungälv och Ytterby genom bland annat hallarena vid
Yttern och bostäder på Åseberget.



7 Budget 2022 - förvaltningens verksamhetsplan, investeringsbudget med - KS2021/1571-1 Budget 2022 - förvaltningens verksamhetsplan, investeringsbudget med lokalförsörjningsplan, riktlinjer för budgetprocess  : Förvaltningens verksamhetsplan 2022 2021-10-13

51(67)

Politiskt
uppdrag Genomförande + Ansvarig

I Kungälv centrum pågår planering för byggnation på Liljedal, Nytorgsstaden och
Kexfabriksområdet.

Bidra till att Marstrand stärks som året-runt-samhälle  Ansvarig
Anders Holm
Startdatum
2022-01-01

Ej påbörjad

Slutdatum
2022-12-31

Ny 2022 Bidra
till att
Marstrand
stärks som
året-runt-
samhälle

Beskrivning
Anders för dialog med politiken om uppdragets inriktning.

Rusta upp Fontinområdets vandringsleder  Ansvarig
Anders Holm
Startdatum
2022-01-01

Ej påbörjad

Slutdatum
2022-12-31

Ny 2022
Främja arbetet
med att rusta
upp och sköta
vandringsleder
i hela
kommunen

Beskrivning
Fontinområdet ska utvecklas som destination. Upprustning av leder, samlingsplatser och
grillplatser. Finansieras delvis av utdelning från Förbo.
I Marstrand har Västkuststiftelsen utökad antalet vandringsleder, grillplatser och p-platser så
att även södra Koön är tillgängligt för rekreation. Lederna förbinds med alla vandringslederna
på norra Koön via passage av väg 168 vid Rosenlundsvägen/grön led. På Marstrandsön
underhåller Statens Fastighetsverk vandringslederna på statens mark löpande. I arbetet med
hallarena på Yttern hanteras utveckling av motionsspåren vid Ytterby Tunge och
motionsspåren/vandringslederna upp mot Valbergsdammen och Kastellegården. Arbetet
kopplar ihop arenaområdet, uppdrag stadsutveckling mellan Kungälv-Ytterby och
rekreationsområdena i anslutning till dessa.

Utred och ta fram förslag för fossilfri drift av Marstrandsfärjan  Ansvarig
Anders Holm
Startdatum
2022-01-01

Ej påbörjad

Slutdatum
2022-12-31

Ny 2022
Omställning av
Marstrandsfärj
an till
förnyelsebart
drivmedel när
avtal och
budget så
medger samt
utred framtida
elektrifiering i
enlighet med
överenskomm
else Västtrafik

Beskrivning
Utifrån genomförd utredning, förbered nästa steg i genomförandet av elektrifiering av
Marstrandsfärjan.

Prioritera och säkerställ VA-anslutning av Stenungsund enligt plan  Ansvarig
Anders Holm
Startdatum
2022-01-01

Ej påbörjad

Slutdatum
2022-12-31

Ny 2022
Prioritera VA-
stamledningar
nas kapacitet
och säkerställ
anslutningen
av
Stenungsund
enligt plan.

Beskrivning
Avtal är framtagna tillsammans med berörda kommuner och kommer att beslutas och
signeras under 2021.

Ny 2022
Säkerställ att

Rusta upp parkeringarna i Marstrand  Ansvarig
Anders Holm
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Politiskt
uppdrag Genomförande + Ansvarig

Startdatum
2022-01-01

Ej påbörjad

Slutdatum
2022-12-31

parkeringarna
på Marstrand
blir upprustade

Beskrivning
Parkeringarna kommer att upprustas med början av hösten 2021, under olika etapper.
Upphandlingen är genomförd och klar. Information kommer att sändas ut till de berörda samt
alternativa parkeringsplatser under upprustningen kommer att erbjudas.

VA-resursplan  Ansvarig
Anders Holm
Startdatum  2022-01-01

Ej påbörjad

Slutdatum 2022-12-31

Ny 2022 Ta
fram VA-
resursplan

Beskrivning
Sammanställning och tydliggörande av befintliga planer inklusive investeringsplan för VA-
verksamheten.

Utredning att etablera en medborgarservicefunktion på Marstrand  Ansvarig
Anders Holm
Startdatum  2022-01-01

Ej påbörjad

Slutdatum 2022-12-31

Ny 2022 Utred
att etablera en
medborgarser
vicefunktion på
Marstrand
med utbud,
tillgänglighet
och placering
som ryms
inom
kommunens
totala budget
för kundcenter

Beskrivning
Biblioteket tillsammans med Hamnverksamheten i Marstrand ska bistå Marstrandsborna via
digitala tjänster inom ramen för medborgarservice

Ta fram förslag på belysningsstrategi  Ansvarig
Anders Holm
Startdatum  2022-01-01

Ej påbörjad

Slutdatum 2022-12-31

Ny 2022
Utveckla en
belysningsstrat
egi

Beskrivning
En arbetsgrupp, ledd av sektorchef för Samhälle och utveckling, har skapats på
bolagsträffen, 4 juni 2021. Arbetsgruppen består av representanter från kommunen. Bolagen
och stiftelsen för ett gemensamt och strukturerat arbete med belysningsplan och med
koppling till trygghet.

Utredning av alternativa driftsformer för fasta båtplatser och gästhamn  Ansvarig
Anders Holm
Startdatum  2022-01-01

Ej påbörjad

Slutdatum 2022-12-31

Ny 2022
Översyn av
serviceutbudet
på Marstrand
och se vad
kommunen
måste göra
själv, t ex fasta
båtplatser och
gästhamn.
Finns lokala
intressenter,
kan ett annat
upplägg öka
delaktigheten?

Beskrivning
Sektorn utreder alternativa driftsformer för fasta båtplatser och gästhamnen.
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3.2.4 Stab

Politiskt
uppdrag Genomförande + Ansvarig

Ta fram förslag för utveckling av Yttern- och Oasenområdena  Ansvarig
Åsa Berglie, Haleh Lindqvist
Startdatum
2020-06-01

Pågående

Slutdatum
2022-12-31

Beskrivning
Utvecklingsarbete med hallarena

25. Föreslå en
plan för
utvecklingen
av Yttern- och
Oasenområde
na enligt
beskriven
intention

Kommentar T2

Detaljplan för arenaområdet har påbörjats, flera utredningar pågår och någon är avslutat.

Systematisk intern kontrollarbete - Årligen återkommande  Ansvarig
Håkan Hambeson
Startdatum
2019-01-01

Pågående

Slutdatum
2023-12-31

Beskrivning
Arbetet med intern kontroll som inletts 2018/2019 fortsätter och fördjupas.
Ekonomichefen och enheten för ekonomi och kvalitet driver processen.

29. Involvera
chefer och
medarbetare i
internkontrollar
betet

Kommentar T2
Riskanalys inför 2022 planeras och genomförs under hösten. Intern kontrollplaner klara för
beslut i december.

Uppföljning och analys av 2021 års granskningar genomförs under hösten. Intern
kontrollrapporter klarar för beslut i december.

Ett avsnitt om intern kontroll igår i utbildningspaketet Chef Bas för nya chefer. Även chefer
som har varit anställda längre i kommunen har möjlighet att delta i utbildningarna.

Samarbete kring analys av beredskapsbehov  Ansvarig
Erik Lindskog
Startdatum
2021-01-01

Pågående

Slutdatum
2022-12-31

Beskrivning
Starta ett samarbete mellan upphandling, näringslivsfunktionen, måltidsfunktionen och LRF
för att analysera hur kommunens beredskapsbehov bäst kan tillgodoses.

NY 2021
Hävda
kommunens
beredskap vid
upphandlingar

Kommentar T2

Samarbete kring frågan är upprättat och utredning pågår bl.a. för att samordna behoven med
Kungälvs sjukhus och därigenom stärka beredskapen. Måltidsenheten har också haft
kontakter med lokala producenter och LRF. Försörjningskedjorna är dock komplexa och
vittförgrenade och samarbete på regional eller nationell nivå kan ofta vara nödvändigt. En
viktig del är också påverkan genom de avtalsgrupper som Göteborgs Stad har inom ramen
för regional samverkan vid måltidsinköp. De ansvariga inom förvaltningen har fått instruktion
att driva frågan i alla lämpliga samverkansorgan.

NY 2021 Ta
fram åtgärder
för att stärka
nyföretagsamh

Anordna event och träffar  Ansvarig
Erik Lindskog
Startdatum
2021-01-01
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Politiskt
uppdrag Genomförande + Ansvarig

Pågående

Slutdatum
2022-12-31

Beskrivning
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.

eten

Kommentar T2

Stab
Kommunen har anställt en ny näringslivsstrateg som under perioden träffat berörda chefer
och medarbetare inom sektor bildning och lärande för att tillsammans med dem ta sig an det
fortsatta arbetet under hösten 2021.

Näringslivsstrategen har träffat styrelserna i företagarföreningarna Kungälv Marstrands
Näringsliv, Företagarna och Marstrandsföretagen. Han har också genomfört ett flertal
företagsbesök på plats hos företagen samt varit delaktig vid fyra tillfällen när företag och
kommunen har skrivit på samhällskontraktet.

Höstens första frukostmöte för näringslivet hölls digital men fr o m oktober planeras detta
genomföras fysiskt en gång i månaden. Arbetet tillsammans med nyföretagarcentrum
fortsätter.

Utreda kommunkoncern med förslag på genomförande  Ansvarig
Pia Jakobsson, Haleh Lindqvist
Startdatum
2020-06-01

Pågående

Slutdatum
2022-01-01

Beskrivning
Utredningen om en kommunkoncern har intensifierats under hösten 2020 och planen är att
fatta beslut om eventuellt bildande senast december 2020. Vilka eventuellt nya områden som
ska organiseras inom ramen för kommunkoncernen kommer att beaktas i nästa fas av
utredningen. De ekonomiska, personella och verksamhetsmässiga förutsättningarna behöver
utredas

NY 2021
Uppdraget att
bilda
kommunkonce
rn skall beakta
nya möjliga
områden att
organisera i
bolagsform

Kommentar T2

Stab

Kommunfullmäktige har fattat beslut den 5 november 2020 om att bolagen organiseras i en
koncern med ett koncernbolag som svarar för aktiv ägarstyrning. AB Kongahälla blir
moderbolag för kommunens hel- och delägdabolag från och med 2022-01-01.

Förvaltningen har arbetat med framtagande av bland annat risk- och konsekvensanalyser för
skatt, moms, administration och upphandling. Vidare har förvaltningen arbetat med
framtagande av och revidering av styrande dokument, ägardirektiv och bolagsordningar,
omvärldsanalys, juridisk översiktskarta 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 arbetas med i
nästa skede när koncernen och grunden är på plats. Koncernens uppbyggnad tillåter att fler
delar innefattas i denna.

Dialog med Kungälvsbostäder och Förbo  Ansvarig
Erik Lindskog
Startdatum
2021-01-01

Pågående

Slutdatum
2022-12-31

NY 2021 Utred
och om möjligt
att införa
bostadskö för
unga

Beskrivning
Tillsammans med Kungälvsbostäder och Förbo utreda de ekonomiska och juridiska
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Politiskt
uppdrag Genomförande + Ansvarig

förutsättningarna för en ungdomsbostadskö.

Kommentar T2

Juridisk utredning färdigställs under hösten 2021. Arbetet sker tillsammans med
Kungälvsbostäder och Förbo.

En intern arbetsgrupp startar ett arbete  Ansvarig
Anders Holm, Erik Lindskog
Startdatum
2021-01-01

Pågående

Slutdatum
2022-12-31

Beskrivning
Starta en intern arbetsgrupp för att främja kommunens service och bemötande för
medborgare och företag. Utgångspunkten är den årliga mätningen insikt och svenskt
näringslivs rankning. 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.

NY 2021
Utveckla
kommunens
service och
bemötande för
medborgare
och företag

Kommentar T2
Stab

Djupintervjuerna har genomförts och sammanställts i en rapport med åtgärdsförslag som
presenterats för berörda chefer i kommunen i september 2021. Under hösten kommer
arbetet med resultatet fortsätta parallellt med det arbete som inletts tidigare och som baserar
sig på Insiktsmätningen.

Etablera en systematisk dialog mellan de politiska organen och förvaltningens profession
Ansvarig
Pia Jakobsson, Ann-Charlott Backström
Startdatum
2022-01-01

Ej påbörjad

Slutdatum
2022-12-31

Ny 2022
Etablera en
systematisk
dialog mellan
de politiska
organen och
förvaltningens
profession

Beskrivning
Varje år kommer en yrkesdialogsdag att arrangeras för kommunens politiker och
tjänstepersoner. Dagen kommer att ingå i kommunens ledningsdialog och syfte är att skapa
en gemensam bild av ett område. För att öka engagemanget och bredda perspektivet
kommer medarbetare från verksamheter bjudas till dialog med politikerna. Yrkesdialoger
kommer att finnas med i årshjulet och olika teman kommer att behandlas.

Främja platsvarumärket Kungälv Marstrand  Ansvarig
Erik Lindskog
Startdatum
2022-01-01

Ej påbörjad

Slutdatum
2022-12-31

Ny 2022
Främjande av
platsvarumärk
et Kungälv och
Marstrand

Beskrivning
Platsvarumärket projektleds av KMN.
I samarbete med KMN och andra aktörer kommer att arbetet vidareutvecklas.

Ny 2022
Främjande
genom att
skickliggöra

Främja besöksnäringen  Ansvarig
Erik Lindskog
Startdatum
2022-01-01
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Politiskt
uppdrag Genomförande + Ansvarig

Ej påbörjad

Slutdatum
2022-12-31

företagen inom
besöksnäringe
n så att det
bidrar till ökad
omsättning,
samverkan
och
arbetstillfällen.

Beskrivning
Besöksnäringsorganisationer i regionen har tagit fram ett antal utbildningspaket för att främja
besöksnärings aktörer. Tillsammans med besöksnäringsaktörer i regionen, kommer
utbildningar att arrangeras under 2021-2022.

Revidera mall för tjänsteskrivelse  Ansvarig
Erik Lindskog
Startdatum
2021-05-05

Ej påbörjad

Slutdatum
2022-01-01

Ny 2022
Medarbetarper
spektivet är
med i
kommunens
tjänsteskrivels
er senast 1
januari 2022

Beskrivning
Medarbetarperspektivet är med i kommunens tjänsteskrivelser senast 1 januari 2022

Riktlinjer och kriterier för att främja näringslivet  Ansvarig
Erik Lindskog
Startdatum
2022-01-01

Ej påbörjad

Slutdatum
2022-12-31

Ny 2022 Ta
fram kriterier
och riktlinjer
för
näringslivsfrä
mjande
insatser

Beskrivning
Näringslivstrategin är klar och kommer att beslutas under hösten 2021, och man kommer att
ta fram handlingsplaner utifrån strategin.

Beredskapsplan  Ansvarig
Ann-Charlott Backström
Startdatum
2021-05-03

Ej påbörjad

Slutdatum
2022-01-31

Ny 2022 Vi
uppdrar åt
förvaltningen
att i enlighet
med tidigare
skrivelse
färdigställa
kommunens
beredskapspla
n Beskrivning

Arbetet är påbörjat och kommer att vara klart för beslutas november 2021.

Ökad kollektivtrafik i industriområden  Ansvarig
Anders Holm, Erik Lindskog
Startdatum
2022-01-01

Ej påbörjad

Slutdatum
2022-12-31

Ny 2022 Öka
tillgängligheten
för
kollektivtrafike
n till våra
största
industriområde
n i dialog med
näringslivet
och Västtrafik.
Finansiering i
första hand
genom
omfördelning
efter översyn
av den totala
kollektivtrafike
n.

Beskrivning
Näringslivsstrategen och kollektivtrafikhandläggare kommer att utreda behovet tillsammans
med näringslivet under 2021-2022.



7 Budget 2022 - förvaltningens verksamhetsplan, investeringsbudget med - KS2021/1571-1 Budget 2022 - förvaltningens verksamhetsplan, investeringsbudget med lokalförsörjningsplan, riktlinjer för budgetprocess  : Förvaltningens verksamhetsplan 2022 2021-10-13

57(67)

Det politiska uppdraget för en samlad idrottslösning

I samband med Kungälvstrions budgetdirektiv 2021-2022 har förvaltningen fått ett förnyat
uppdrag kring en samlad idrottslösning för att ta hand om de behov av utökad kapacitet på
fritidsanläggningarna. Uppdraget är att med ett samlat och brett angreppsätt utifrån den
initiala idén för ett nytt idrottscentrum, nu ta nästa steg i processen. Målet är en attraktiv och
hållbar lösning för att täcka idrottens behov av ändamålsenliga lokaler som ska vara i bruk
under åren ca 2023-2063. Anläggningen ska möjliggöra en effektiv drift och ska kosta så lite i
nettodriftskostnader som möjligt under nyttjandeperioden.

Platsen ska vara en stark regional plats för idrott men också för mässor, utställningar,
tävlingar och event. Kravet är dock alltigenom en ekonomisk hållbarhet. Ett nytt
idrottscentrum ska utgöra plattformen för det ungdomsarbete kommunen bedriver tillsammans
med föreningarna. I arbetet med idrottscentrumet ska möjligheten att centrera större delen av
barn- och ungdomsarbete till denna plats övervägas. I samband med detta ska även sociala
hållbarhetsaspekter att beaktas. Arbetet med idrottshallen ska öppna upp för nya arbetssätt och
för att kunna använda anläggningen som en plats för undervisning. Utgångspunkten är att
skapa en hållbar lokalförsörjning över tid.

Att inte bygga ett idrottscentrum måste kunna ställas mot ett annat förslag som innehåller
renoveringar av gamla anläggningar och nya anläggningar som ger flera driftsorganisationer.
Ett ekonomiskt ogenomtänkt bevarande av enstaka anläggningar påverkar den nya
satsningens ekonomiska effektivitet – därför krävs det helhetssyn i ett flerårigt perspektiv, upp
till 40 år. Uppdraget är att kostnaderna för fritidsanläggningarna i framtiden kommer att ta
samma andel av kommunens ekonomi i anspråk men att en smart drift, många
användningsområden och samlokalisering kan åstadkomma mer kapacitet. Lokaliseringen ska
vara på Ytternområdet och ska täcka flertalet behov. Lösningen ska säkerställa att satsningen
kan ske på ett mycket hushållande och ansvarsfullt sätt.

Kommunens ekonomi får under inga omständigheter äventyras och en samlad genomlysning
av ekonomi, avtal och stadsutveckling behöver göras för nästa steg i detta utvecklingsarbete.
Majoritetens finansiella ramverk ska gälla.

Hållbara utgångspunkter för ett genomförande (ur budgetdirektivet 2021-2022):
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1. Förslaget ska kunna eliminera befintliga driftskostnader och styras till ny anläggning. 
Nuvarande lösningar måste avvecklas för att frigöra driftsmedel.
2. Förslag och utformning ska i sina delar huvudsakligen utgå från beprövade och redan 
färdigställda lösningar- som hållit projektbudget. Nya lösningar ska vara väl genomlysta.
3. Projektet ska genomföras under en tidslinje som är mest lönsam med möjlighet till 
etapputbyggnad om så är mest lönsamt.
4. Lösningen ska innebära endast en driftsorganisation som är mindre än dagens motsvarighet.
5. Daglig verksamhet, även utbildning, ska kunna lokaliseras till anläggningen.
6. Överväg att anläggningen utgör en ny plattform för; fritidsklubb, uppsökande verksamheter 
och fritidsgårdar, rehab m m.
7. Anläggningen ska ha sin utgångspunkt i idrottens behov men stödja så många 
användningsområden som möjligt och stimulera till cuper, mässor och olika typer av event 
samt ökad möjlighet för föreningsgemensam administration och skötsel. Föningslivet och 
näringslivet ska stimuleras att bidra till låg nettokostnad genom anordnande av cuper och 
träningsläger. Målet är att 1/12 del av lokalkostnaderna ska kunna reduceras med hjälp av 
mässor, event och cuper.
8. Planarbete påbörjas så snart som möjligt.
9. Helhet med ekonomi kommer först, men vid eventuell etapputbyggnad ska följande 
verksamheter prioriteras; Is-sporter, Idrottshall(ar)och Bad med 50 m bassäng
10. Ny och effektiv miljö- och energiteknik ska användas. T ex tak och fasader ska kunna 
användas för solpaneler och säljas som andelar, här är Kungälvs Energi en viktig aktör.
11. Anläggningen ska ha goda grannar med nära koppling till verksamhet och målgrupper.
12. Stadsutvecklingsperspektivet skall prägla utvecklingsarbetet, här är BOKAB med bland 
annat konsortium för Åseberget en viktig aktör.
13. Byggstart under år 2022.
 
I samband med Kungälvstrions budgetdirektiv 2021–2022 fick förvaltningen ett förnyat 
uppdrag i enlighet med ovanstående beskrivning. Det handlar om en samlad idrottslösning på 
Yttern för att ta hand om behov av utökad kapacitet på fritidsanläggningarna i kommunen. 
Uppdraget är att med ett samlat och brett angreppsätt utifrån den initiala idén för ett nytt 
idrottscentrum, nu ta nästa steg i processen. Målet är en attraktiv och hållbar lösning för att 
täcka idrottens behov av ändamålsenliga lokaler som ska vara i bruk under åren ca 2023–
2063. Anläggningen ska möjliggöra en effektiv drift och ska kosta så lite i 
nettodriftskostnader som möjligt under nyttjandeperioden.
 
Arbetet med en samlad idrottslösning, ”hallarena” på Yttern, i enlighet med uppdrag 16 pågår. 
Dialog förs med Idrottsrådet, föreningslivet och näringslivet. Arbetet med en detaljplan för 
Ytternområdet är startat. Det kommer att delas in i flera etapper där en detaljplan för 
idrottsanläggningar och handel är den första etappen. Utredningar av geoteknik, arkeologi, 
dagvatten, trafik och parkering är några av de underlag som tas fram i samband med 
planarbetet. Enligt tidplanen beräknas första detaljplanen antas under 2022 vilket ska 
möjliggöra start av markarbeten och byggnation av idrottsanläggningar under senare delen av 
2022. I projektet undersöks också vilka möjligheter som finns till exploatering för bostäder, 
kontor och andra funktioner som kan bidra till stadsutvecklingen och området.
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Ett arbete pågår med att hitta en lämplig finansieringsmodell där alla finansieringsslagen 
(skatt, avgift och exploatering) kommer att bidra för att hantera behovet av infrastruktur (för 
såväl hallarenan som Åseberget), idrottsanläggningar och exploatering för bostäder och 
lokaler (Åseberget med flera). Analys pågår av investeringskalkyler och kommande 
driftkostnadskonsekvenser (kostnader och intäkter) för nya idrottsanläggningar på Yttern. 
Förvaltningen återkommer med förslag på finansiering av de olika etapperna under sista delen 
av 2021 och början av 2022 till kommunstyrelsen. Rapportering av projektets status kommer 
att fortsätta månatligen även under projektets varande.
 
Tidplanen för projektet sträcker sig över en längre tidsperiod. Idrottsanläggningarna kommer 
att kunna byggas i etapper även bostäder och lokaler. Uppdrag nr 16 sätter som mål att 
byggnation av idrottslösningarna ska kunna påbörjas redan 2022. Den första byggnationen 
som behöver ske efter beslut fattats om start av arenaprojektet är ledningsarbeten och andra 
nödvändiga markarbeten.
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4 Ekonomisk plan 2022-2023

4.1 Inledning
2020 och 2021 har präglats av den pågående pandemin och påverkat kommunen både 
verksamhetsmässigt och ekonomiskt. Förvaltningen har ställt om arbetssätt och fokus. Vi 
lever fortfarande i en osäker och annorlunda tid även om restriktioner tas bort och pandemin 
inte påverkar samhället i lika stor utsträckning som tidigare. Delar av vår verksamhet kommer 
fortsatt att vara påverkade och arbeta under andra förutsättningar än före pandemins start.
Staten tillförde extra generella statsbidrag som kompensation för sjunkande skatteunderlag 
och merkostnader för covid-19 både 2020 och 2021. Under hösten 2020 påbörjade en 
återhämtning i ekonomin både globalt och i Sverige. Återhämtningen har fortsatt under 2021, 
konjunkturen stärks allt snabbare och spås nu vara tillbaka till 2020 års nivå och raset har 
hämtats igen. För åren 2023-2025 har vi under våren sett en fortsatt positiv utveckling av 
prognoserna för skatter och statsbidrag.
I april fattade kommunfullmäktige beslut om rambudget 2022-2025 med utblick, som bland 
annat inkluderade en resultatbudget. Skatteprognosen i rambudgeten byggde på SKR:s 
prognos från februari månad och oförändrad skattesats. Årets resultat budgeterades till 90 mkr 
vilket motsvarar 3% av skatter och statsbidrag. Kommunstyrelsens ram fastslogs till 
2 912 mkr för 2022.
Enligt beslut i kommunstyrelsen ska den högre skatteprognos som presenterades i augusti 
ligga till grund för kommunstyrelsens ram. Det innebär att kommunstyrelsens ram ökat till 
2 928 mkr och en justerad resultatbudget presenteras nedan.

Resultatbudget, mkr Budget 2022

Verksamhetens nettokostnader -2 783

Avskrivningar -195

Exploateringsintäkter 50

Verksamhetens nettokostnader -2 928

Skatteintäkter och generella statsbidrag 3 056

Finansiella nettokostnader -38

Årets resultat 90

Resultat/skatteintäkter och statsbidrag 2,9%

Under våren beslutade kommunstyrelsen om ökade resurser för det så kallade LOK-bidraget. 
Beslutet har inarbetats i förvaltningens verksamhetsplan.

4.2 Ekonomiska förutsättningar 2022-2023
Driftramar i förvaltningens verksamhetsplan
Förvaltningens verksamhetsplan bygger på en driftsram om 2 928 mkr för 2022. Ökning 
mellan budget 2021 och budget 2022  enligt rambeslut är 164 mkr. Driftsplanen tar höjd för 
lönekostnadsökningar, resurser för fler invånare/brukare, prisökningar samt ökade kostnader 
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för lokaler. Förvaltningen har också avsatt resurser för kommungemensam utveckling och 
verksamhetsförändringar beslutade av politiken
I driftsplanen har budgeterats engångsintäkter/vinster från exploateringsverksamheten på 
50 Mkr,
Investeringsram 2022
Investeringsramarna ska ses både i ett kortsiktigt och ett långsiktigt perspektiv. I den 
expansiva tillväxtfas som kommunen befinner sig är det extra viktigt med ett långsiktigt 
perspektiv för att möte behov och ha ett helhetsperspektiv av resurser - både ekonomiska och 
personella.
En årlig drifts- och investeringsbudget tillsammans med årligt upplåningsbehov eller förslag 
till amortering fastställs av kommunfullmäktige i november varje år.
Prognosen för 2021 års investeringsnivå når inte upp till budgeterad nivå. Det är bland annat 
den pågående pandemin som påverkat investeringstakten. Detta innebär att Investeringarna 
flyttas framåt i tiden och genomförs de kommande åren. Den ram som inte används under 
2021 behöver föras över till 2022 och framåt för att förvaltningen ska kunna leverera 
fastställd plan.
Exploateringsintäkterna drivs just nu av två stora områden - Kongahälla och Nordtag. Det är 
även bilden 2022. Enligt nuvarande prognoser kommer exploateringsverksamheten kunna 
leverera 50 i vinst till resultatet 2022
Kommunstyrelsens investeringsram för 2022 är 639 Mkr.  Investeringarna för 
skattefinansierad verksamhet beräknas till 330 Mkr samt 290 Mkr för avgiftsfinansierad 
verksamhet. Medfinansiering budgeteras till 19 Mkr 2022.
Investeringsvolymen kommer att vara fortsatt hög de närmaste åren. Investeringarna är 
kopplade till ökade behov, både av om- och tillbyggnad av befintliga lokaler och nya lokaler 
samt utbyggnaden av VA i kustzon.
Investeringsramar 2022-2025 enligt KF:s beslut i april

Investeringar, Mkr ÅP 18-21 RB 22-25

skattefinansierad verksamhet 735 1224

Avgiftsfinansierad verksamhet 533 1091

Summa 1268 2315

Förslaget för 2022 redovisar ingen avvikelse mot ramen för 2022 under förutsättning att ej 
utnyttjade resurser från 2021 förs över till 2022. Längre fram i perioden finns behov av ökade 
ramar, framförallt för VA men även för medfinansiering.
Investeringsbudgeten i sin helhet redovisas i bilaga 2 Drifts- och Investeringsbudget. 
Budgeten redovisar vilket år och hur de tillgängliga medlen planeras att användas. I drifts- 
och investeringsbudgeten redovisas också vilka driftseffekter (helår) investeringarna ger samt 
driftseffekterna av inhyrningar och köp av plats.

 



7 Budget 2022 - förvaltningens verksamhetsplan, investeringsbudget med - KS2021/1571-1 Budget 2022 - förvaltningens verksamhetsplan, investeringsbudget med lokalförsörjningsplan, riktlinjer för budgetprocess  : Förvaltningens verksamhetsplan 2022 2021-10-13

62(67)

4.3 Förvaltningens antagande om kostnadsförändringar 2022
Förvaltningens antaganden om kostnads-/och intäktsförändringar Mkr 2021

Lönekostnadsökning 46

Prisökningar, verksamhetsförändring 33

Fler barn, elever i förskola, grundskola, gymnasiet samt utökat antal platser LSS 41

Driftskostnadskonsekvenser, investering 44

Summa 164

Lönekostnadsökningarna är beräknade till drygt 2,3% (46 Mkr)
Fler barn i förskola, grundskola, gymnasiet samt utökat antal platser i äldreomsorg och 
LSS
Kommunen förväntar sig en hög befolkningstillväxt de närmsta åren. 2020 var 
befolkningstillväxten 1,54%. I befolkningsprognosen visar den demografiska utveckling på en 
fortsatt tillväxt. Det får en direkt påverkan på förvaltningens behov av fler förskoleplatser, fler 
elever och ökat antal platser inom boende för äldre och LSS-boenden mm. Sektorerna har 
utifrån befintligt antal volymer i sin verksamhet och befintlig befolkningsprognos gjort 
bedömningar om utvecklingen för 2022.
Inom Bildning och Lärande ökar antalet förskolebarn, fler platser har skapats under 2021 och 
utökningen fortsätter i flerårsplanen. Under hösten 2021 öppnar en ny fristående förskola i 
Kareby och i Kärna beräknas en ny friförskola hösten 2022. Ny kommunal förskola i Nordtag 
beräknas vara färdigställd hösten 2022 med 180 platser och vid årsskiftet 2022/2023 planeras 
Tjuvkils förskola med 108 platser öppna. Beroende på inflyttningstakten i dessa nya 
bostadsområden kan det bli aktuellt att platserna öppnas successivt. Utökning av fler platser 
inom förskolan anpassas efter behov enligt barnomsorgskön. Sammantaget beräknar sektorn 
med att 100 nya helårsplatser behövs 2022 för möta behovet. Befolkningstillväxten visar även 
ett ökat antal elever inom grundskolan och inom gymnasieskolan.
Inom sektor Trygghet och Stöd finns behov av fler gruppboende och servicebostäder inom 
LSS. Under 2021 färdigställdes LSS boendet Enebacken som består av 8 platser servicebostad 
samt 6 platser inom gruppbostad. Under 2022 får dessa platser helårseffekt. Under 2022 finns 
även avsatt resurs till fler platser inom daglig verksamhet. Det finns också behov av fler 
platser på äldreboende. Ny- och ombyggnation av Solhaga äldreboende 22 platser är försenat 
till hösten 2023 eftersom upphandlingen överklagades.
Driftkostnadskonsekvenser
Sektorerna kompenseras för ökade driftskostnader i samband med investeringar.
Resurserna för driftkostnadskonsekvenser och volym (fler platser, äldre, barn, elever mm) 
budgeteras centralt och fördelas ut efter verkligt utfall till sektorerna. Utfallet kommer 
kontinuerligt att följas upp och förvaltningsledningen fattar beslut om vilka åtgärder som ska 
vidtas med anledning av avvikelser.
Prisförändringar/verksamhetsförändringar
Varje sektor har tilldelats en uppräkning av övriga kostnader med ca 1,5 %. 
Verksamhetsförändringarna i övrigt specificeras under rubriken Driftsplan.
Exploateringsvinster
Budgetramen förutsätter att kommunen årligen kan räkna av 50 mkr i exploateringsvinster i 
resultatet. 2021-2022 är det framförallt exploateringsområdena Kongahälla och Nordtag som 
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räknas av.

4.4 Driftplan
Driftplanen beskriver hur förvaltningen avser att fördela budgeten under 2022. 
Verksamhetens nettokostnader är budgeterade till 2 928 mkr
Alla sektorer/verksamheter/enheter med underskott i 2021 års budget har i uppdrag att ta fram 
handlingsplaner och att arbeta för en ekonomi i balans
Budgetförslag med strategiska prioriteringar 
I förvaltningens budgetförslag med strategiska prioriteringar har förvaltningen gjort följande 
bedömningar.
22 mkr avsätts för prisökningar, vilket ligger i nivå med SKR:s prognoser för inflation.
Bidraget till Bohusläns räddningstjänst BORF ökar med 2 mkr.
För ökade kostnader med anledning av nytt löneavtal avsätts 46 mkr. I nedanstående tabell har 
posten personalkostnadsökning fördelats preliminärt till sektorerna efter utfall 2021. Eventuell 
omfördelning sker efter verkligt utfall av lönerevision 2022.
Ökade kostnader för fler barn och elever inom förskola/skola 32 mkr och fler platser inom 
LSS-boenden och äldreboenden 9 mkr beräknas till sammanlagt 41 mkr.  
Driftskostnadskonsekvenser av investeringar beräknas till 44 mkr. Driftkostnadskonsekvenser 
och volym är poster som kommer att fördelas ut enligt verkligt utfall 2022. Utfallet kommer 
kontinuerligt att följas upp och förvaltningsledningen fattar beslut om vilka åtgärder som ska 
vidtas med anledning av avvikelser.
En förutsättning för förändrat arbetssätt i verksamheterna är att digitaliseringen fortsätter att 
utvecklas. Förvaltningen avsätter därför ytterligare resurser 4 mkr för digitala tjänster och 
teknisk infrastruktur inom IT. Dessa resurser prioriteras gemensamt av förvaltningsledningen.
Kommunens budget för 2022 anger att åtgärder ska vidtas för att säkerställa att alla 
Kungälvsbor känner sig trygga i sin kommun. Utveckling av välskötta inre och yttre miljöer 
ska vara i fokus. Det brottsförebyggande arbetet ska förstärkas och samverkan med 
föreningar, polisen, näringslivet och andra lokala aktörer ska vidareutvecklas. 1 mkr har 
avsatts för ändamålet
Förvaltningen har ett uppdrag att genomföra en stegvis höjning av LOK-bidraget för att 2023 
uppnå en fördubbling av bidraget. Uppdraget innebär också att det krävs en anpassning och 
översyn av LOK-bidragets krav och bredd samt samordning med övriga styrande dokument 
och givna uppdrag som att Kungälvs taxor och hyror ligger i paritet med våra 
grannkommuner.
1 mkr har budgeterats för att möta eventuella extra kostnader i förvaltningen med anledning 
av pandemin.
2022 är det valår. Kommunen får statsbidrag för att genomföra valet men inte fullt ut. 
Kommunens kostnad är beräknad till 1 mkr.
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Sektor Budget 
2021

2022 års 
Prisökning 

enl SKRs 
prognos för 

inflation

2022 års Prel 
lönekostnad

sökning

2022 års 
Prel volym-

ökningar

Preliminär 
Budget 

2022

Bildning o Lärande 1 216,2 8,7 21,0 32,0 1 277,9

Trygghet o Stöd 1 066,3 8,6 20,0 9,0 1 103,9

Samhälle o Utveckling 224,0 1,9 2,5 228,4

Stab - KD, HR, Ekonomi- o 
kvalitet, Kansli- o juridik 116,4 1,0 2,5 119,9

Kommungemensamma 
kostnader 194,1 1,8 195,9

Uppräkning BORF 2,0

Driftskostnadskonsekvenser av 
investeringar och 
gatukostnadsersättningar 44,0

Övergripande 
verksamhetsutveckling och 
verksamhetsförändringar

Digitala tjänster 2,0

Teknisk infrastruktur inom IT 2,0

Säkerhet och trygghet 1,0

Hallarenan 1,0

Post-covid 1,0

LOKbidrag 1,0

Val 1,0

Politik 17,0 17,0

Delsumma 2 834,0 22,0 46,0 41,0 2 998,0

Finansiering -20,0 -20,0

Försäljnings- och 
Exploateringsintäkter -50,0 -50,0

Delsumma -70,0 -70,0

Summa förvaltningens 
verksamhetsplan 2 764,0 2 928,0

Finansnetto 43,0 38,0

Skatter o statsbidrag 
rambudget -2 875,3 -3 056,0

Delsumma -2 832,3 -3 018,0

TOTALT -68,3 -90,0
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4.5 Planerade verksamhetsvolymer

4.5.1 Verksamhet
Verksamhet

Volymgrupper Volymtal
Plan 
2023

Plan 
2022

Plan 
2021

Progno
s helår 

T1 2021
Utfall 
2020

Kommunal förskola, antal 
helårsplatser 2 068 2 084 2 015 1 996

Kommunal pedagogisk omsorg, 
antal barn 173 200 183 191

Förskola och 
pedagogisk 
omsorg

Fristående förskola, antal barn 587 500 533 500

Kommunal grundskoleklass 
årskurs F-9, Antal elever 5 397 5 360 5 330 5 234

Kommunal grundsärskola, antal 
elever 48 43 41 41

Kommunala fritidshem, antal 
barn 2 395 2 511 2 370 2 462

Fristående grundskola årskurs 
F-9, antal elever 687 706 686 686

Förskoleklass, 
grundskola, 
fritidshem och 
grundsärskola

Fristående fritidshem, antal barn 227 266 254 254

Kommunal gymnasieskola 
(Mimers hus), antal elever 1 669 1 705 1 619 1 552

Kommunal gymnasiesärskola 
(Trekungagymnasiet), antal 
elever 80 90 88 88

Annan kommunal 
gymnasieskola, antal elever 250 275 275 252

Gymnasieskola 
och 
gymnasiesärskola

Fristående gymnasieskola, antal 
elever 400 380 425 372

Måltidsservice Antal serverade måltider totalt 
(koefficient)

2 610 0
00

2 570 0
00

2 450 0
00

2 143 3
41

Elförbrukning (MWh) 20 200 19 700 19 027

Bruksarea (BRA), egna 
fastigheter, m2 218 000 216 000 214 743

Kommunala 
fastigheter

Bruksarea (BRA) inhyrda 
fastigheter, m2 63 880 58 635 59 241

Antal vårddagar institution 0-20 
år 2 000 2 500 4 500 4 873

Barn och ungdom 
0-20 år

Antal vårddagar egna 
familjehem 0-20 år 13 000 11 500 11 500 8 656

Utförarenheten 
+ Barn och 
ungdomsenheten

Intern öppenvård, 
biståndsbedömda insatser 
Utförarenheten-Barn och 
Ungdom 300 300 300 222

Antal vårddagar institution 21- år
1 800 1 800 1 800 1 174

Vuxenenhet

Antal vårddagar externt boende 
med stöd 21- år

10 000 10 000 15 000 13 485
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Volymgrupper Volymtal
Plan 
2023

Plan 
2022

Plan 
2021

Progno
s helår 

T1 2021
Utfall 
2020

Bostad med 
särskild service 
enligt LSS, antal 
brukare

Egna boendeplatser, vuxna

141 141 145 127

Daglig 
verksamhet

Antal brukare daglig verksamhet
263 245 245 211

Totalt antal lägenheter i särskilt 
boende 427 416 415 416

Varav i egen regi 353 331 331 331

Varav i extern regi 55 55 55 55

Varav korttidsplatser egna 19 19 19 19

Lägenheter och 
platser VoÄ

Varav korttidsplatser köpta 0 11 10 11

Brukare med hemtjänst 1 250 1 200 1 200 1 152Brukare i 
hemtjänsten

Antal brukare med trygghetslarm 
i ordinärt boende 1 175 1 150 1 150 1 166

Ersatta timmar i 
hemtjänsten

Ersatta timmar i hemtjänsten
370 000 365 000 365 000 354 524

Antal mottagna enligt 
bosättningslagstiftning 
(vuxna/familjer) 90 90 90 15

Antal nyanlända enligt lagen om 
eget boende (EBO 
vuxna/familjer) 40 40 40 10

Antal barn i mängden mottagna 
enligt bosättningslagstiftning och 
lagen om eget boende 55 55 55 9

Mottagning 
nyanlända och 
ensamkommande

Antal mottagna 
ensamkommande barn 3 3 3 4
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Investerings- och driftprogram
Perioden 2022-2025, utblick 2026-2029

Datum: version 2021-09-15
Investerings- och driftprogrammet redovisar investeringar innevarande år 2021, perioden 2022-
2025 samt investeringsperiodens totala driftskostnadskonsekvens. Därutöver redovisas även 
utblicksperioden 2026-2029.
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 Portföljtidplan 2021-2029 Bilaga 1

Inledning
”Investerings- och driftprogrammet” benämns ”programmet” i resten av dokumentet.

Programmet är kommunstyrelsens svar till kommunfullmäktige på hur investeringsramen planeras att 
användas samt vilken total driftkostnad det genererar.

Samhällsutveckling kräver långa tidsperspektiv. Baserat på gällande styrning och antagen ram har en planering 
för kommande 4-årsperioder gjorts. Programmet visar en detaljerad planering för innevarande år 2021 och 
perioden 2022-2025 samt en utblick för åren 2026-2029. För utblicken finns inga givna ekonomiska 
investeringsramar och planeringen för bostadsbyggande och enskilda projekt har inte kommit så långt att den 
är komplett. I utblicken visas endast det innehåll som det finns kännedom om idag. Utblicken redovisas med 
en kolumn längst till höger i tabellerna där investeringarna beskrivs. 

Utöver tabellerna där de planerade kostnaderna för respektive investeringsobjekt beskrivs finns en 
övergripande tidplan som bilaga till detta program. Pågående och planerade projekt för perioden 2021- 2029 
redovisas i den övergripande tidplanen, se Bilaga 1. Syftet med tidplanen är att ge en överblick över vad som 
är planerat att genomföras i kommunen de kommande åren. Det är också ett verktyg för att kunna planera 
resurser, tid och investeringar i rätt ordning. I tidplanen visas de planerade investeringarna och inhyrningarna 
samt de planerade detaljplanerna och exploateringsprojekten. 
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Syfte   
Syftet med programmet är att redovisa hur tillgängliga investeringsmedel planeras att användas samt vilken 
total driftskostnad det genererar. Programmet redovisar även vilka nya lokal- och verksamhetsbehov som löses 
genom inhyrning av lokaler. I de fall det finns privata aktörer som till exempel friförskolor som planerar att 
etablera sig i nya bostadsområden redovisas även detta. Driftkostnaderna för både interna egna kommunala 
objekt och inhyrda, externa objekt finns med i den totala simulerade driftkostnadskonsekvensen.

Mål
Investeringsmedel tillsammans med förvaltningens driftsbudget är den ekonomiska ram som förvaltningen 
har till sitt förfogande för att uppnå de mål och uppdrag som presenteras i budgetdirektivet (KS2020/0729, 
KS2021/0650) tillsammans med nedanstående kompletteringar.

Inriktning och prioriteringsgrunder
Enligt översiktsplanen ska tillväxten främst ske inom tätortsområdet Kungälv, Ytterby och Kareby samt i 
serviceorterna. Utöver det ska boendeutveckling inom vissa utpekade s.k. A-områden i Kustzonen vara möjligt. 
Till det förväntas byggnationen av småhus på landsbygden fortsätta. I budgetdirektiv 2021-2022 
(KS2020/0729) lyfts strategiskt mål nr 6, ökad samordning mellan infrastruktur och byggnation i hela 
kommunen. Det innebär att kommunen ska förbättra sitt strategiska tillväxtarbete genom ökad samordning 
mellan infrastruktur och planerad nybyggnation. Det gäller VA-utbyggnad, övrig kommunal service samt 
samordning inom kommunen och dess bolag och samordning mellan kommunen och externa investerare. 
Planeringen för LSS- och äldreboenden skall ligga med i planeringen för nya bostadsområden för att klara de 
ökande behov som den förändrade demografin i kommunen kräver. I enlighet med budgetdirektivet ska 
samordningen mellan infrastruktur och byggnation bygga på breda analyser utifrån medborgarnas behov av 
bostäder, samt näringslivets och handelns utvecklingsbehov, där helheten prioriteras framför delarna. 
Resultatmål nr 11 anger att planberedskap ska finnas för bostäder, verksamhetsmark och handel.

I detaljplanearbetet ske enligt budgetdirektivet följande prioriteras: 
1. Kommunens kärnverksamhet 
2. Näringslivets behov 
3. Bostäder

Fördjupade prioriteringsgrunder för planering av projekt 
Inför start av nya projekt görs en strategisk utvärdering som fastställer i vilken grad projektet följer strategiska 
mål/resultatmål/politiska direktiv. 

Högt strategiskt värde har projekt vars leverans uppfyller en eller flera av nedanstående punkter

A. Kommunal service (kärnverksamhet) – för lagstadgad kommunal service eller politiskt prioriterad 
service 

B. Övergripande strategiskt viktig infrastruktur 
C. Betydande ekonomisk avkastning av kommunal mark (exploatering)
D. Verksamhetsmark och bostäder  

 Strategiskt betydelsefull bostads- eller näringslivsetablering 
 Där det finns infrastruktur på plats t.ex. VA.
 Förtätning i kollektivtrafiknära lägen 

Förutsättningar i programmet
Planeringen av programmet har utgått från följande förutsättningar:

 Fyrstegsprincipen tillämpas i planeringen.
 Beslutat samverkansavtal med Hemsö (KS2018/1818) med 5 objekt (3 förskolor, 1 skola, 1 

äldreboende) genomförs. 
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 Det förutsätts att bostadsexploatörer är villiga att bygga bostäder för inhyrning (t ex servicebostäder 
för LSS).

 Planeringen av VA-utbyggnaden är anpassad efter att hantera de skarpa förelägganden som kommunen 
fått från länsstyrelsen (Aröd, Tofteberget, Harestad/Nereby, Klöverön samt ett krav på åtgärder av 
Marstrands avloppsreningsverk). Klöverön är hanterad, övriga pågår eller är under planering.

Behov som lyfts i lokalförsörjningsplanen ska lösas genom tillämpning av fyrstegsprincipen. I första steget ska 
möjliga förändringar av organisationen och verksamhetens arbetssätt identifieras. I andra steget löses 
lokalbehov med hjälp av lokalanpassningar i befintliga lokaler, genom möjliga omflyttningar i lokalerna eller 
genom att tillföra moduler för att ta hand om tillfälliga kapacitetsbrister. I tredje steget löses lokalbehov 
genom ombyggnation och/eller tillbyggnad. I fjärde steget löses lokalbehov genom på nyproduktion eller 
inhyrning. 

För att investeringsplaneringen i programmet ska kunna hållas inom beslutad ram förutsätter det 
samverkansavtal som tecknats med Hemsö kommer att genomföras. Detta omfattar fem olika 
nybyggnationsobjekt (Nordtags förskola, Tjuvkils förskola, Fridhems förskola, Kode Skola åk 3-6, Ängegärde 
Äldreboende) för att förse Bildning och lärande och Trygghet och stöd med lokaler. Separat politiskt beslut 
om marköverlåtelse och inhyrning kommer att fattas för varje inhyrningsobjekt. I detta program antas att alla 
objekt kommer att utföras enligt samverkansavtalet. Om kommunen istället väljer att bygga objekten i 
kommunens egen regi skulle det innebära en omfattande omprioritering inom investeringsprogrammet 
och/eller höjda investeringsramar för skatt inom perioden 2022-2025. Byggnation i egen regi kräver mer 
personella resurser för att genomföra projekten.

Inom VA-verksamheten finns fyra förelägganden från Länsstyrelsen som kan leda till viten om utbyggnaden 
inte görs i tid för föreläggandet. Föreläggandena beskrivs mer ingående under rubriken ”avgiftsfinansierade 
investeringar”. I planeringen av VA-utbyggnaden har hantering av Länsstyrelsens förelägganden arbetats in. 

I samband med Kungälvstrions budgetdirektiv 2021–2022 fick förvaltningen ett förnyat uppdrag kring en 
samlad idrottslösning på Yttern för att ta hand om behov av utökad kapacitet på fritidsanläggningarna i 
kommunen. Uppdraget är att med ett samlat och brett angreppsätt utifrån den initiala idén för ett nytt 
idrottscentrum, nu ta nästa steg i processen. Målet är en attraktiv och hållbar lösning för att täcka idrottens 
behov av ändamålsenliga lokaler som ska vara i bruk under åren ca 2023–2063. Anläggningen ska möjliggöra 
en effektiv drift och ska kosta så lite i nettodriftskostnader som möjligt under nyttjandeperioden. 
Arbetet med en samlad idrottslösning, ”hallarena” på Yttern, i enlighet med uppdrag 16 pågår. Dialog förs 
med Idrottsrådet, föreningslivet och näringslivet. Arbetet med en detaljplan för Ytternområdet är startat. Det 
kommer att delas in i flera etapper där en detaljplan för idrottsanläggningar och handel är den första etappen. 
Utredningar av geoteknik, arkeologi, dagvatten, trafik och parkering är några av de underlag som tas fram i 
samband med planarbetet. Enligt tidplanen beräknas första detaljplanen antas under 2022 vilket ska 
möjliggöra start av markarbeten och byggnation av idrottsanläggningar under senare delen av 2022.  I 
projektet undersöks också vilka möjligheter som finns till exploatering för bostäder, kontor och andra 
funktioner som kan bidra till stadsutvecklingen och området. Ett arbete pågår med att hitta en lämplig 
finansieringsmodell där alla finansieringsslagen (skatt, avgift och exploatering) kommer att bidra för att 
hantera behovet av infrastruktur, idrottsanläggningar och exploatering för bostäder och lokaler. Analys pågår 
av investeringskalkyler och kommande driftkostnadskonsekvenser (kostnader och intäkter) för nya 
idrottsanläggningar på Yttern. Samtidigt görs beräkningar av avgående kostnader och intäkter för gamla 
idrottsanläggningar som kan fasas ut för att ersättas av hallarna på Yttern. Tidplanen för projektet sträcker sig 
över en längre tidsperiod. Idrottsanläggningarna kommer att kunna byggas i etapper även bostäder och 
lokaler. Uppdrag nr 16 sätter som mål att byggnation av idrottslösningarna ska kunna påbörjas redan 2022. 
Den första byggnationen som behöver ske efter beslut fattats om start av arenaprojektet är ledningsarbeten och 
andra nödvändiga markarbeten. Ytternområdet i sin helhet kommer att utvecklas under en tidsperiod som 
sträcker sig både över innevarande period och utblicken dvs 2022–2025 samt 2026-2029. 

Parallellt med uppdraget med hallarenan görs ett arbete i fastighetsdriften för att upprätthålla funktionen hos 
is-och simanläggningen Oasen. Byggnaden har ett stort underhållsbehov och ett antal åtgärder görs för att 
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uppfylla gällande miljökrav, arbetsmiljökrav samt säkerhet för besökare och personal. Målsättningen är att i 
första hand endast vidta de åtgärder som krävs för att kunna hålla anläggningen öppen och därmed minimera 
kostnaden för investeringar. Förvaltningen arbetar för att begränsa insatserna i anläggningen till det mest 
nödvändiga. Här måste betonas att åtgärderna i Oasen endast är av kortsiktig karaktär. Anläggningen har 
omfattande underhållsbehov och saknar idag kapacitet för det behov av simbassänger/undervisningsbassänger 
samt isytor som finns hos föreningsliv och medborgare. Att renovera Oasens simhall för ett långsiktigt 
bevarande samt höja kapaciteten skulle innebära mycket stora investeringssummor, uppskattningsvis 
motsvarande en kostnad för en nybyggnation av motsvarande simanläggning.

Investeringsramar
Tabell 1 nedan visar rambudget för investeringar antagen av kommunfullmäktige 15 april 2021 
(KS2021/0539).
Kommunfullmäktiges beslut om rambudget innehöll bland annat följande beslutspunkter:

 Kommunstyrelsens investeringsram för 2022 fastställs till 620 Mkr, varav 330 Mkr för 
skattefinansierade och 290 Mkr för avgiftsfinansierade investeringar. Ramen för medfinansieringen 
2022 fastställs till 19mkr. 

 Uppdrag ges till kommunstyrelsen att utarbeta förslag till Investerings- och driftsbudget för beslut i 
kommunfullmäktige. Budgeten ska omfatta åren 2022 – 2025 med utblick mot 2029. Budgeten ska 
innehålla driftkostnadskalkyler. 

Tabell 1

Tabell 2 nedan visar förvaltningens förslag till fördelning av investeringsbudget per år. Den totala 
investeringsplaneringen för 2022 följer kommunfullmäktiges beslut om ram för 2022 (KS2021/0539). Det 
innebär att föreslagna investeringar för 2022 ligger inom tilldelad ram på samtliga kollektiv: skatt, 
medfinansiering och avgift. Ramen för 2021 kommer inte att förbrukas men kommer att behövas längre fram 
under perioden 2022-2025. En omfördelning mellan åren kommer att behövas vid i nästa rambudgetarbete då 
flera investeringar prognostiseras förskjutas mellan åren. När det gäller investeringsbehovet 2023-2025 så 
överskrider det ramarna när detta program skrivs och kommer behöva arbetas vidare med i kommande 
rambudgetarbete. För år 2025 saknas ram för medfinansiering, även detta behöver arbetas vidare med i 
kommande rambudgetarbetet. Va-kollektivet är enligt planeringen i störst behov av en ramförändring 2023-
2025. Detta beror bland annat på de åtgärder som behövs för att hantera Länsstyrelsens förelägganden i tid så 
att inte viten uppstår. Vitet för Aröd uppgår till 15 Mkr per år från 31 december 2025. 
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Tabell 2 Förvaltningen förslag till fördelning av investeringsbudget per år

Skattefinansierade investeringar

Skattefinansierade investeringar handlar om investeringar i infrastruktur, offentliga miljöer, lokaler och 
anläggningar, inventarier och digitalisering. Planeringen av de skattefinansierade projekten styrs till största 
delen av de behov som lyfts i lokalförsörjningsplanen samt i den övergripande infrastrukturplaneringen.

Investeringarna under perioden 2022-2025 genererar en driftkostnadsökning. Den beror på att nya lokaler 
byggs eller hyrs in och fler barn ska erbjudas förskola/skola och personer i behov av äldreomsorg eller LSS-
boende. Driftkostnader uppstår också när ny infrastruktur eller offentliga miljöer anläggs. I programmet finns 
även lösningar presenterade som innebär att lokal-och verksamhetsbehov verkställs genom inhyrningar eller av 
friförskolor som etablerar sig. För att ge en överskådlig bild av den totala simulerade driftkostnadsökningen 
har även driftkostnadskonsekvenser för inhyrda objekt räknats med. Då räknas endast hyreskostnader och 
verksamhetens kostnader in. I de fall lösningen utgörs av en friförskola eller friskola har ett uppskattat belopp 
för elevpeng inklusive lokalbidrag räknats med i simuleringen av kommunala driftkostnader.

Medfinansiering
Medfinansieringsprojekt syftar till de objekt som byggs på det statliga vägnätet som Kungälvs kommun 
finansierar helt eller delvis, men som sedan ägs och driftas av trafikverket. Detta är en form av 
skattefinansiering, men den redovisas separat eftersom anläggningarna sedan kommer ägas av trafikverket.  
För dessa objekt finns så kallade medfinansieringsavtal. 

I nuläget finns medfinansieringsavtal avseende fem olika objekt som planeras byggas inom 
investeringsprogrammet tidsram. Det finns också en prognos medtagen för en sträcka som bedöms bli aktuell 
för ett avtal framöver, GC Kode-Stenungsund.

Avgiftsfinansierade investeringar
De avgiftsfinansierade investeringar omfattar de behov som finns inom VA- och renhållningsverksamheten. 
Dessa är enskilda kollektiv och har därför en egen ram för investeringar. Vid planering av programmet läggs 
fokus på att den totala omfattningen av investeringar ska vara på en rimlig nivå i jämförelse med den totala 
tilldelade investeringsramen. För VA-verksamheten finns i dagsläget en överplanering som behöver hanteras i 
rambudgetarbetet under 2022. Projekten är många till antalet och det är rimligt att förvänta att idag ej kända 
faktorer kommer leda till vissa förseningar så att viss andel av investeringarna hamnar utanför denna 
investeringsperiod, dvs i utblicken. 
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Det är flera förutsättningar som har styrt investeringsplaneringen för avgift; ett föreläggande för Aröd, krav på 
lösning av avloppssituationen i Marstrand, ett föreläggande i Harestad/Nereby samt ett föreläggande för 
Tofteberget (Tjuvkil). Nedan följer en förklaring

Kommunen är ålagd av länsstyrelsen att lösa vatten- och avloppssituationen i Aröd fram till 31 december 
2025. Därefter kommer kommunen att åläggas ett vite på 15 Mkr årligen fram till dess att utbyggnaden av 
hela Aröd är genomförd. För att kunna ansluta Aröd, samt andra bostadsområden i kustzonen till det 
kommunala nätet krävs en utbyggnation av flera etapper av överföringsledningar och därtill hörande 
pumpstationer. Detta är det mest kostnadsdrivande i perioden 2021-2025. Eftersom dessa överföringsledningar 
behöver vara byggda innan man i slutet av perioden kan bygga ut det lokala nätet i Aröd behöver stora 
utgiftsposter ligga framförallt 2022, 2023 och 2024. 

Det befintliga tillståndet för avloppsreningsverket i Marstrand har vid tillfällen överskridits. Kommunen är 
ålagd av länsstyrelsen att presentera en lösning och tidplan för åtgärd. Därefter kommer kommunen sannolikt 
få ett nytt föreläggande, men redan nu påverkas utvecklingen i Marstrand då länsstyrelsen inte kommer 
godkänna detaljplaner som bygger på ytterligare anslutningar till det befintliga reningsverket. Förvaltningen 
har efter överväganden landat i en lösning där överföringsledningar byggs mellan Marstrand och Vävra för att 
ansluta till reningsverket i Göteborg och även ta med sig färskvatten ut till reservoarerna på Koön och 
Marstrand. Förprojektering av en överföringsledning Marstrand-Vävra påbörjades under 2020. Byggnationen 
kommer sedan genomföras i flera olika etapper. Kommunen avser att i dialog med länsstyrelsen föreslå att 
kommunen får till 2030 på sig innan denna permanenta lösning ska vara på plats. Byggnation av 
överföringsledningen kommer genomföras både i perioden 2020-2025 och 2026-2029. 

Kommunen har också ett förläggande gällande Harestad/Nereby som enligt föreläggandet ska vara klart 31 
december 2024. Planeringen i detta program förutsätter att en förlängning av föreläggandet för detta område 
kommer att beviljas till 2030. Utbyggnaden, som också den innefattar stora överföringsledningar, har lagts in 
med start i perioden 2022-2024 och med ett slutförande i utblicken 2026-2029 . Detta för att det inte anses 
möjligt att ekonomiskt eller personalresursmässigt klara hela utbyggnaden i Harestad parallellt med 
utbyggnaden till Aröd under perioden 2022-2025. Under förutsättning att kommunen kan visa att 
föreläggandet i Aröd kommer att uppnås i tid anses det mycket sannolikt att en förlängning av 
Harestad/Nereby kommer att beviljas. I förstudie gällande Harestad/Nereby kommer det undersökas om 
lokala lösningar eller inkoppling till kommunens övriga ledningsnät blir mest fördelaktigt.

Föreläggandet i Tjuvkil/Tofteberget hanteras genom att VA-utbyggnaden i Tjuvilsområdet pågår.

Investeringarna för avgiftsfinasierade verksamheten under perioden 2022-2025 genererar en 
driftkostnadsökning på ca 19 Mkr, vilket ska betalas av taxekollektivet inom respektive verksamhet.

Exploateringsfinansierade investeringar 
Enligt rambudgeten ska exploateringsverksamheten årligen bidra till resultatet. Ett positivt nettoflöde 
(inkomster-utgifter) inom exploateringsverksamheten påverkar kommunens likviditet positivt och minskar 
därmed lånebehovet.

Verksamhetsbudgetar (tidigare ”potter”)
För att möta investering- och reinvesteringsbehovet som inte innebär stora enskilda projekt finns även 
verksamhetsbudgetar (tidigare kallat ”potter”) för varje sektors behov av mindre investeringar.
Dessa budgetar hanterar behov inom områdena trafiksäkerhet, åtgärder på brokonstruktioner, 
lekplatsprogram, park-och strövområden, fritidsanläggningar, badplatser, hamnverksamhet (bryggor/färjor), 
lokalanpassningar, reinvesteringar och energisparåtgärder i kommunala byggnader samt inventarier för 
kommunala verksamheter (datorer, möbler mm). 

Sammanställning över investeringar

Nedan visas tabeller för alla planerade investeringar per finansieringsslag. Tabellerna som visar alla planerade 
investeringar är uppdelade per objekt/projekt. Dessa kan befinna sig i olika stadier. En del är under 
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genomförande, en del befinner sig i planeringsfas och en del är endast i tidiga skeden. De objekt där 
förvaltningen önskar få beslut om upphandling och start av byggnation kommer i tabell 14 längre ner i 
dokumentet. 

Vid genomförande av projekt finns det saker som kan påverka genomförandet. Det kan handla om 
överklaganden, geotekniska fynd, arkeologiska fynd eller andra problem vid projektering och upphandling. 
Därför finns det en osäkerhet kring tidplanen för projekten. I nedanstående tabell visas objekten på det år 
som de beräknas kunna genomföras under de förutsättningar som gäller idag. 

Tabellerna visar de enskilda åren för 2021-2025 samt en utblick för 2026-2029. Utblicken är inte komplett då 
det är svårt att planera behovet så långt fram eftersom det är beroende av de kommande årens 
befolkningsutveckling, konjunkturläget och andra faktorer som påverkar tillväxttakten.
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Skattekollektivet – Investeringar
 Tabell 3-5visar skatteinvesteringsbehovet för projekt uppdelade per sektor. 

Bildning och lärande
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Tabell 3: Investeringsbehov för bildning och lärande

Trygghet och stöd

Tabell 4: Investeringsbehov för trygghet och stöd

Samhälle och utveckling
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Tabell 5: Investeringsbehov Samhälle och Utveckling
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Tabell 5: Investeringsbehov Samhälle och Utveckling
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Sektorernas verksamhetsbudgetar för investering

Tabell6: Verksamhetsbudgetar för sektorernas behov av investeringar

Totalt investeringsbehov skatt

  Tabell 7: Totala investeringsbehovet för skatt

Skattekollektivet – Inhyrningar/Köp av plats
I enlighet med budgetdirektiv 2021-2022 (KS2020/0729, KS2021/0650) eftersträvar kommunen ett utvidgat 
samarbete med externa investerare och externa utförare inom välfärden när det är ekonomiskt hållbart och ur 
kvalitetsperspektivet försvarbart. Vid behov av nya investeringar i lokaler för kommunens verksamheter finns 
möjligheten att samarbeta med externa fastighetsägare. När externa intressenter finns måste alternativen 
kommunal investering och extern investering utvärderas ur ett långsiktigt driftkostnadsperspektiv. 
Utgångspunkten är att alltid uppnå lägsta driftkostnad över tid, med likvärdig service, dvs en effektiv drift. 

Behovet av kommunala investeringar i lokaler är stora de kommande åren. En del lokalbehov inom 
kärnverksamheten föreslås därför lösas genom att extern part som bygger lokaler och hyr ut till kommunen. 
Inom vissa verksamheter kan även köp av verksamhet vara aktuellt. Tabell 8 och 9 visar planerade behov som 
löses via externa investerare och utförare för sektor bildning och lärande respektive sektor trygghet och stöd. 
De behov som är planerade att lösa med inhyrning eller extern aktör är markerade med röd färg.
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Kungälvs kommun har tecknat ett samverkansavtal med Hemsö om byggnation och hyresavtal för objekten 
nedan. Dessa redovisas även i tabellen över inhyrningar där ungefärlig tid för byggnation och inflyttning 
framgår. Ett förslag till hyresavtal med Hemsö kommer att tas upp för politiskt beslut för varje enskilt objekt. 
Skulle parterna inte nå enighet om hyresnivåer eller andra avgörande frågor är inte kommunen bunden till att 
låta Hemsö bygga utan kan genomföra objektet som en egen investering. Detta kräver dock en omarbetning av 
investeringsbudgeten, vilket i sin tur kräver att andra objekt prioriteras bort eller att ramen förändras.

 Förskola Nordtag
 Förskola Tjuvkil
 Förskola Tjuvkil
 Skola Kode
 Äldreboende Kungälv 

I enlighet med budgetdirektivet har förvaltningen i uppdrag planeringen för LSS-bostäder ska finnas med i 
planeringen av nya bostadsområden. Programmet innehåller därför förslag på lösningar där kommunen hyr 
LSS-bostäder inom kommungränsen. När det gäller behovet av fler förskoleplatser finns det förslag på platser 
där privata förskoleaktörer kan etablera sig eller där förvaltningen föreslår en upphandling av inhyrning av 
förskolelokaler. Marknaden visar ett tydligt intresse både för att etablera LSS-boenden och förskolor i 
kommunen. Genom detta förslag på lösning behöver kommunen inte investera i alla boenden och förskolor 
som det finns behov av de kommande åren. För en fördjupad bild av behovet hänvisas till lokalresursplanen. 
Samtliga förslag till inhyrningar/externa lösningar framgår i tabellen över inhyrningar och i den övergripande 
tidplanen och inkluderas i den totala driftkostnadseffekten som redovisas i tabell 13.

Förklaring till färgerna i tabellen nedan:

Tabell 8: Planerade externa byggnationer för inhyrning och externa aktörer för sektor bildning och lärande
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Tabell 9: Planerade externa byggnationer för inhyrning och köp av plats för sektor trygghet och stöd.

Skattekollektivet – Medfinansiering
I tabell 10 finns de planerade investeringar för medfinansiering, som innebär att kommunen helt eller delvis 
finansierar anläggningar som sedan kommer att ägas och driftas av trafikverket. 

Tabell 10. Investeringsbehov medfinansiering [tkr]

Avgiftskollektivet
Tabell 11 visar investeringsbehovet för projekt inom VA och renhållningsverksamhet samt en 
verksamhetsbudget för respektive verksamhet. Längst ned visas den totala uppskattade intäkten som förväntas 
från anläggningsavgifter i prognosen. 
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Tabell 11 Investeringsbehov avgift (Renhållning och VA) [tkr]

Exploatering
Tabell 12 visar förväntat in- och utflöde för kommunens exploateringar. Dessa inkomster är dock beroende av 
konjunktur och utvecklingen på marknaden och denna sammanställning är endast en prognos. Ett minus 
indikerar en inkomst och ett plus en utgift. Denna tabell visar endast in- och utflödet av medel, inte vilket år 
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som vinsten/förlusten redovisas i resultaträkningen.

Tabellen 12 för exploateringar visar uppskattade inkomster och utgifter för projekten, dvs flödet i projekten.

Driftkostnadskonsekvenser 
I tabell 13 visas de förväntade driftkostnadseffekterna från de planerade investeringarna, planerade 
inhyrningarna samt möjliga elevpeng till friskolor/friförskolor där planering finns att dessa ska starta. 
Driftkostnadskonsekvenserna inkluderar både kapitaltjänstkostnader, drift/hyror och verksamhetskostnader. 
Prognosen för kommande driftkostnader beräknas med hjälp av nyckeltal/procentsatser. I de fall som ett nytt 
objekt ska ersätta ett gammalt beräknas kostnader för det ersatta objektet som avgående, dvs dras av från den 
totala drifteffekten. Under perioden 2022-2025 förväntas driftkostnaden för skattefinansierade investeringar 
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stiga och det beror bland annat på ett ökat antal äldreomsorgsplatser, förskoleplatser, LSS-boenden och ökad 
kapacitet i flera stora skolor.

Tabell 13: Driftkostnadskonsekvenser av investeringar 2022-2025

Projekt för beslut om byggnation
I tabell 14 visas de projekt/delprojekt som förvaltning vill ha godkända för start av upphandling och 
byggnation. De redovisade kostnaderna är en uppskattad total kostnad som innefattar projektering, interna 
kostnader, konsultuppdrag, byggnation mm.  

Tabell 14: Sammanställning över de projekt som förvaltningen vill ha godkända för start av upphandling och 
byggnation.

Uppföljning av investeringarna 
Förvaltningen utvecklar sitt uppföljningsarbete löpande. Fokus vid uppföljningstillfällena är prognoser för 
projektens tidplaner och ekonomi. 

Förvaltningen fortsätter att följa upp programmet vid tertial T2 och T3 då prognosavvikelser samt avvikelser i 
utfall presenteras. Dessutom redovisas förslag på balansering av programmet vilket innebär förslag om ändrad 
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budget, godkännande av avvikelse samt godkännande av att starta byggnation av enskilda projekt eller 
delprojekt. Vid avvikelser i projekt som blivit aktualiserade och startat byggnation så lyftes behov av ändring i 
budget till politiskt beslut. Är det en ökning i budget på upp till 5 miljoner kr som kan hanteras inom den 
totala ramen för året lyfts ändringen i budget till kommunstyrelsen. Större förändring lyfts till 
kommunfullmäktige. Kommunstyrelsen följer månatligen investeringstakten. Inom portfölj tillväxt följs varje 
projekt upp månadsvis. Verksamhetsbudgetarna ska avrapporteras till utskotten vid tertialerna, T1, T2 och T3, 
både med utfall, prognos och planering framåt.

Särskilda osäkerheter och fortsatt arbete

 Förvaltningen analyserar behovet av verksamhetslokaler årligen. Behovet prognostiseras både på 
befintlig befolkning boende i kommunen (antal äldre, antal födda barn osv) och på en 
byggbaserad/inflyttad befolkningstillväxt. Exakt hur tillväxten sker och var den sker är en 
osäkerhetsfaktor. I de fall där mer kapacitet behövs i lokalerna ska fyrstegsprincipen tillämpas. Om 
detta inte räcker behövs nya lokaler. Av olika skäl kan dessa inte alltid stå på plats exakt när behovet 
infaller. Då kan tillfälliga lösningar som moduler som ökar kapaciteten användas. Dessa hanteras då i 
lokalanpassningspotten/reinvesteringspotten i första hand. 

 Förvaltningen arbetar kontinuerligt med att förfina behovsanalyserna kopplat till behovet av 
utbyggnad av infrastruktur Under detta programs gällande tid kommer ett arbete pågå med att 
utveckla och uppdatera en drift- och underhållsplan för VA. Underlaget används i det årliga 
budgetarbetet.

 Antalet beviljade planbesked och utpekade områden i planprogram tyder på en fortsatt hög tillväxttakt 
i utblicken. Förvaltningen arbetar löpande med att analysera effekterna av bostadsprojekten på 
befolkningsprognosen och vilka tröskeleffekter befolkningsutvecklingen kan förväntas medföra 
kopplat till behov av kommunala investeringar samt förväntade skatteintäkter. Eftersom 
bostadsmarknaden är starkt konjunkturberoende och projekten har många faktorer som kan leda till 
förseningar i både detaljplaneskede och byggnationsskede rör sig prognoserna över vid vilken tidpunkt 
det blir inflyttning i de framtida bostäderna. De flesta planerade projektens bostadsleveranser blir av 
men inflyttningen är svår att prognostisera till rätt år. Den planerade bostadsleveransen är ett viktigt 
underlag till den befolkningsprognos som tas fram en gång per år. För att hantera osäkerheterna i 
bostadsleveransen följs den dessutom upp två gånger ytterligare per år och en grov analys över hur 
förändringarna påverkar gällande befolkningsprognos görs. 

 Förvaltningen har till uppdrag att upprätta ett förslag för idrottscentrum med kostnader och
genomförandetid. Placeringen är på Yttern. I uppdraget ingår att med ett samlat och brett angreppsätt
utifrån den initiala idén för ett nytt idrottscentrum, nu ta nästa steg i processen.
Under 2020 och 2021 har en dialog förts med idrottsföreningarna via idrottsrådet, övriga föreningar 
samt de aktörer, såväl nationella, regionala som lokala, som visat intresse för att bidra i arbete och 
finansiering med en hallarena i Kungälv. Arbetet med detaljplanen för Ytterns arenaområde pågår. 

 Efter dialog med kommunstyrelsen 2020 ändrades tidplanen för GC-sträckan Kärna-Kornhall och den 
har tidigarelagts fem år så förberedande arbeten sker i perioden 2020-2025 och byggnationen ligger 
planerad i perioden 2026-2029. För närvarande ligger detta som två skattefinansierade delsträckor 
eftersom tänkt placering är utanför Trafikverkets vägområde. 
Ur Trafikverkets perspektiv har sträckningen låg prioritet regionalt och därför görs nu bedömningen 
att det inte är troligt att Trafikverket blir medfinansiär. Därför har sträckan lagts som en 
skattefinansierad investering i investeringsprogram 2022-2025. I förberedande arbetet med gc-banan 
kommer både sträckning och form för finansiering ses över i mer detalj.
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Övergripande projekttidplan - Kungälvs Kommun

Projekt 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

KUNGÄLV

Komarken, Bostäder
1 1 2 2 2 34 34 34

Förskola, Ersättning Iskällan 
1 1 2 2 2 3 3 3

Liljedal - DP Klocktornet 35 (Sigillet "Parkeringen mellan husen") 26 bostäder
2 1900-01-04 1900-01-04

Liljedal - DP Klocktornet 36 (Balder-"Gamla Gallerian") 128 bostäder
2 1900-01-04 1900-01-04 1900-01-04

Liljedal - DP Klocktornet 1, 34 och 37 (Sigillet-"Rondelltomten") ca 100 bostäder
2 2 2 1900-01-04 1900-01-04 1900-01-04 1900-01-04

Liljedal - Gärdet 1:3 P-hus ca 30 bostäder
2 2 2 2 34 34

Liljedal - DP Rhodin (Balder) ca 120 bostäder
2 2 2 34 34 34

Liljedal - Markanvisning del av Gärdet 1:3 200 bostäder
2 3 3 3 3 3

Liljedal - DP bottenvåningar västra gatan
2 2

Liljedal - DP Trappan ca 30 Bostäder
2 2 2 1900-01-04 1900-01-04

Liljedal - VA/Upprustning av västra gatan etapp 1
2 2 3

Liljedal - VA/Upprustning av västra gatan etapp 2
2 2 3

Liljedal - VA/Upprustning av västra gatan etapp 3
2 2 3

Nordre Älvstranden 1000-2000 Bostäder
1 1 2 2 2 1900-01-04 1900-01-04 1900-01-04 1900-01-04 1900-01-04

Nordre Älvstranden Allmän plats (park, strandpromenad)
1 1 2 2 2 1900-01-04 1900-01-04 1900-01-04 1900-01-04 1900-01-04

Lokalisering Ny Förskola 180 platser
1 1 1 2 2 3 3

Lokalisering Ny förskola 180 platser
1 1 1 2 2 3 3

Etablering handel, kontor vid E6
1 2 2 1900-01-04

Sparven - DP handel, idrottshall, bostäder, lokaler
1 1 2 2 3 1900-01-04 5
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Projekt 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Gjutaren 100 bostäder
3 3 3

Gjutaren Saneringsåtgärder
1 3 3 3

Nytorgstaden - DP 700 bostäder/lokaler
1 2 2 2 2 34 34 34 34 34 34

Kungälvs sjukhus DP
2 2

GC bro Kongahälla-Sjukhuset
2 2 2 2 3 3

Lärken 1-3, (Kungälvsbostäder) 100 bostäder 
2 2 1900-01-04 1900-01-04 1900-01-04 1900-01-04

Förskola Ulvegärde tillbyggnad 
1 2 2 3 3

Övre Fontin Måltidskök
2 3

Mimerstaden 500 Bostäder
1 1 1 1 2 2 2

Förskola Mimerstaden
2

Mimers hus ombyggnation studiehallar
2 2 3

Dammbergen, 300 bostäder
1 1 2 2 2 34 34 34

Förskola Dammbergen 
2 2 3 3

Gruppbostad Dammbergen
2 2 5

Åseberget Bostäder
1 1 1 2 2 2 1900-01-04 1900-01-04 1900-01-04 1900-01-04

Förskola/or Åseberget
2 2 2 3 3

Fridhems förskola 144 platser
5 5

Permanentering Fridhemskullen förskola
1 1 1 2 3 3

Skola Kungälv F-6
2 2 2 3 3

Ombyggnation Munkegärdeskolan
1 2 2 3 3

GC+ledningar till Trankärr
2 3

SOL-boende Skälebräcke
2 2 3 3



7 Budget 2022 - förvaltningens verksamhetsplan, investeringsbudget med - KS2021/1571-1 Budget 2022 - förvaltningens verksamhetsplan, investeringsbudget med lokalförsörjningsplan, riktlinjer för budgetprocess  : Övergripande Projekttidplan

Projekt 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

ÖFL Diseröd-Kungälv (sträcka C, D)
2

Pumpstation Mimers
2 2 3

Ängegärde DP - Äldreboende, 90 platser
2 2 2 5 5

Ängegärde DP - 350 Bostäder
2 2 2 3 3 3 3

Förstudie drifthus
1 1

Servicebostäder
2 5

Servicebostäder
2 5

Servicebostäder
2 5

Kongahälla, 1300 bostäder, kontor, hotell 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

Kvarter 6 (Riksbyggen)
2 3 3 3 3

Kvarter 14 (Cityfastigheter)
2 3 3 3

Kvarter 10 (JM)
2 3 3 3 3

Kvarter 7
2 2 3 3 3

Kvarter 3 (Riksbyggen)
2 3 3 3

ÖFL under E6 (kvarnkullen)
2 2 3 3

Reservoar Munkegärde
2 2 3 3

Dagvattenkulvert under E6 (höjd med Kungälvsmotet)
2 3 3

VA Ytterbyvägen
2 3

Ombyggnation ÅVC Munkegärde
2 3 3

YTTERBY

FÖP Ytterby
1

Porteberget DP, 250 Bostäder
2 2 2 3 3 3 3
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Projekt 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Flytta kraftledning Ytterby
1 1 1 1 1

Lilla smällen DP, 170 Bostäder 
1 1

Östra Sparrås DP, 350 Bostäder
1 1

Hällebergsgatan, förlängning, korsning, GC
2 2 34 34 34 34

GC-tunnel Ytterby station
1 1 2 3 3

GC-bro Ytterby station
1 1 2 3 3

Ny lokalgata vid järnvägen etapp norr och syd
1 1 2 3 3

GC Sparråsvägen-Rollsbo (inkl. bro)
1 1 2 3

Utveckling Resecentrum Ytterby
1 1 2 3 3 3 3

Pendelparkering centrum (200 pl)
1 2 3 3 3 3 3 3

Ikano vid tågstationen, 150 bostäder
2 2 1900-01-04 1900-01-04 1900-01-04

Nordtag 500 bostäder
3 3 3 3 3 3 3 3

GC Anslutning Nordtag - Ytterby centrum
2 2 3 3

Förskola Nordtag 180 platser
2 5 5

Gruppbostad Nordtag
2 2 5 5

Arenastaden 300-500 Bostäder, Handel, skola DP
1 2 2 2 3 3 3

Idrottsanläggningar, simhall, handel DP
2 2 34 35 34 35

Dagvatten Kyrkbäcken
1 3

VA-ledning Bultgatan-Åseberg
2 2 2 2 3 3

ÖFL Kungälvs sjukhus-Bultgatan
2 3

Ledning till reservoar Ytterby 
2 2 3

Arenastaden, omläggning av ledning och kapacitetsökning
2 2 3 3
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Projekt 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Hollandsgatan-Arenastaden
2 2 3 3

Väg 168 Ekelöv-Kareby; Anslutning E6
1 1 1 2 2 2 3 3

Entré Ytterby DP 80 bostäder/ handel
2 2 2 3 1900-01-04 1900-01-04 1900-01-04 1900-01-04

VA Vidkärrsvägen-Hollandsgatan (Entré Ytterby)
2 3

Björkås DP, 400 bostäder, förskola, service
2 2 2 34 34 34 34 34

Infart Björkås Västra Tunge
2 2 1900-01-04 1900-01-04

VA Björkås
2 3

Västra Tunge DP, (Trivebo) 400 bostäder
2 2 2 3 1900-01-04 1900-01-04

VA Västra Tunge
2 2 3 3

Förskola Västra Tunge
2 2 1900-01-04 1900-01-04

Lokalisering Förskola Ytterby
1 1 2 2 3 3

Ombyggnation Ytterbyskolan
1 2 3 3 3 3

Ombyggnation Kastellegårdsskolan
2 2 3 3

Ombyggnation Kastellegården pst
2 2 3 3

VA ledningar från Kastellegården under älven
2 2 3 3

Rollsbo Västerhöjd, verksamhetsmark
1900-01-04 1900-01-04 1900-01-04 1900-01-04 1900-01-04 1900-01-04 1900-01-04 1900-01-04 1900-01-04

Rollsbomoten
2 1900-01-04 3 3

Rollsbokrysset
2 1900-01-04 1900-01-04

Bovieran, 55 seniorbostäder
2 2 1900-01-04 1900-01-04

Tega ängar 190 bostäder
3 3 3

Åtgärder sparråshallen
2 3 3

Tega 2:5 45 bostäder
1900-01-04
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Projekt 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Gruppbostad västra Ytterby
5 5

Servicebostad Västra Ytterby
5 5

Enekullen, 136 bostäder
1900-01-04

DISERÖD

Håffrekullen
3 3 1900-01-04 1900-01-04

Tyfter DP - Bostäder 
2

Ny Förskola Tyfter
2

Ombyggnation befintlig Förskola Tyfter
1 2 2 3 3

Diseröd skola Etapp 1 - Ny byggnad matsal+klassrum
2 2 3 3 3

Diseröd skola Etapp 2 -Nya klassrum i gamla matsalen
2 2 3 3

Diseröd skola Etapp 3 - Ny idrottssal
2 5 5

Diseröd skola Etapp 4 - Ombyggnation gamla idrottssalen
2 3 3

Diseröd skola Etapp 5 - Renovering Huvudbyggnad
2 3 3

Diseröd skola -  Infrastruktur
2 3 3 3

Vattenledning Ale-Kungälv vattenverk
2 2 3 3

Tryckstegring Räfsal
2 3

Diseröd centrum, centrumbyggnad/förskola/50 bostäder (Trivebo)
3

Disekulla, 82 bostäder (HP Boendeutveckling)
3 3 3 3 3

KAREBY

VA utbyggnad Skårby-Kareby (omvandlingsområde)

Rishammar DP - 180 Bostäder
3 1900-01-04 1900-01-04 1900-01-04

Kareby skola tillbyggnad
2 3 3
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Projekt 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

VA ledning till Rishammar
3 3

Kunskapsförskolan Rishammar
1900-01-04

MARSTRAND

ÖFL Vävra-Marstrand Etapp 1-10
2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3

ÖFL Vävra-Tjuvkil Etapp 1-3 (del av Vävra-Marstrand) 
2 2 3 3

VA utbyggnad Vävra-Hålta Etapp 1-6 (omvandlingsområde)
2 2 3 3 3

Detaljplaner Vävra-Hålta, bostäder
2 2 2 3

Elektrifiering av Marstrandsfärjan
1 1 1 3 3

Turisthotellet Oscars DP - 22 Bostäder
2 1900-01-04 1900-01-04 1900-01-04

Båtellet DP - lokaler näringslivet, infra m.m.
2 2 2 3 3

Eriksberg Norra DP - Verksamhetsmark
2 1900-01-04 1900-01-04

Eriksberg Södra DP - Verksamhetsmark
2 2 2 2 3

Kajrenovering (Etappvis)
2 2 2 2 3 3 3 3 3

Parkeringslösning
1 1 1 1

Hedvigsholmen, Bostäder
2 2 2 3 3

Förskola/skola Koön DP
1 2 2 2 3 3

Instön DP - Bostäder
2 2 2 1900-01-04

VA utbyggnad Instön
3

Tjuvkil v 168, Trafikverket
2 2 2 3 3 3

Tjuvkil, flera detaljplaner
2 2 2 1900-01-04 2 1900-01-04 2 1900-01-04 2 1900-01-04 2

Tjuvkil DP, Etapp A
2 2 2 1900-01-04 1900-01-04 1900-01-04 1900-01-04 1900-01-04 1900-01-04 1900-01-04 1900-01-04

VA utbyggnad Tjuvkil etapp 1-32
2 2 23 23 23 23 23 23 23 23 23



7 Budget 2022 - förvaltningens verksamhetsplan, investeringsbudget med - KS2021/1571-1 Budget 2022 - förvaltningens verksamhetsplan, investeringsbudget med lokalförsörjningsplan, riktlinjer för budgetprocess  : Övergripande Projekttidplan

Projekt 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

GC Stället-Risby
3 3

GC Vävra-Tjuvkil
2 2 3 3

Tjuvkils ängar
1900-01-04 1900-01-04 1900-01-04 1900-01-04 1900-01-04

Förskola Tjuvkil
2 5 5

KODE

FÖP Kode
1 1 1

Kode Buss och  järnvägslösning
1 1 3 2 2 2 2 2 3 3

Bostäder och verksamhetsutveckling Kode
2 2 2 2 2 2 34

Kode grundskola Åk 3-6 & Idrottshall
2 2 2 2 5 5

Solhaga äldreboende
2 2 3 3

GC Kode-Stenungsund
1 2 2 34 34

Aröd Planprogram, flera detaljplaner - Bostäder
1 1 2 2 2 2 1900-01-04 1900-01-04 1900-01-04 1900-01-04 1900-01-04

VA utbyggnad Aröd etapp 1
3 3

VA Aröd etapp 2
2 2 3 3

VA Aröd etapp 3
2 2 3 3

VA Aröd etapp 4
2 2 3 3

VA utbyggnad Aröd 5
2 2 3 3 3

Detaljplaner Ödmålsmosse, Rörtången osv, bostäder
2 2 2 2 1900-01-04 1900-01-04

VA etappvis utbyggnad Ödsmålsmosse, Rörtången
2 2 2 3 3 3 3 3

KÄRNA

Idrottshall
2 2 5

Friförskola
2 2 1900-01-04 1900-01-04
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Projekt 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Kärna friskola
2 1900-01-04 1900-01-04

Bostäder 55 st 
2 2 3 3 3

Kärna skola/kök
1 2 3

Västerhöjden Torsby 1:9, 1:37 DP - 60 bostäder
2 2 1900-01-04 1900-01-04

GC Kärna-Kornhall
1 1 2 2 3 3

Förskola Kärna, Lokalisering
1 1 2 2 3 3

VA utbyggnad Nordkroken etappvis utbyggnad (Kovikshamn)
2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3

VA utbyggnad Nordkroken - Brunnefjäll
2 2 2 3 3 3

VA utbyggnad Nordkroken - Vedhall
2 2 2 3

VA-ledning/utbyggnad Nordkroken - Etapp 1 
2 2 3 3

Nordkroken, flera detaljplaner, bostäder
2 2

Reservoar Lycke
2 3 3

GENERELL

Ny översiktsplan
1 1 1

Förstudie utveckling verksamhetsmark
1 1

Laddinfrastruktur (lagkrav)
1 1

Olseröd-Bredsten (Stärcka E-F)
3 3 3

ÖFL Björkås-pst Hollandsgatan
2 2 3 3

ÖFL Hollandsgatan-Björkås
2 2 3 3

ÖFL Björkås-Vävra
2 3 3 3

ÖFL Björkås-Vävra, 3 st pumpstationer
2 2 3

ÖFL Vävra-Solberga
2 2 3 3
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Projekt 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

ÖFL Vävra-Solberga, Pumpstation
2 3

ÖFL Kode-Solberga-Aröd

ÖFL Solberga-Stenungsund
2 2 3 3

GC Kareby-Kode
3

Äldreboende Lokalisering/Behov
1 1 2 5 5

VA Nereby föreläggandeområden etapp 1-4
2 2 3 3 3 3 3 3 3
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FÖRUTSÄTTNINGAR
Förutsättningar
Lokalförsörjningsplaneringen har övergripande och först och främst att förhålla sig till bland annat:

 Lagstiftning
 Boverkets byggregler
 Skollag
 Socialtjänstlag
 Plan- och bygglag
 Miljöbalken

 Politiska beslut och uppdrag
 Fyrstegsprincipen

1. Tänk om kring organisation och arbetssätt inom befintligt lokalbestånd
2. Optimera befintliga miljöer
3. Bygg om eller lokalanpassa, förutsatt att steg 1 och 2 är genomförda.
4. Bygg nytt, förutsatt att alla tidigare steg är genomförda eller otillräckliga.

 Agenda 2030
 Översiktsplan
 Trafikplan

1. Konkurrenskraftig kollektivtrafik
2. Smart och effektiv parkering
3. Attraktiva miljöer för gång och cykel

 Bostadsförsörjningsprogram
 Budget i balans

 Långsiktig ekonomistyrning
 Fokus effektiv driftkostnad
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Politiska mål

Kommunfullmäktiges strategiska mål
1. att ge goda förutsättningar för livslångt lärande 
Kommunen är som huvudman ansvarig för den kommunala utbildningen. Det politiska 
ansvaret innebär att skapa så goda förutsättningar som möjligt för det livslånga lärandet. 
Det handlar bl.a. om elevhälsa, bra och välutbildade lärare och skolledare, IT, läromedel 
och lokaler m m. Det handlar också om ledning och styrning av en omfattande 
organisation, att rätt beslut fattas på rätt nivå. 
2. en trygg omsorg med valmöjligheter genom hela livet 
Vi ser hur behoven av vård och funktionshinderomsorgen ökar, därmed ökar 
omsorgsinsatser i kommunen. Kungälv ska kunna stå för en trygg omsorg, medborgarna 
skall kunna lita på välfärden och de mest utsatta ska ha den bästa omsorgen. Den 
personliga integriteten ska värnas och möjligheter att välja och påverka behöver utvecklas. 
3. att ge möjligheter till en aktiv fritid för alla åldrar 
En god och jämlik hälsa, social trygghet och integration ställer krav på att det finns goda 
möjligheter till fritidsaktiviteter i kommunen. Ett fungerande föreningsliv är en del i 
demokratiarbetet, kommunens attraktivitet och möjlighet för att fler medborgare ska 
kunna delta och känna gemenskap genom fritidsaktiviteter. 
4. att alla medborgare ska ha möjlighet att delta i ett rikt och aktivt kulturliv 
Kulturen ska vara en dynamisk, utmanande och obunden kraft med yttrandefriheten som 
grund. Kommunen ska främja allas möjlighet till kulturupplevelser, bildning och till att 
utveckla sina skapande förmågor. Samverkan med civilsamhället, föreningar och företag 
skall bidra till en god fritid och ett rikare kulturliv. 
5. Att medborgare och näringsliv ska känna ökat förtroende för kommunen 
Kommunen ska kontinuerligt utveckla sina interna processer så att medborgarna, 
organisationer och företag känner ett ökat förtroende för kommunen och dess 
verksamheter. Det är ett stort arbete som måste involvera hela politiken och alla 
kommunens anställda. 
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6. en ökad samordning mellan infrastruktur och byggnation i hela kommunen 
Kommunen måste förbättra sitt strategiska tillväxtarbete genom ökad samordning mellan 
infrastruktur och planerad nybyggnation. Det gäller verksamheter, VA-utbyggnad, 
samordning inom kommunen och dess bolag och samordning mellan kommunen och 
externa investerare. 
7. att underlätta för invånare och företag som vill reducera klimatutsläppen 
Miljö- och klimatarbetet måste involvera fler för att nå goda resultat. Kommunens roll 
ska vara att möjliggöra och underlätta för företag och invånare att göra en positiv skillnad. 
8. att nå Sveriges lägsta arbetslöshet med utbildning, arbete, sysselsättning för de 
som står längst från arbetsmarknaden 
Kungälvs starka näringsliv och breda arbetsmarknad ger goda förutsättningar för 
arbete åt alla. Alla medborgare behövs och alla kan bidra, även de som av olika skäl står 
längst från arbetsmarknaden. För detta behöver kommunen fortsatt utveckla 
Samhällskontraktet mellan näringsliv, bostadsaktörer, föreningsliv och samtliga offentliga 
aktörer. 

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

Kommunal service och lokalförsörjning i samhällsplaneringen

Planeringsprocess
Det är viktigt att sektor Samhälle och utveckling deltar i övergripande strategiska dokument för att 
komplettera med behov och öka kunskapen om andra sektorers planering. Sektorn ombesörjer att rätt 
kompetenser är med i detaljplaneskedet för en kommunal anläggning och vid mindre åtgärder så som fysisk 
tillbyggnad och ombyggnad i planeringsarbetet. I detaljplaneskedet för en anläggning är det alltid lämpligt 
att upprätta ett Trafik-PM där trafiken beskrivs i nuläget och med en utblick, till exempel för år 2045. Pm:et 
bör lyfta bland annat transporter och hantering av personal/boendeparkering, beskriva hur det möjliggörs 
för att eleverna kan gå eller cykla på ett säkersätt alternativ åker skolskjuts, utformning av parkering för 
elever och besökare/föräldrar och hur hämtning och lämning vid skolor, förskolor och idrottshallar 
hanteras.
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Trafik vid kommunala anläggningar
I kommunens Översiktsplan 2010 och Trafikplan 2017 är målet att fler resor ska ske på ett hållbart sätt och 
i Agenda 2030s mål nr 11, Hållbara städer. Att göra städer och bosättningar inkluderande, säkra, 
motståndskraftiga och hållbara. Oberoende vilken typ av anläggning så alstrar den trafik i någon form. Det 
är därför viktigt att tidigt planera för attraktiva och säkra stråk för gång- och cykeltrafikanter, tydliga gång- 
och cykelstråk som ansluter befintliga gång- och cykelstråk utanför kvartersmark/ detaljplan samt skapa bra 
anslutningsstråk till närliggande hållplatser från berörd anläggning. Kopplingar till skolskjutsanläggning 
inom eller utanför kvartersmarken bör också hanteras.

Trafikalstringen är lite olika beroende på vilken typ av anläggning det rör sig om. Förskola har högst 
alstring av trafik och vid F-6-skola är alstringen något lägre i o m en mixa av skolskjuts och bil. Medan 
högstadiet och gymnasiet är alstringen lägst i och med att eleverna tar själva dit eller åker skolskjuts eller 
kollektivtrafik. 
Utformningen vid skolor bör utformas på ett trafiksäkert sätt för barn och elever ska kunna ta sig på egen 
hand till skolan. Vid äldreboende är det viktigt att gångstråk är tydliga för att boende ska kunna promenera 
inom och utanför boendeområdet. I tidigt skede ska möjliggöras för att sophantering och leveranser till/ 
från anläggningen blir yteffektiva till förmån för friytor. Parkering för en anläggning ska ske enligt aktuell 
P-norm och planeras för samnyttjande vid anläggningar som ligger i centrumlägen.

Utemiljöer för kommunala verksamheter och som allmänt intresse
I plan- och bygglagen finns det uttalade krav på att det ska finnas tillräckligt stor friyta lämplig för lek och 
utevistelse vid bostäder, skolor, förskolor, fritidshem och liknande. Behovet av lämpliga platser för lek 
uttrycks även som ett allmänt intresse.

Friyta

Det finns flera olika nationella styrdokument som påverkar barns och ungas utemiljö generellt och särskilt 
skolgårdar och förskolegårdar. Plan- och bygglagen, PBL, är dock den enda lagstiftning som ställer ett uttalat 
krav på att det ska finnas tillräckligt stor friyta lämplig för lek och utevistelse vid bostäder, skolor, förskolor, 
fritidshem och liknande.

Plan- och bygglag (2010:900) 8 kap. 9 §

En obebyggd tomt som ska bebyggas ska ordnas på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till stads- eller 
landskapsbilden och till natur- och kulturvärdena på platsen. Tomten ska ordnas så att

1. naturförutsättningarna så långt möjligt tas till vara,
2. betydande olägenheter för omgivningen eller trafiken inte uppkommer,
3. det finns en lämpligt belägen utfart eller annan utgång från tomten samt anordningar som medger 

nödvändiga transporter och tillgodoser kravet på framkomlighet för utryckningsfordon,
4. det på tomten eller i närheten av den i skälig utsträckning finns lämpligt utrymme för parkering, 

lastning och lossning av fordon,
5. personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga ska kunna komma fram till byggnadsverk och 

på annat sätt använda tomten, om det med hänsyn till terrängen och förhållandena i övrigt inte är 
orimligt, och

6. risken för olycksfall begränsas.

Om tomten ska bebyggas med byggnadsverk som innehåller en eller flera bostäder eller lokaler för 
fritidshem, förskola, skola eller annan jämförlig verksamhet, ska det på tomten eller i närheten av den 
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finnas tillräckligt stor friyta som är lämplig för lek och utevistelse. Om det inte finns tillräckliga utrymmen 
för att ordna både friyta och parkering enligt första stycket 4, ska man i första hand ordna friyta.

Allmänt intresse

Behovet av lämpliga platser för lek och utevistelse är också ett allmänt intresse som vid planläggning ska 
tillgodoses inom eller i nära anslutning till områden med sammanhållen bebyggelse. Samma krav ställs på 
möjligheter att anordna en rimlig samhällsservice och kommersiell service som exempelvis skola och 
förskola.

Plan- och bygglag (2010:900) 2 kap. 7 §

Vid planläggning enligt denna lag ska hänsyn tas till behovet av att det inom eller i nära anslutning till 
områden med sammanhållen bebyggelse finns:

1. gator och vägar
2. torg
3. parker och andra grönområden
4. lämpliga platser för lek, motion och annan utevistelse
5. möjligheter att anordna en rimlig samhällsservice och kommersiell service

I andra kapitlet i PBL anges viktiga samhällsintressen, allmänna intressen, som ska påverka beslut om mark- 
och vattenanvändning. I kapitlet redovisas:

 utgångspunkterna för bedömningar av vad som är en lämplig mark- och vattenanvändning
 vilka hänsyn kommunen ska ta och vilka kvaliteter som ska främjas vid lokalisering av bebyggelse
 bestämmelser om de enskilda byggnadsverkens placering och utformning
 särskilda krav som ska beaktas vid planläggningen och prövningen av lov i sammanhållen 

bebyggelse.

Kommunen har huvudansvaret för att de allmänna intressena beaktas, när styrkan i olika intressen och 
anspråk vägs mot varandra. De allmänna intressena är allmänt formulerade och kommunen ska i det 
enskilda fallet avgöra vilka intressen som är relevanta att ta med i bedömningen.

Planläggning och bygglov

Kommunen ska i översiktsplaneringen redogöra för hur de allmänna intressena ska tillgodoses och hur 
kommunen väger plats för lek och utevistelse gentemot andra allmänna intressen.

Plan- och bygglag (2010:900) 3 kap. 4 §

Kommunen ska i översiktsplanen redovisa de förhållanden som med hänsyn till de allmänna intressena i 
2 kap. kan ha en väsentlig betydelse för sådana beslut som avses i 2 § andra stycket. Riksintressen enligt 3 
eller 4 kap. miljöbalken ska alltid redovisas.

Av planen ska det även framgå hur kommunen anser att:

1. riksintressen ska tillgodoses
2. gällande miljökvalitetsnormer enligt 5 kap. miljöbalken ska följas
3. förhållanden av väsentlig betydelse i övrigt bör beaktas. Lag (2020:76)
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I detaljplaneringen ska behovet av friyta vägas gentemot andra allmänna och enskilda intressen. Vid 
bygglovsprövningen preciseras det allmänna intresset till att om byggnationen gäller bostäder eller lokaler 
för fritidshem, förskola, skola eller annan jämförlig verksamhet, så ska det på tomten eller i närheten av 
den finnas tillräckligt stor friyta som är lämplig för lek och utevistelse.

Plan- och bygglag (2010:900) 8 kap. 9 §

En obebyggd tomt som ska bebyggas ska ordnas på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till stads- eller 
landskapsbilden och till natur- och kulturvärdena på platsen. Tomten ska ordnas så att:

1. naturförutsättningarna så långt möjligt tas till vara
2. betydande olägenheter för omgivningen eller trafiken inte uppkommer
3. det finns en lämpligt belägen utfart eller annan utgång från tomten samt anordningar som medger 

nödvändiga transporter och tillgodoser kravet på framkomlighet för utryckningsfordon
4. det på tomten eller i närheten av den i skälig utsträckning finns lämpligt utrymme för parkering, 

lastning och lossning av fordon
5. personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga ska kunna komma fram till byggnadsverk och 

på annat sätt använda tomten, om det med hänsyn till terrängen och förhållandena i övrigt inte är 
orimligt

6. risken för olycksfall begränsas

Om tomten ska bebyggas med byggnadsverk som innehåller en eller flera bostäder eller lokaler för 
fritidshem, förskola, skola eller annan jämförlig verksamhet, ska det på tomten eller i närheten av den 
finnas tillräckligt stor friyta som är lämplig för lek och utevistelse. Om det inte finns tillräckliga utrymmen 
för att ordna både friyta och parkering enligt första stycket 4, ska man i första hand ordna friyta.

Det är kommunen som har ansvar för planläggning och bygglovsprövning enligt PBL och som avgör vad 
som är tillräckligt stor friyta lämplig för lek och utevistelse. För att förtydliga paragrafens innebörd vid 
skolor, förskolor och fritidshem har Boverket tagit fram allmänna råd, BFS2015:1 FRI.

Källa: Boverket.se

Klimatanpassningar i kommunala lokaler och anläggningar
”Ansvaret för skydd av egendom ligger i första hand på egendomens ägare. Det ger en drivkraft att 
undvika byggande på riskfyllda områden och att jobba förebyggande. Det gäller alla fastighetsägare 
och såväl enskilda personer och företag som lokala och statliga myndigheter.” ur Regeringens 
proposition 2017/18:163

Många av kommunens lokaler och verksamheter kan komma att påverkas när klimatet förändras. Som 
fastighetsägare behöver kommunen arbeta med förebyggande åtgärder för både byggnader och 
verksamhetsutövare i lokalerna genom att:

 Bygga rätt från början.

 Kartlägga och arbeta systematiskt med klimatanpassning.

 Ha som regel att identifiera och genomföra klimatanpassningsåtgärder vid renovering, underhåll, 
energieffektivisering och ombyggnation.
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En god planering vid nybyggnation och anpassningar vid ombyggnationer och underhåll av befintliga 
byggnader bidrar till åtgärder som skyddar kommunal egendom och kommunal verksamhet mot framtida 
hot som till exempel översvämning, värme, storm samt ras och skred. 

SAMMANFATTNING
Lokalförsörjningsplanen presenterar planering från de tre sektorerna; Bildning och lärande, Trygghet och 
stöd samt Samhälle och utveckling. Sammanfattning av respektive sektors viktigaste planer och behov följer 
nedan.

Bildning och lärande
Framför allt tre nya förskolor planerade för byggnation inom fyra år i områdena Nordtag, Tjuvkil och 
centralorten, i den ordningen. Ytterbyskolan är föremål för ombyggnad och renovering med färdigställande 
ungefär år 2024. Munkegärdeskolan bör renoveras och lokalanpassas inom tre år. Gymnasiets studiehallar 
i Mimers hus står inför ombyggnation för effektivare nyttjande och projektering är startad. Diseröd och 
Kareby skolor bör byggas till så snart som möjligt, projektering är i gång. I Kareby tillförs modulklassrum 
till hösten för att ta emot alla som sökt förskoleklassplats på Karebyskolan. Kärna skola behöver framöver 
genomgå om- och tillbyggnad gällande bland annat kök och matsal. För att det ska vara möjligt behöver 
ny förskola etableras i området för att tillfälliga modulförskolor på grundskolans tomt ska kunna lämnas. 
Även idrottshall i inhyrningsform är på väg att byggas i Kärna. Sektorn planerar att avstå förlängning av 
det externa hyresavtalet avseende skollokalerna på Klöverbacken när det löper ut till hösten år 2023.

Samhälle och utveckling
Sektorn har stort behov av att säkerställa VA-drifts och entreprenads verksamhet då de idag finns i lokaler 
som inte uppfyller verksamhetens behov och myndighetskrav. Ny ridanläggning i Trankärr kommer att 
uppföras med start hösten 2021. Projektet har övergått från ett kommunalt byggprojekt till att föreningen 
själva bygger anläggningen, delvis finansierat genom kommunalt investeringsbidrag för de delar som är för 
föreningsverksamhet/idrott. Anläggningen planeras stå klar under 2022 och kommer ersätta föreningens 
befintliga ridanläggning i Ytterby, där bostäder på sikt kommer byggas. Ny idrottshall i Kärna är 
upphandlad och kommer att stå klar under sommaren 2022. Hallen är delvis en förutsättning för skolans 
och friskolans utveckling i området. Den kommer även bidra till idrottsföreningarnas behov av mer 
bokningsbar hallyta. I Kode planeras byggnation av en idrottshall i samband med byggnation av skolan. 
Även i Diseröd planeras ny idrottshall i anslutning till Diserödskolan. Uppdraget om ett idrottscenter vid 
Ytterns idrottsplats pågår. Projektet har arbetsnamnet ”hallarena Yttern”. Mycket stort behov finns av mer 
ishallsyta då föreningarna i Oasen inte får plats med sin verksamhet. Oasen är också i mycket dåligt skick 
och stort investeringsbehov finns. Bandyn som bedrivs på Skarpe nord lider av svårighet att bedriva sin 
verksamhet under rådande klimatförhållande. Precis som i större delen av landet så finns behov av att 
kunna bedriva verksamheten inomhus. Kungälvs Simsällskap är en av det största idrottsföreningarna i 
kommunen och har också behov av mer tränings-och undervisningstider. Stort behov finns också av mer 
yta i idrottshall för inomhussporter. Befintliga hallar är mycket hårt bokade och verksamheterna måste 
tacka nej till nya medlemmar på grund av brist på halltider. 

Trygghet och stöd
Kommunen behöver fortsätta arbeta tillsammans med exploatörer och fastighetsägare som är villiga att 
hantera sociala frågor som en del av sitt hållbarhetsarbete. I samband med exploateringar av kommunal 
mark finns möjligheten att hantera socioekonomiska värden. För att hantera behovet av mer äldreomsorg 
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byggs Solhaga ut med 22 nya lägenheter till 2023 och ett samverkansavtal har tecknats med extern byggherre 
om ett nytt äldreboende i Kungälv om ca 85 platser till 2024/2025. Bedömningen att denna utökning av 
antal platser ska räcka bygger på att avtalet med 55 inhyrda lägenheter fortsätter att förlängas. I samband 
med att det nya äldreboendet byggs planerar verksamheten en avveckling av Båtsmansgärde. Exakt tidpunkt 
måste planeras utifrån det rådande behovet av platser. Inom LSS/SoL finns uppdraget att ta hem ett antal 
köpta platser och ta hand om kön av personer som har fått gynnande beslut för gruppbostad/servicebostad. 
Fram till 2025 behövs tre nya gruppboenden samt minst två nya servicebostäder. För att ersätta 
servicebostäder som inte uppfyller brandkraven behövs 2 servicebostäder med 7 platser inom de kommande 
åren. Under 2021 har en gruppbostad och en servicebostad verkställts och inflyttning skett våren 2021. I 
arbetet med att hantera framtida behov av servicebostäder för LSS behöver kommunen kontinuerligt arbeta 
in nya lösningar kommande exploateringar. 

BEFOLKNINGSPROGNOS

I graferna nedan visar lodräta axeln till vänster antal tusental invånare, och vågräta axeln årtal.
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SEKTOR BILDNING OCH LÄRANDE

Kommunfullmäktiges strategiska mål
”Att ge goda förutsättningar för livslångt lärande”.

Resultatmål
• Kommunens verksamheters kvalité och hushållning ska hävda sig väl i jämförelse med
landets bästa kommuner
• Alla barn och elever vistas i en trygg och säker pedagogisk miljö
• Alla förskolebarn är efter avslutad förskola väl förberedda att börja grundskola
• Vuxenutbildningen bidrar till livslångt lärande och Sveriges lägsta arbetslöshet
• 100 % av alla ungdomar inom uppföljningsansvaret erbjuds vuxenutbildning
• Utanförskapet minskar genom att försörjningsstödet villkoras mot individuella kontrakt
med krav på arbetsmarknadsfrämjande insatser.

Politiska uppdrag till förvaltningen 
1. Ta fram en lokalstrategi för sektorn fram till 2030 som förbättrar skolans förutsättningar 
för att kunna förbättra; effektiviteten, studieron och arbetsmiljön och ha sin utgångspunkt 
i närhetsprincipen. Arbetet stäms kontinuerligt av med kommunstyrelsen och 
beredningen för bildning och lärande. Strategin utgörs av ”Policy för fastigheter och exploatering” och 
föreliggande årligen uppdaterade Lokalförsörjningsplan.
2. Arbeta fram en plan för skolans IT för att stärka Kungälv i förhållande till de bästa 
Skolkommunerna 
3. Utred hur vi kan renodla lärarnas arbetsuppgifter och vilka arbetsmoment som kan 
utföras av annan personal. 
4. Intensifiera arbetet med den psykiska ohälsan och otryggheten bland elever. 
5. Ta fram en kommungemensam konsekvenstrappa i det trygghetsskapande arbetet, 
normer och värderingar. Skapa en likvärdig hantering mellan skolor. 
6. Stärk Mimers Hus attraktionskraft 
7. Stärk vuxenutbildningens roll i integrationsarbetet 
8. Stärk skolans roll och uppdrag i det sociala hållbarhetsarbetet, samhällskontraktet. 

Beskrivning av sektorn
Sektor Bildning och Lärandes kärnverksamheter är uppdelade i följande områden: 

 Förskola 
 Grundskola årskurs F-6
 Grundskola årskurs 7–9
 Gymnasium och vuxenutbildning 
 Kultur

De fem områdena omfattar verksamheterna förskola, pedagogisk omsorg, fritidshem, grundskola, 
grundsärskola, gymnasieskola, gymnasiesärskola, vuxenutbildning, kultur och bibliotek.
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Bakgrund
Sektorns planering utgår från befolkningsprognosen och lokalbeståndet i förhållande till fyrstegsprincipen. 
Principen gör gällande att sektorn ska arbeta med lokalplanering enligt följande prioriteringsordning:

1. Tänk om kring organisationen för att effektivisera lokalanvändningen
2. Optimera användning av befintligt lokalbestånd
3. Bygg om befintliga lokaler för att möta behov effektivare
4. Bygg nytt om föregående tre steg är ordentligt utförda och behov fortfarande kvarstår

Befolkningsprognoser per skolområde bör behandlas med försiktighet. Fritt skolval, specialiseringar och 
profiler samt flexibla pendlingsmönster medför mobilitet i alla åldersgrupper från förskola till gymnasium. 
Byggande i gränser mellan olika skolområden som till exempel Tjuvkil, Ullstorp eller Rörtången är svåra 
att följa i prognoser. Uppföljning sker kontinuerligt av faktiskt antal folkbokförda barn och elever för att 
möta tillkommande akuta behov.

Externa faktorer som kan påverka sektorns behov av lokaler är till exempel förändrad lagstiftning, ändringar 
i styrdokument, större generationsskiften och hastigt förändrad befolkningsstruktur i serviceorter.

Grundskolans lokaler omfattar verksamhet för grundskola och fritidshem. I kommunen finns tre 
grundskolor som huserar grundsärskolor. Analysen och behoven i serviceorterna bygger på befintlig 
grundskoleorganisation med grundskolor för årskurserna F-6 i serviceorterna och tre centralt placerade 
högstadieskolor för årskurser 7–9. Nyckeltal som inriktningsvärde vid nybyggnation är 10 m² per elev i 
förskolan och per elev i grundskolan gällande bruksarea exklusive idrottshall. Inriktning för utomhusyta 
vid nybyggnation eller större om- och tillbyggnader bedöms från fall till fall men kan landa någonstans i 
spannet 15–30 m² för förskola och årskurser F-3, cirka 10–15 m² för årskurser 4–6 och 5–10 m² för årskurser 
7–9. Nyckeltalen bedöms med utgångspunkt i Boverkets och andra kommuners rådande riktlinjer i 
kombination med förvaltningens långsiktiga strategiska planering. Faktiska elevtal i texter nedan bygger på 
sektorns statistik över inskrivna elever vårterminen 2021.

I denna lokalbehovsanalys flaggas för:
 Det finns inom prognosperioden behov av expansion av antal lokaler för förskola inom serviceorter 

Kungälv och Kärna med kringliggande områden (Tjuvkil, Hålta) och Kareby, beroende på 
bostadsbyggtakt.
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 I Kärna behöver skolans matsal, kök och idrottssal hanteras eller byggas om för att kunna utnyttja 
lokalerna bättre och möta kommande behov.

 Det finns behov av byggbar mark och flexibla detaljplaner i samtliga serviceorter för att kunna möta 
behov av flexibla förskolor och skolor i takt med bostadsbyggandet.

 Lokaler i skolområde Diseröd och Kareby är hårt belastade och behöver byggas ut eller till 
omgående. Projektering är startad i båda fallen.

 Munkegärdeskolan har behov av modernisering och effektivisering av befintliga lokaler och 
utemiljöer

 Ytterbyskolan har ett kraftigt behov av ombyggnation och renovering i de flesta byggnadskroppar. 
Projektering är i gång.

 Gymnasiets lokaler behöver anpassas eller byggas om för att möta prognostiserad behovsökning i 
linje med demograficykeln på ett effektivt sätt. Projektering är i gång.

 Hålta skola har behov av utbyte av friliggande byggnad för förskoleklass.
 Sandbackaskolan bör renoveras och byggas ut, där utbyggnad av idrottshall till fullstor sådan är en 

del.
 Kastellegårdsskolan bör övervägas för utbyggnad till två våningsplan.
 Fontinskolan bör övervägas för utbyggnad för hantering av rådande och prognosticerat söktryck i 

det fria skolvalet.
 Karebyskolan behöver tillföras modulklassrum till hösten 2021 mottagande av de som sökt till 

förskoleklass.
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Bedömning av lokalkapacitet

Beläggningsgrad och rimligt kapacitetsutnyttjande
Den andel av kapaciteten som nyttjas beror till stor grad på faktorer som kommunerna endast kan styra
indirekt. Nyttjandet påverkas framför allt av efterfrågan på elevplatser i respektive skola. Det innebär att
det fria skolvalet gör det svårt att på lång sikt prognosticera för hur kapacitetsnyttjandet exakt kommer att
se ut. Efterfrågan på platser i en skola kan påverkas av skolans geografiska lokalisering, pedagogiska
utformning, skolresultat och anseende. Det är inte att rekommendera 100 % beläggningsgrad i en
tillväxtkommun varje läsår för varje klass, skola eller förskola då viss flexibilitet, med anledning av hur
kommunen växer över året behövs för att ta emot inflyttande elever och barn. En nybyggd skola beläggs
successivt efterhand som elever flyttar in till området. Mål som trygghet och studiero är också sådana
riktlinjer från kommunen som påverkar hur stor andel kapacitetsbeläggning av grundskolorna som staden
kan ha. Företaget FM konsulterna, numera del av NIRAS, tog 2015 fram en kapacitetsutredning och
tillhörande verktyg för kapacitetsbedömning åt Malmö stad på beställning av dåvarande Fastighetskontoret.
Ur verktyget framgår att rimlig nyttjandegrad över årets alla disponibla timmar, utifrån FM konsulternas
erfarenhetsvärden, ligger på 60% för teoretiska salar och 90 % för specialsalarna. Utredningar i andra
kommuner, om än mindre sådana, indikerar att en beläggningsgrad på mellan 66–80 % kan anses vara
rimligt. I denna lokalförsörjningsplan har analysen över beläggningsgraden endast tagit hänsyn till antalet
klassrum i relation till antalet klasser. Det vill säga inte hur många timmar en sal är disponibel. Det antas
att salen är disponibel under hela verksamhetstiden. Det innebär att schematekniska upplägg, där en klass
är i en specialsal och friställer ett klassrum kan i teorin ge en ökad kapacitet för fler klasser och därigenom
lägre beläggningsgrad. För att organisationen ska kunna ta emot denna teoretiska extra kapacitet krävs ofta
fler resurser än de rent lokalmässiga.

Lokalhyror

• Mål och riktlinjer
• Planbestämmerlser
• Ramprogram
• Marktillgång

• Skollag
• Läroplan
• Arbetsmiljölagstiftning
• Plan-och bygglagen
• Boverkets byggregler

• Timplan
• Schemaläggning
• Pedagogik
• Organisation
• Elever/ barn i behov av
extra stöd

• Lokalbestånd
• Lokalfunktioner
• Inomhusmiljö
• Utomhusmiljö
• Lokalisering
• Brankrav
• Ventilationskapacitet

Lokalernas
förutsättningar

Verksamhetens
förutsättningar

Kommunala
förutsättningar

Lagar och
myndighetskrav
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Sektorns lokalbestånd består till ungefär 74 % av internhyrda kommunägda fastigheter, och till cirka 26 % 
av externt inhyrda lokaler eller fastigheter. Lokalhyreskostnader och uppskattade effekter i tabell nedan.

Belopp i tkr Utfall Utfall Budget Hyreseffekt större lokalprojekt, ca
Lokal- och markhyror 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Sektorgemensamt 3 234 3 030 3 608
Förskola/pedagogisk omsorg 33 873 34 855 33 452 5 000 3 500 3 500
Grundskola F–6/fritidshem 46 852 48 909 47 375
Grundskola 7–9 19 853 19 872 19 035 2 000 1 700
Gymnasium/vuxenutbildnin
g

29 907 28 399 27 262 1 500

Kultur 16 891 17 113 16 777
Totalt 150 611 152 179 147 509 8 500 3 500 5 200

Förskola sammanfattning
Beräkningar av antal förskolebarn är beroende av om prognosen skattar det framtida barnafödandet och 
inflyttandet rätt. Behovet av förskoleplatser bygger på befolkningsprognosen för hela kommunen samt för 
de enskilda statistikområdena. Antal barn i åldrarna 1–5 år ökar under såväl prognos- som utblicksperioden. 
Lokalkapaciteten behöver öka kontinuerligt. Den totala folkökningen i kommunen under prognosperioden 
beror dels på utvecklingen i det befintliga bostadsbeståndet, dels på bostadsbyggandets omfattning framåt. 
Befolkningsökning väntas särskilt i centralorten Kungälv, Ytterby, Tjuvkil, Kareby, Kärna samt Diseröd.
För uppfyllande av lagkrav på förskoleplatser under hela året finns ett behov av viss överkapacitet under 
höst och vinter. Sektorn följer kontinuerligt upp efterfrågan och tillgången på platser i förhållande till 
befolkningsutvecklingen.

I nuläget pågår arbete med organisation av förskolebarn i hemvister i stället för avdelningar. Den nuvarande 
nivån enligt det gamla organisationssättet är ca 18 barn per avdelning i genomsnitt över året. De viktiga 
nyckeltalen att bevaka är lokalyta per barn och personaltäthet, ur likvärdighets-, kvalitets- och 
effektivitetsperspektiv. Marginaler och reservkapacitet bedöms i nuläget som låga. 

Flera förskoleverksamheter bedrivs i modulpaviljonger. Sektorn sade under 2019 och 2020 upp flera 
moduler som ett led i arbetet med långsiktig, kvalitativ och ekonomiskt effektiv lokalhantering. Argument 
för att minimera antal inhyrda modulbyggnader är dels att de ofta upptar värdefull friyta, dels att de 
normalt är dyra per kvadratmeter. Arbetet är inriktat mot att optimera nyttjandet av befintliga 
stadigvarande byggnader så effektivt som möjligt med målet att löpande minska eller hålla nere andelen 
modulpaviljonger i beståndet.

Antal inskrivna barn och platser

Regi Barn 9/4-20 Platser Barn 9/3-21 Platser
Kommunala förskolor 1998 2023 2021 2070
Fristående förskolor 485 - 516 -

Antal placerade barn i förskolor varierar kraftigt under året. I maj brukar antal placeringar vara som 
störst, för att på hösten ofta vara lägre. Arbetet med att matcha antal platser med antal placeringar möter 
alltså utmaningen att ha tillräckligt många platser i maj för att uppfylla lagkrav, men inte för många på 
hösten, för att budget ska hållas i god balans.
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Karta 1. Förskolornas geografiska lokalisering. Gröna symboler är kommunala, turkos är fristående.

Grundskola F-6 sammanfattning
Antal elever 6–12 år väntas öka under perioden. I vissa områden kan ökningar av elevantalet kräva stora 
investeringar eller förändrad organisation. Lokalkapaciteten behöver öka i Kareby och Diseröd. Om mer 
klassrumsyta tillförs befintliga byggnader genom anpassning, moduler eller tillbyggnad måste kapaciteten 
för måltid, idrott och specialsalar bedömas och dimensioneras samtidigt.
Fritidshem erbjuds alla barn från 6–12 år i kommunen. Då graden av förvärvsarbete är högt och 
pendlingsavstånd ibland långa är barnantalet på grundskolornas fritidshem högt, framförallt i eller utanför 
serviceorterna. Eleverna går i hög utsträckning kvar på fritidshem till 12 års ålder. Det innebär utöver krav 
på lokalyta även ökad belastning på måltidspersonal och skolkök att leverera tre måltider per dag. 

Friskolor finns i centrala Kungälv, Kärna och Kareby. Senaste åren har cirka 11–12 procent av kommunens 
elever varit inskrivna på fristående grundskolor.

Modulbyggnader används i stor omfattning vid Tunge skola i Kode. En ny skola planeras att byggas i orten 
till 2023 eller 2024, innebärande att Tunge skolas lokaler då lämnas. Det förekommer kompletterande 
modulbyggnader i Kärna och Diseröd. Modulerna kan lämnas först när om- eller tillbyggnad i orterna är 
klara. Inom prognosperioden finns behov av nya eller anpassade lokaler för grundskolorna i Kode, Diseröd, 
Kärna, centrala Kungälv, Ytterby, Munkegärde och Kareby.

För att skapa en effektiv organisation som ökar elevernas förutsättningar att nå målen anser sektorn att 
framtida planering av grundskolor ska inriktas mot: 
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 Att eftersträva minst 300 elever per grundskola 
 Att grundskolor med färre elever ska samordnas med förskola
 Lokalmässigt samarbete och flexibilitet över åldersstadier i förskola via grundskola till och med 

gymnasium och vuxenutbildning för att säkerställa effektiv lokalnyttjandegrad över 
lokalbehovscykler.

 En samlad särskola för optimerande av kvalitet, kompetens och ändamålsenliga lokaler.

Skolenheternas storlek
När vi genomlyser kostnader och storlek på skolenheter i kommunen ser vi ett mönster som känns igen 
från nationellt och internationellt håll, ju större enhet, allt annat lika, desto lägre kostnad per elev. Samtidigt 
har SKR i en stor studie från 2018 visat att studieresultaten för eleverna inte i signifikant utsträckning 
påverkas av storleken på skolan.

För att få räknas som en enhet bör skolbyggnader ligga i direkt närhet till varandra. Om skolbyggnader 
ligger en bit eller långt ifrån varandra kan de exempelvis ingå i ett rektorsområde, men inte räknas som en 
enhet. Det kan finnas liknande fördelar med att indela olika skolenheter i rektorsområden för att nå vissa 
av stordriftsfördelarna som uppstår för större enheter.

Jämförelse mellan grundskolor
Grundskolor kan vara någorlunda jämförbara med varandra när det gäller lokaleffektivitet, med vissa 
undantag, bland annat geografisk placering, ålder på byggnad och utfall i det fria skolvalet. En vanlig 
begränsande faktor för potentiell expansion av antal elever är kökskapacitet. Skolkökens organisation är en 
del av sektor Samhälle och utveckling, vilket innebär att ett effektivt sektoröverskridande samarbete är 
viktigt. Sektor Bildning och lärande aviserar behov kring kökens kapacitet löpande via kommunens 
Lokalfunktion och i den här lokalförsörjningsplanen för att enheten för Måltidsservice ska kunna planera 
i linje med skolornas tilltänkta utveckling. Lokalhyrorna per kvadratmeter och elev varierar över 
kommunen, i vissa fall beroende på att lokalen är externt inhyrd och i andra fall på investeringar. När det 
gäller lokalkostnad per elev är förklaringen till höga nyckeltal också vanligen att skolan har få elever per 
kvadratmeter, antingen på grund av låg efterfrågan i området (exempelvis Marstrand) eller som en följd av 
lokalernas utforming (stora korridorer och torgytor). Den här typen av utmaningar kopplade till 
lokaleffektivitet ligger till stor del till grund för sektorns framåtsyftande åtgärdsförslag.
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Karta 2. Grundskolor.  Gröna symboliserar kommunala, turkosa fristående. Tre av de kommunala skolorna är i nuläget högstadier. 
Samtliga fristående är F-9-skolor.
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Karta 3. Grundsärskolor. Blå är kommunala, rosa är fristående.
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Förskola, grundskola F-6 och grundsärskola F-6

Centrum

Förskola
Förskolorna i centralorten Kungälv fungerar som buffert för hela kommunen. När de yttre serviceorterna 
inte når full behovstäckning ökar behoven i pendlingsriktningen, vilket centrala Kungälv är för många. 
Dock väljer många familjer väster om eller runt Kärna att naturligt pendla via Kornhallsfärjan, vilket 
adderar en dimension till den centrala buffertplaneringen och skapar ett ökat tryck på förskolor i och runt 
Kärna, där vi idag har ett kraftigt underskott på förskolelokaler trots flera modulbyggnader på Kärna 
skolgård. Mer om det under statistikområde Kärna längre ned i dokumentet.

Några förskolebyggnader är gamla och har ett omfattande underhållsbehov. Bostadsbyggandet av nya 
bostäder i Kungälv sker kontinuerligt. Antalet kommunala förskoleplatser i centralorten behöver möta en 
högre andel av den totala folkbokförda åldersgruppen än i övriga serviceorter.  Det innebär att behov av 
förskoleplatser måste bevakas och omprövas beroende på hur byggplaner realiseras.

Det kan vara hållbart att planera för att Ytterby och områden väster om, på sikt blir självförsörjande 
gällande förskoleplatser för att minska belastning på centrala Kungälv och gynna det miljövänliga resandet 
då vårdnadshavare kan få närmare från hemmet till förskolan och bra möjlighet att nyttja tågpendling till 
arbetet via Ytterby station.

Förskolor 16/3-21 Barn m²/barn kr/m²
Fridhem 93 17 1361
Fridhemskullen 55 18 1208
Rödhaken 92 9 963
Iskällan 98 11 928
Blåmesen 74 8 1154
Kongahälla 53 13 2037
Solängen 95 11 1490
Ängsblomman 38 10 1184

2022–2025
 Fridhems nya förskola: cirka 144 platser.
 Fridhemskullen våning 2 färdigställs för långsiktig verksamhet. Våning 3 undersöks vidare för 

framtida förskoleplatser. Idag används plan 3 för boende inom sektor ToS.  
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2026 och framåt
 Mimersstaden förskola (ev. extern inhyrning), 84 platser beroende av när stadsdelen byggs, placering 

behöver inte vara i Mimersstaden utan behovet skulle kunna hanteras t ex med en utökning på 
Fridhemskullen i framtiden

 Iskällans förskola planeras för ersättningsbyggnation
 En eller två nya förskolor Kungälv tätort, 150–360 platser totalt (lokalisering ej klar, när behovet 

uppstår mer exakt beror på takten på bostadsbyggandet samt befolkningsutvecklingen)
 Flexibel grundskola/förskola (Exakt när behovet uppstår beror på hur befintliga lokaler kan nyttjas 

och anpassas)
 Senare del av 2020-talet: Blåmesens förskola övervägs för ersättningsbyggnation.

Faktorer
 Planberedskap för identifierade behov (utan detaljplan förlängs genomförandet med ca 2 år).
 Omfattande underhållsbehov på flera byggnader. Ombyggnad, tillbyggnad alternativt rivning.
 Planerad grundskola bör byggas flexibelt för att kunna härbärgera även förskoleverksamhet.
 Andra faktorer att beakta: flertal verksamheter bedrivs i moduler. Behöver på sikt hanteras.

Konsekvenser om ovanstående ej genomförs
 Funktionen som buffert för resten av kommunen uteblir.
 För behovstäckning i centralorten finns ingen buffert. Det innebär att om behoven inte täcks i rätt 

tid behöver befintliga lokaler byggas om eller modulbyggnader tillföras.

Grundskola F-6

Av de två låg- och mellanstadieskolorna i centralorten har Övre Fontinskolan en hög nyttjandegrad sett till 
bruksarea, brandsäkerhetskrav, ventilation och antal toaletter. Sandbackaskolan har en relativt låg 
nyttjandegrad sett till liknande kriterier. Nuvarande högstadieskola Thorildskolan har god lokalmässig 
potential att ta emot elever från mellanstadiet om behov uppstår. Köket på Övre Fontinskolan byggs om 
2021 för att kunna hantera cirka 400 elever.

Skolor VT 21 Elever m²/elev kr/m²
Övre Fontinskolan 355 11 758
Sandbackaskolan 362 14 842
Strandskolan (fristående) 222 i.u. i.u.
Fredkulla (fristående) 119 i.u. i.u.
Älvkullen (fristående) 118 i.u. i.u.
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2022–2025
 Reinvesteringsbehov/underhållsbehov Övre Fontinskolan
 Anpassning av lokaler för samlad särskola involverande bland annat Sandbackaskolan
 Potentiell utbyggnad och lokalanpassningar Sandbackaskolan för ökad effektivitet och säkring av 

mottagande av kommande elevvolym. Förslag: påbyggnad med ett våningsplan.
 Idé finns om mindre utbyggnad av Fontinskolan för hantering av del av kommande elevvolym. 

Direktiv under utarbetande.
 Överväg att arbeta in lokalisering av ny grundskola i centrum mot slutet av perioden.

2026 och framåt
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 Eventuellt ny grundskola i eller nära centralort.

 Faktorer
 Fyrstegsprincipen
 Reinvesteringsbehov/underhåll av lokalerna samordnas om möjligt med lokalanpassningar
 Social översiktsplan

Konsekvenser om ovanstående ej genomförs
Alternativ till att bygga en ny skola för årskurser F-6 är att utnyttja Sandbackaskolans och Thorildskolans 
lokaler effektivare. I nuvarande system finns plats för några nya klasser men kapaciteten ökar ytterligare 
om fler toaletter och klassrum tillkommer. I samband med eventuell elevökning bevakas vad centrala 
funktioner klarar på varje skola (måltid, slöjd, idrott, hemkunskap). Exakt om eller när behovet av en ny 
skola i centralorten uppstår analyseras löpande i planeringsarbetet.

Munkegärdeområdet

Förskola
Befintligt bostadsbestånd och åldersstruktur visar att ett större generationsskifte inom området kan inledas 
framöver. Beredskap bör finnas för ökat behov av förskoleplatser. Möjlig om- eller tillbyggnad av befintliga 
förskolor för ökad yteffektivitet bör undersökas.

Förskolor 16/3–21 Barn m²/barn kr/m²
Ulvegärde 34 12 1066
Munkegärde 72 10 1782
Björkängen 111 10 1770
Olseröd 54 11 1281

2022–2025
 Två nya förskolor behöver på något sätt tillföras för att försörja 300 nya bostäder i Ullstorpområdet 

till ungefär 2024/2025. Överväg olika alternativ såsom inhyrning eller friförskola vid sidan av egen 
byggnation.

 Tillbyggnad/ombyggnad Ulvegärde förskola för större och effektivare enhet. Den är ineffektivt liten 
idag. Förslag: tillbyggnad med ytterligare våningsplan till 2025. Detaljplan behöver ses över HT 
2021. Barnantal ökar från och med 2024/2025. Kommunal marktillgång finns.
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2026 och framåt
 Möjligen landar någon eller båda förskolorna gällande Ullstorpsförsörjningen ovan i perioden 2026 

och framåt i stället beroende på investeringsutrymme kontra behovsprioritering.

Faktorer
Bevaka generationsväxling. Området Munkegärde, Olseröd, Ullstorp har genom åren haft mycket in och 
utflyttningar, det är populärt område för barnfamiljer att flytta till.

 Bokabs och Veidekkes planerade bostadsområden i Ullstorp påverkar kraftigt behovet av 
förskoleplatser i Munkegärdeområdet.

Konsekvenser om ovanstående ej genomförs
 Närhet till centrala Kungälv kan inte längre förväntas lösa behovet av förskoleplatser då samtliga 

förskolor vårtid är nära fullt utnyttjade. Utbyggnad av förskoleplatser i Fridhemskullens lokaler 
skulle kunna avlasta något. Annars behöver antagligen förskoleplatser i modullösningar tillföras för 
uppfyllande av lagkrav.

Grundskola F-6
Munkegärde 7–9-skola bedöms potentiellt kunna erbjuda lokaler för 4–6-klasser vid behov med hjälp av viss 
lokalanpassning. Klöverbacken och Olserödsskolan når inte var för sig upp till mått för en effektiv 
verksamhet. Klöverbacken har icke optimala måltidslokaler, en relativt hög hyra och ägs av extern 
fastighetsägare. Möjligheten att fysiskt slå samman enheterna och avveckla eller ställa om Klöverbacken till 
annan verksamhet föreslås. Översyn inkluderande Kullens träningsskola pågår som en del i en tanke om 
sammanslagen grundsärskola 1–6 i någon av kommunens befintliga lokaler.

Skolor F-6 VT 21 Elever m²/elev kr/m²
Kullen 343 12 446
Olseröd (3–6) 190 10 1380
Klöverbacken (F-2) 98 13 1928
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2022–2025
 Klöverbackens lokaler planeras att lämnas sommaren 2023. Lokalerna är inhyrda, med relativt låg 

påverkansmöjlighet, hög hyra och fungerar suboptimalt för bland annat måltidsfunktionen.
 Plan att ersätta Klöverbackens lokaler med andra befintliga lokaler på andra skolor, och delvis 

tillbyggnation eller lokalanpassningar vid andra skolor
 Ev. omställning av Klöverbacken till annan verksamhet (lokalen ägs ej av kommunen).

2026 och framåt
  Fortsatt behov av lokalanpassningar vid verksamhetsförändringar/beroende på elevkullar.
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Faktorer
 Flexibelt nyttjande av lokalerna inom hela skolområdet.

Konsekvenser om ovanstående ej genomförs
 En överhängande risk finns att Klöverbackens lokaler inte håller tillräcklig standard för att möta 

krav i styrdokument och förordningar (måltidsverksamheten).
 Om flexibelt nyttjande av skollokaler mellan åldersgrupper inte kan ske riskerar F-6 stå med för lite 

lokaler och 7–9 med överkapacitet. Skolorna ligger bredvid varandra på samma skolområde. 

Ytterby

Förskola
Barn från Ytterbyområdet hänvisas i viss grad till förskolor i centralorten Kungälv vilket skapar 
kedjeeffekter.

Behov i Nordtag och Tega ängar väntas täckas av ny förskola i Nordtag med planerad byggstart 2021. 
Nybyggnation efter 2020 bedöms behöva mötas av nya förskoleplatser i Ytterby. När nya bostadsområden 
planeras och projekteras behöver nya förskoleplatser tillföras i motsvarande takt. Arbetet med en fördjupad 
översiktsplan, FÖP, pågår i Ytterby.

Förskolor 16/3–21 Barn m²/barn kr/m²
Ugglan 56 13 788
Kastellegården 112 11 1042
Björkås 75 11 896
Klockarebolet 37 9 1119
Sparrås 85 9 2009

2022–2025 
 Ny förskola serviceort Ytterby behövs cirka 2024.
 Färdigställande Nordtag förskola, 180 platser. Klar till höstterminen 2022.

2026 och framåt
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 Kontinuerlig uppdatering av lokalbestånd i takt med exploatering, inflytt och organisk tillväxt.

Konsekvenser om ovanstående ej genomförs
 Ytterby behöver på sikt bli självförsörjande för att minska belastning på centrala Kungälv. Ett behov 

av modullösningar kan finnas om ingen permanent lösning kommer på plats.

Grundskola F-6
Elevantalet prognosticeras öka kraftigt inom analysperioden. Kastellegårdsskolan har hårt ansatt bruksarea 
per elev och för få toaletter. Sparrås klarar viss del av volymökningen i Ytterby och närliggande fram till 
2022–2023 men sedan måste Kastellegårdsskolan byggas ut för att stå klar HT 2023 i större modell, cirka 
30 % större än idag och med betydligt fler elevtoaletter installerade. Tidplanen är tight och vid behov kan 
moduler behövas för att hantera behovet av lokaler tillfälligt.

Skolor VT 21 Elever m²/elev kr/m²
Kastellegården 526 8 844
Sparrås (F-3) 225 18 1546
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Yttertaket är en stor svaghet. DM
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2022–2025
 Utökning av antal skolplatser i Ytterbyområdet
 T ex Om- eller tillbyggnation Kastellegårdsskolan eller
 Utökning av Sparråsskolan för hantering av volymökning i västra delar av Kungälv
 Eller nya skollokaler på annan plats

2026 och framåt
 Utökning av antal skolplatser i Ytterbyområdet när antalet bostäder ökar
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Konsekvenser om ovanstående ej genomförs 
 Modullösningar eller hänvisning till centralorten i den mån det finns lokalkapacitet där.

Diseröd

Förskola
För att på längre sikt möta planerat byggande i Tyfterområdet behöver mark öronmärkas för framtida 
byggnation av ytterligare förskolelokaler. Förskolekapaciteten i området svarar inte upp mot antal barn i 
förskoleålder.

Förskolor 16/3–21 Barn m²/barn kr/m²
Diseröd 74 10 3469
Tyfter 91 11 862

 
2022–2025

 Möjligheten för en kommande generationsväxling i äldre bostadsområden behöver bevakas. Även 
en större generationsväxling på landsbygden behöver bevakas, exempelvis i Norrmannebo, Duvesjön 
och Häljeröd.

 Förskolan behöver alla lokaler i förskole/skolbyggnaden i centrum cirka våren 2023, annars 
modullösningar.

 Varje bostadsbyggnation efter 2020 behöver mötas av nya förskoleplatser. I Tyfter behöver mark 
bokas upp för ytterligare förskola, alternativt ersättningsbyggnation eller utbyggnad av Tyfter 
förskola.

2026 och framåt
 Diseröd förskola inrymmer två skolklasser. Beroende på befolkningsökningen eller 

befolkningssammansättningen kan detta behöva planeras om. Om skolan tillbyggs och klasserna 
kan flytta dit kan Diseröds förskola hantera kommande befolkningsökning en längre period, annars 
inte.

Konsekvenser om ovanstående ej genomförs
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Behovet av förskola är stort i Diseröd. Ytterligare kapacitet inom förskola är en nödvändig förutsättning 
för att kunna möta behoven vid ytterligare exploatering och byggnation. Vid kapacitetsbrist måste moduler 
eller förskola i Kungälv centrum lösa behovet av förskoleplatser.

Grundskola F-6
För att klara pågående elevunderlagsökning behövs mer lokalyta i Diseröds skola via tillbyggnation. 
Behovet är omedelbart och har flaggats för under lång tid, befintlig lokalyta är hårt utnyttjad. Till detta 
hör att om förskolan ska klara av prognostiserad ökning i området, kan skolklasserna behöva flytta ut ur 
förskolebyggnaden. Då behövs lokaler för ytterligare cirka tre klasser på Diseröds skola. Sammantaget 
talar detta för att en tillbyggnad tillsammans med anpassning av centrala funktioner behöver göras 
omgående. Projektet är nu igång och första etappen bestående av ny matsal planeras klar till allra tidigast 
HT 2022. Förslag: friliggande matsal-, kök- och klassrumsbyggnad (1–2 klassrum) nedanför slänt mot 
centrum-byggnad. Behov finns även av en ny idrottshall i området. Om eller när tillbyggnad är på plats 
kan möjligen fristående modulpaviljong sägas upp, annars om/när idrottshall tillförs. Tidsfristen för 
detta projekt är knapp och sektorn behöver ha en handlingsplan för att hantera behovet om en lösning 
inte kan stå på plats i tid. Diserödskolan behöver ha kapacitet att möta tre paralleller framöver.

Skolor VT 21 Elever m²/elev kr/m²
Diseröd 373 10 924
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2022–2025
 Tillbyggnad för att motsvara elevvolym. Ny matsal och kök, ny idrottshall och cirka sju nya 

klassrum samt eventuellt skolbibliotek, som potentiellt skulle kunna fungera även som folkbibliotek 
och ersätta inhyrd lokal i Diseröd centrum.

 Behov av utökad skolgård. Paviljong kan lämnas när planerad tillbyggnation är klar, vilket frigör 
flera hundra kvadratmeter friyta.

2026 och framåt
 Tillbyggnation nämnd ovan kan gällande sista etappen glida över i den här perioden.

Konsekvenser om ovanstående ej genomförs
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 Skolan är hårt belastad med många elever per lokalyta och centrala funktioner (framför allt 
idrottssal, matsal, kök) och en förhållandevis liten skolgård. Små förändringar i serviceortens 
utveckling kan leda till att centrala funktioner inte räcker till eller att suboptimala delningstal för 
klasser uppstår.

 Elever och barn som söker skola/förskola i området placeras på skolor i andra områden med relativt 
lång resväg. Närliggande områden är också nära maximal nyttjandegrad varför man inte kan räkna 
med en överkapacitet där för att hantera Diseröds behov.

Kode

Förskola
Bedömningen är att fler förskoleplatser behöver tillföras Kode någon gång mellan 2021 och 2025. 
Planberedskap behöver finnas för att möta ett ökat behov 2025–2028 på grund av effekter av utbyggnad av 
VA i kustzon, generationsskifte i tätorten med mera.

Förskolor 16/3–21 Barn m²/barn kr/m²
Hede 107 9 1179
Boken (inhyrd) 18 13 1300
Bräcke 106 10 1314

2022–2025
 Ny flexibel F-6-skola med idrottshall planerad till cirka 2024–2026 kan möjliggöra fler 

förskoleplatser i Kode i nuvarande skolbyggnad, som ett alternativ till ny förskola.
 Bevaka behovet av inhyrda lokalavdelningen ”Boken” samt moduler på Hede förskola.

2026 och framåt
 Fler förskoleplatser (exempelvis i nuvarande Kode skolbyggnad eller i ny skolbyggnad)
 Förskolan Boken (inhyrning) och modulerna på Hede avgår när ny permanent lösning finns 
 Utökningen av permanentboende och omvandlingar i kustzonen, exempelvis i Aröd, Rörtången 

och Ödsmålsmosse, behöver beaktas i planering.
 Effekter av fördjupad översiktsplan (FÖP) Kode och eventuella kommande detaljplaner beaktas

Konsekvenser om ovanstående ej genomförs
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 Behovet av förskola måste lösas utanför serviceorten, exempelvis i Kareby eller centralort, alternativt 
i modulform.

Grundskola F-6
Beredskap för möjliga generationsväxlingar och effekter av VA-utbyggnad i kustzon. Lokalerna på Tunge 
skola är mycket slitna. I Tunge skola finns sedan hösten 2015 sex klasser, fritidshem samt 
personalutrymmen i moduler. Centrala funktioner som matsal och idrottssal har nått maxkapacitet och 
håller en allmänt låg standard. Ökat antal elever ställer krav på större yta för matsal, personalrum och rum 
för elevhälsa. Att skolverksamheten är uppdelad på två små skolor är suboptimalt i organisations- och 
kostnadshänseende.

Skolor VT 21 Elever m²/elev kr/m²
Kode (F–2) 191 14 701
Tunge (3–6) 260 13 977
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2022–2025
 F-6-skola med idrottshall. Skollokaler för cirka 500–600 elever.

2026 och framåt
 Anpassning av delar av Kode skola till förskoleverksamhet när ny F-6skola står på plats, innebärande 

att eventuell ny förskolebyggnad ej behöver uppföras.

Konsekvenser om ovanstående ej genomförs
 Stora och dyra behov av fastighetsåtgärder på Tunge skola
 En ökning av antalet elever kan ej hanteras (det finns ej plats för fler moduler och centrala 

funktioner klarar inte en ökning i åk 3–6).
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 Utebliven realisering ”sammanhållen skola” F-6

Kärna 

Förskola
Förskolebarn från Kärnaområdet placeras på andra ställen i kommunen tills nya förskoleplatser på något 
sätt tillförs. Detaljplaneläggning pågår för planerad nybyggnation av kommunal eller fristående förskola 
för cirka 126 barn med preliminär byggstart 2022.

Förskolor 16/3–21 Barn m²/barn kr/m²
Ekebacken 74 8 1535
Kalvegrinna 92 11 1252
Sagoslottet (modul) 55 ca 9 2053

2022–2025
 Detaljplan för Kärna friskola/bostäder/förskola/idrottshall. Inhyrning eller privat aktör, i dagsläget 

finns ingen investering med i den kommunala investeringsbudgeten. 
 Avveckling av modulförskola på skolgården på Kärna skola och Sagoslottet när ny förskola står på 

plats (ytan behövs för skolgård och utbyggnad av skolan).
 En ny förskola i Tjuvkil är avtalad med extern byggherre till vårterminen 2023 och kan avlasta 

Kärna genom att hantera förskolebehovet i bland annat Tjuvkil och Lyckeområdet.

2026 och framåt
 Behovet av förskoleplatser bevakas. Behovet behöver analyseras löpande beroende på utvecklingen 

av bostäder i kustzonen samt generationsväxlingar på landsbygden och i grannbyar runt Kärna.

Konsekvenser om ovanstående ej genomförs
 Behov kan behöva lösas utanför serviceorten eller moduler inhyras.

Grundskola F-6
Skolan tar också vanligen emot en andel av barnen från Tjuvkil-Lycke. På kort sikt hanteras elevvolym med 
hjälp av paviljonger och lokalanpassningar. Detaljplanearbete har startat gällande nya lokaler för friskolan 
i Kärna. Planerad ombyggnation av befintligt tillagningskök och matsal i Kärna skola är inte rimlig att 
genomföra av tekniska och kostnadsmässiga orsaker. Behovet kvarstår och behöver lösas med 
schemaoptimering och nybyggnation genom tillbyggnad.
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Friskolan planerar för nya lokaler för cirka 250 elever till år 2022/2023.
Skolor VT 21 Elever m²/elev kr/m²
Kärna 414 11 1401
Fristående 190 i.u. i.u.

2022–2025
 Kök och matsal för Kärna skola har för liten kapacitet och arbetsmiljöproblematik. En planerad 

tillbyggnad kan lösa detta, vilket kräver att yta frigörs för ändamålet, bland annat genom att avveckla 
modulbyggnader för förskola. Det kräver att ny förskolelösning finns i området.
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 Skolans befintliga idrottssal är av äldre modell, det är trångt i omklädningsrum mm och med ett 
ökat elevantal på skolan räcker den inte till. En lösning är att en ny idrottshall byggs i enlighet med 
ny detaljplan på fotbollsplanen. Avtal är tecknat med extern byggherre om inhyrning av fullstor 
idrottshall som ska täcka behovet för Kärna skola och friskolan. När ny idrottshall kommer på 
plats kan den gamla idrottssalen byggas om till undervisningsytor och möta skolans behov av att 
kunna ta emot fler elever. 

2026 och framåt
 Plan och beredskap behöver finnas för att bygga ut den befintliga skolan till tre paralleller (500 

elever) i relation till friskolans elevutveckling. Friytan per elev i Kärna är låg redan idag och vid en 
kapacitetsökning för fler elever behöver tillgången till mark för ökad friyta utredas.

 Behov finns att bygga in fler undervisningsytor i och omkring skolan redan till läsåret 2020/2021. 
Ytan som idag är bebyggd med en villa behöver tas i anspråk för framtida skolgård/lokaler.

Konsekvenser om ovanstående ej genomförs 
 Ytterligare moduler kan behöva sättas upp. Befintlig friyta har inte mer kapacitet för att ställa upp 

moduler på. Friytan är redan idag för trång i förhållande till rekommenderade ytor och i ett 
likvärdighetsperspektiv jämfört med andra skolor i kommunen. Boverket nämner en yta på 3000 
m2 som ett riktmärke för minsta friyta. Ytan på Kärna skolgård är ca 2600 kvm. Ytor utanför 
skolområdet kan behöva tas i anspråk då friytan på skolområdet är begränsad.

Marstrand 

Förskola
Planerad ny förskola i Tjuvkil till år 2023 kan möjligen om behov skulle uppstå avlasta bland annat 
Marstrands förskola.

Förskolor 16/3–21 Barn m²/barn kr/m²
Marstrand 42 13 3598

2022–2025
 En ny planerad förskola i Tjuvkil kan avlasta behov i Marstrandsområdet.
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 Marstrand, flexibel förskola/skola med idrottslösning på Koön där F-6-skola kan samordnas med 
förskoleverksamhet. Därmed kan nuvarande modulförskola sägas upp.

2026 och framåt
 Andra faktorer att beakta: Befintlig förskoleverksamhet i Marstrand bedrivs i moduler på Koön. 
 Framtida planerad bostadsbyggnation på Koön och Instön behöver beaktas i planeringen.

Konsekvenser om ovanstående ej genomförs
 Ökat tryck på befintliga förskolor i kustzonen eller Hålta alternativt fler moduler. 

Grundskola F-6
Med ett ökat bostadsbyggande kommer behovet att öka längre fram. Marstrands skola når inte upp till 
volymmått för en effektiv verksamhet. Samlokalisering av skola och förskola bör eftersträvas. 
Lokaliseringsstudie för framtida placering på Koön finns.

Skolor VT 21 Elever m²/elev kr/m²
Marstrands skola 56 30 1829
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2022–2025
 Flexibel förskola/skola med idrottslösning på Koön där F-6 skola kan samordnas med 

förskoleverksamhet. Flexibla lokaler som lätt går att konvertera mellan olika verksamheter över tid 
är ett sätt att hantera svängningar i elevunderlag.

2026 och framåt
 Ovan angett behov kan spilla över hit.

Konsekvenser om ovanstående ej genomförs 
 Skolan blir kvar i lokaler på Marstrandsön vilket innebär att möjliga effektiviseringar gällande 

lokaler till förskoleverksamhet inte blir av.
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Hålta

Förskola
Förskolan tar idag även emot en del av barnen från Tjuvkil-Lyckeområdet, eftersom förskola ännu ej är på 
plats där.

Förskolor 16/3–21 Barn m²/barn kr/m²
Hålta 57 15 1333

2022–2025
 En ny förskola i Tjuvkil förväntas kunna delvis avlasta Hålta vid behov.

2026 och framåt
 Det kan finnas ett behov av strategiska markköp kring skolan exempelvis från kyrkan eller andra 

markägare för att hantera framtida behov. Förslagsvis utökas antal förskoleplatser i relativ närhet 
till befintlig skola och förskola för att möta framtida behov när VA är utbyggt i kustzon.

Konsekvenser om ovanstående ej genomförs 
Utvecklingen i kustzonen och på landsbygden ökar längre fram behovet av förskola i området. Hålta 
förskola kan hantera en del av behovet men Tjuvkils förskola blir ett viktigt tillskott. Skulle den inte komma 
på plats måste Hålta utökas eller barnen planeras centralt. Det finns inga självklara ytor att ställa upp 
modulförskola i Hålta.

Grundskola F-6
Ny förskola i Tjuvkil kan vara en pusselbit även i grundskolans organisation. Om bostadsbyggandet i 
området utvecklas, enligt de förslag till detaljplaner som finns, blir efterfrågan på skola och förskola 
betydligt större än vad som gäller i dag.

Skolor VT 21 Elever m²/elev kr/m²
Hålta 160 14 1410
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2022–2025
 Modulbyggnad Västangård för förskoleklass behöver bytas ut då tillfälligt bygglov går ut, vissa 

system är opålitliga och den ligger lite för nära vägen.
 Lokaler för fritids, skolbibliotek och personalutrymmen är inte fullt tillgodosedda. 
 Lokalanpassningar kan behövas

2026 och framåt
 Inga investeringar planerade
 Beroende på hur behoven av förskole- och skollokaler ser ut kan möjligen ett flexibelt nyttjande av 

förskolans lokaler intill skolan vara en lösning. Särskilt när ny förskola i Tjuvkil är på plats.



7 Budget 2022 - förvaltningens verksamhetsplan, investeringsbudget med - KS2021/1571-1 Budget 2022 - förvaltningens verksamhetsplan, investeringsbudget med lokalförsörjningsplan, riktlinjer för budgetprocess  : Lokalförsörjningsplan_2022_2025

Lokalförsörjningsplan sida 50 av 108

Konsekvenser om ovanstående ej genomförs
 För verksamhetens skull behöver lokaler för fritids, skolbibliotek och personal hanteras. Detta måste 

i möjligaste mån lösas i befintliga lokaler.
 En utebliven lösning kan påverka både personalförsörjning och skolans verksamhet.

Kareby

Förskola
Ett nytt bostadsområde byggs i Rishammar, Kareby Ängar, inriktat på barnfamiljer. Ytterligare 
förskoleplatser behövs när småhusen nu och framöver står klara vilket delvis kommer att lösas av ny 
friförskola i området. Utöver nybyggnation behöver också generationsväxlingar beaktas.

Förskolor 16/3–21 Barn m²/barn kr/m²
Kareby 111 11 2087

2022–2025
 Inga kommunala investeringar planerade. En ny friförskola byggs i anslutning till det nya 

bostadsområdet på Rishammar.

2026 och framåt 
 Inga kommunala investeringar för förskola planerade, men bevakas.

Konsekvenser om ovanstående ej genomförs
 Vid en utebliven byggnation av förskoleplatser när det nya bostadsområdet byggs kommer det att 

finnas ett fortsatt behov av förskoleplatser i Munkegärdeområdet eller centrala Kungälv, vilka också 
är nära fullt utnyttjande vårtid. 

 Modulbyggnader blir åter aktuellt. 

Grundskola F-6
Nytt bostadsområde byggs. Behov av matsal, fritidshem, elevhälsa väntas att öka. Karebyskolan räcker inte 
till för att motsvara det prognosticerade antal nya elever som väntas blir resultatet av nya bostadsområdet. 
Skolan behöver byggas till, förslagsvis med en tillbyggnad vid Norrgården motsvarande cirka sex till åtta 
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klassrum. Då behöver friyta tas i anspråk. Som kompensation för krympande friyta senaste åren finns en 
stående daglig inbokning av hela konstgräsplanen nära skolan, att nyttja på raster och idrott.

Skolor VT 21 Elever m²/elev kr/m²
Kareby skola 271 11 867

2022–2025
 Tillbyggnad minst sex klassrum så fort som möjligt, och skolbibliotek som potentiellt kan fungera 

även som folkbibliotek.
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 Två klassrum med tillhörande kringfunktioner behöver tillföras med hjälp av inhyrd modulbyggnad 
tills stadigvarande tillbyggnad är klar.

2026 och framåt
 Bevakning av utvecklingen och kommande behoven i både Kareby/Rishammar och närliggande 

Ullstorp.

Konsekvenser om ovanstående ej genomförs
 Modulinhyrning eller flytt av klasser till andra skollokaler.

Tjuvkil-Lycke

Förskola
I området finns ännu ingen förskola eller skola. Under perioden finns ett ökande behov av förskoleplatser 
i Tjuvkil till följd av nybyggnation. Ny förskola ska byggas av extern byggherre för att stå klar till vt 2023. 
Den kan möjligen delvis avlasta Marstrands, Håltas och Kärnas förskolor som idag inte kan ta emot alla 
sökande barn. Ett hinder för detta är dock den i många fall ofördelaktiga pendlingsriktningen till Tjuvkil 
från ovan nämnda områden. En flexibel lokallösning som skulle kunna gå att använda även till 
grundskoleverksamhet vid behov i cykler är att föredra.

2022–2025
 Tjuvkil, ny förskola för cirka 108 barn.

2026 och framåt
 Inga investeringar planerade, behovsanalysen uppdateras årligen. Fler platser prognosticeras 

behövas. Utvecklingen med omvandlingar i befintliga bostadsområden som får nya detaljplaner 
samt utvecklingen i den omkringliggande kustzonen måste följas upp. Strategiska markköp och 
planberedskap behövs för ytterligare förskolekapacitet om fler bostäder byggs, samt om de 
omvandlingsområden som har fått planbesked genomförs.

Konsekvenser om ovanstående ej genomförs
 Ökat tryck på befintliga förskolor i kustzon, Ytterby och Kärna.
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 Modullösningar.

Grundskola åk 7–9

Andel som väljer fristående högstadium är vanligen cirka 15 %. Antal platser i fristående regi är 
svårbedömda då de i flera fall har en flexibel kapacitet beroende av söktryck i skolvalen. 
Befolkningsprognosen bör behandlas med stor försiktighet. Ökad rörlighet, fritt skolval, tre centralt 
placerade högstadieskolor, specialiseringar, ämnesprofiler samt förändrade pendlingsmönster gör att 
högstadieorganisationen behöver ses i ett helhetsperspektiv och ett flexibelt förhållningssätt förordas. 
Grafen ovan visar antal ungdomar i Kungälv samt tillgängliga kommunala platser i årskurser 7–9. Det finns 
utöver detta flera F-9-skolor i kommunen som tar emot olika antal elever varje år beroende på det fria 
skolvalet.

Behov av ytterligare lokaler för grundskola 7–9 finns från och med läsår 2022/2023 och framåt, delvis 
beroende av graden av lokalsamarbete med övriga stadier och gymnasium. Ytterbyskolan och 
Munkegärdeskolan ska byggas ut och om för större lokaleffektivitet och möjlighet att ta emot det ökande 
elevantalet. Thoridskolan bör lokalanpassas för möjlighet till mottagande av fler elever på befintlig 
bruksarea.

Skolor VT 21 Elever m²/elev kr/m² exkl. idrottshall
Munkegärdeskolan 392 18 533
Thorildskolan 472 20 1051
Ytterbyskolan 603 16 613

Thorildskolan 
 Upptagningsområde omfattande framför allt centrala Kungälv och Diseröd/Romelanda.
 Grundsärskola för cirka 20 elever med specialanpassade lokaler.
 Stora torgytor inne i skolan. Här kan på sikt lokalanpassning ske för att effektivisera 

bruksareaanvändningen.
 Idrottshallen används också av gymnasiet. Närliggande simhall och tennishall kan bokas av skolan.

Ytterbyskolan
 Upptagningsområde omfattande i huvudsak Ytterby, Kärna, Hålta och Marstrand.
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 Ska byggas om för ökad lokaleffektivitet, möjlighet att ta emot upp mot 720 stadigvarande elever 
samt cirka 200 hemkunskaps- och moderna språkelever, och för att avhjälpa omfattande problem 
med byggnadsstatus. Byggnationsstart planerad till 2022.

Munkegärdeskolan
 Upptagningsområde framför allt omfattande Munkegärde, Kareby och Kode.
 Ombyggnation planerad att starta ungefär 2022/2023.
 Cirka tio till femton toaletter behöver tillföras skolan för att öka kapaciteten i linje med bruksareans 

potential. Utrymmen finns för detta (förråd, skåpsutrymmen etcetera).
 Matsal kan utökas till uppehållsrum i anslutning. Funktioner i uppehållsrummet kan flyttas till 

exempelvis rörelserummet/danssalen. Kökets kapacitet behöver utredas.
 Skolgårdsfunktioner behöver tillföras, moderniseras, diversifieras och fräschas upp.
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Framtida lokallösningar är beroende av ställningstaganden som rör sektorns organisation av högstadiet:
 Ett inriktningsbeslut om framtida högstadieorganisation påverkar fortsatt planering.

o Sammanhållen högstadieskola?
o F-9-skola i serviceorterna?
o Utformning av samarbetet med mellanstadiet gällande lokalflexibilitet?

 Thorildskolans lokaler behöver framöver utnyttjas bättre, genom att fyllas på med fler elever från 
årskurser 7–9 för att nå sex fulla paralleller per årskurs. Munkegärdeskolans inomhusmiljö har 

genomgått en ordentlig genomgång av 
byggnadsfysikens byggdelar vilken 
avslutas sommaren 2021. DM
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2022–2025
 Ombyggnation av Ytterby- och Munkegärdeskolan för hantering av volymökning samt förbättring 

av lokaleffektivitet och byggnadsstatus. Munkegärdeskolans inomhusmiljö har genomgått en 
ordentlig genomgång av byggnadsfysiska byggdelar under 2020 och 2021, vilken avslutas sommaren 
2021

 Lokalanpassningar för att möta förändringar i elevunderlag, effektivisera lokalerna.

2026 och framåt

 Bevakning av utvecklingen gällande elevantal åk 7-9, skapa förutsättningar för god planering 
för kapacitetsutökning som kommer i rätt tid 

Konsekvenser om ovanstående ej genomförs
 Moduler ska i största mån undvikas men kan komma att behöva tillföras.
 Utan anpassningar kan inte lokalerna nyttjas på bästa sätt.
 Elever får i lägre utsträckning sitt förstahandsval i skolvalet. Innebär också bland annat kostnader 

för skolskjuts.

Grundsärskola 7–9

Grundsärskolan är ett alternativ till grundskolan för elever som inte bedöms kunna nå upp till 
grundskolans kunskapskrav därför att de har en intellektuell funktionsnedsättning. Utbildningen ska 
anpassas efter varje elevs förutsättningar och består av 9 årskurser. Verksamheten bedrivs idag på 
Thorildskolan. Grundsärskolan omfattar utbildning i ämnen, inom ämnesområden, eller en kombination 
av dessa.

Utbildningen kan också omfatta ämnen enligt grundskolans kursplaner. Utbildningen ska bland annat ge 
kunskaper och värden, bidra till personlig utveckling, social gemenskap och ge en god grund för ett aktivt 
deltagande i samhället. 

Inom grundsärskolan finns en särskild inriktning som kallas träningsskola. Träningsskolan är avsedd för 
elever som inte kan tillgodogöra sig hela eller delar av utbildningen i ämnen. I stället för enskilda ämnen 
omfattar träningsskolan fem ämnesområden. 

Elevutvecklingen inom grundsärskola varierar över tid och kan vara något svårbedömd. 
Grundsärskolan är uppdelad i klasser med färre elever än fördelningen inom grundskolan. Verksamheten 
kan effektiviseras genom samordning. Verksamheten på Kullenskolan kan inte utökas av utrymmesskäl. 
Verksamheten på Sandbackaskolan kan inte utökas av utrymmesskäl.

En inriktning som sektorn arbetar efter är att elever i möjligast mån ska gå på sin ”hemskola” och vid 
behov läsa individintegrerat enligt grundsärskolans kursplan.

Befintliga grundsärskoleverksamheter:
 Sandbackaskolan (åk 1–6), cirka 19 elever 
 Kullens skola (åk 1–6), med inriktning mot träningsskola, cirka 6–8 elever 
 Thorildskolan (åk 7–9) grundsärskola samt inriktning mot träningsskola, cirka 10 elever. 
 Flera elever (åk 1–6) finns integrerade i grundskolan.

2022–2025
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 Utredning och potentiellt genomförande av samlad grundsärskola och träningsskola årskurser F–6 
på Sandbackaskolan eller Kullenskolan. Lokalanpassningar och inventarieflyttar krävs.

2026 och framåt
 Om ny grundskola F-6 byggs i tätorten Kungälv ska det övervägas om lokaler för grundsärskola bör 

ingå.

Konsekvenser om ovanstående ej genomförs
 Kostsamma och kortsiktiga lokalanpassningar eller inhyrda moduler.

Gymnasium

Elevunderlaget för gymnasieskolan utgörs i huvudsak av ungdomar från Kungälvs kommun och 
kringliggande kommuner, bland annat Ale, Lilla Edet, Göteborg och Stenungsund.

Det fria skolvalet erbjuder elever att söka andra gymnasieskolor inom och utanför Göteborgsregionen (GR) 
vilket försvårar beräkning av den exakta underlagsbilden. Vanligen kommer cirka 60 % av eleverna från 
Kungälv och cirka 40 % från andra kommuner. Dessa 40 % motsvarar också ungefär det antal ungdomar 
från Kungälv som söker sig till gymnasieskolor utanför kommunen, vilket gör att befolkningsprognosen 
över antal ungdomar 16–18 år folkbokförda i Kungälv utgör ett relativt bra riktmärke för elevunderlaget. 

Den samlade bilden av gymnasieskolans lokalbehov visar att lokaleffektiviteten i Mimers hus 
gymnasielokaler bedöms kunna öka. Lokalanpassningar är centralt i denna process.

För att skapa en effektiv organisation som ökar elevernas förutsättningar att nå målen anser förvaltningen 
att framtida planering av gymnasieskolan ska inriktas mot: 

 Att kunna erbjuda ett så brett programutbud som möjligt, inom ramen för de förutsättningar som 
finns i form av lokaler, organisation och elevunderlag.

 Att antalet platser på de olika programmen ska anpassas efter söktryck, lokaler, hyreskostnader och 
tjänsteplanering.
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Svaghet. Mimers Hus är i behov av ett 
större underhåll av fasader och fönster. 
Markproblem med att marken sätter sig 
ger problem vid entréer och portar. DM
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 Satsningar för att öka gymnasieskolans attraktivitet i syfte att fylla alla programmen – då det ger 
den mest effektiva användningen av lokaler, organisation och resurser i övrigt. 

Mimers Hus har enligt äldre bedömning kapacitet för cirka 1 600 elevplatser. Teoretiskt sett till potentiell 
lokalarea skulle Mimers hus med stöd av lokalanpassningar och ombyggnation möjligen kunna ta emot 
cirka 2 000 elever. När det gäller elever för några av yrkesprogrammen, till exempel bygg-, el-, industriteknik- 
och fordonsprogrammen är potentialen för expansion begränsad på grund av verksamheternas speciella 
lokalutformningskrav. Lokalerna vid Rollsbo används för Transport samt Bygg- och 
Anläggningsprogrammet.

 Fordonsprogrammets årskurs 1 och introduktionsprogrammets yrkesinriktning finns i inhyrda 
lokaler i kvarteret Garvaren. Enligt detaljplanen för området är marken avsedd för bostäder. På sikt 
behöver gymnasiet flytta ut från dessa lokaler.

Gymnasielokaler
 Mimers Hus i centrala Kungälv.
 Trio G, kvarteret Garvaren
 Mimers, Rollsbo industriområde

I Mimers Hus finns förutom gymnasieskola även Stadsbibliotek, teater, konsthall och kulturskola. 

Följande utbildningsprogram erbjuds: 
 Barn- och fritid 
 Bygg- och anläggning
 Ekonomi
 El- och energi
 Estetiska
 Fordons- och transport
 Handels- och administration
 Restaurang- och livsmedel (under utfasning, åk 3 slutför programmet 2021/2022)
 Introduktion
 Industritekniskt 
 Naturvetenskap
 Samhällsvetenskap
 Teknik
 Vård- och Omsorg

På samtliga nationella program utom introduktionsprogrammet erbjuds nationell idrottsutbildning i rodd, 
handboll och bandy. Som profil erbjuds även hockey.

2022–2025
 Lokalanpassning av två studiehallar för ett bättre lokalnyttjande. Cirka tre klassrum i två 

våningsplan per studiehall, grupprum och personalrum. Projektering startad.
 Bygga om stolar i ”miniaulor” för mer effektivt nyttjande av salarna (tillföra datorbord).
 Omfattande investeringsbehov kopplade till volymökning inom yrkesprogram, framför allt gällande 

Fordonsprogrammet finns. Lokalerna vid Rollsbo är externt inhyrda och kräver samarbete med 
fastighetsägare för genomförande av investeringar, som normalt belastas med hyreskonsekvens.

 Hantering av gamla Restaurang- och livsmedelslokalerna. Anpassning eller uthyrning?
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2026 och framåt
 Eventuell evakuering Trio-G gissningsvis runt år 2028–2030.

Konsekvenser om ovanstående ej genomförs
 När ett nytt bostadsområde ska utvecklas i Mimersstaden måste Trio-G flytta ut ur lokalerna i 

Garvaren. Om inte anpassningar gjorts i tillräcklig grad på Mimers hus måste verksamheten 
förläggas i andra inhyrda lokaler, möjligen längre ifrån gymnasiet, alternativt begränsas eller 
avvecklas.

 Utan lokalanpassningar kan inte ett effektivt lokalnyttjande uppnås.

Gymnasiesärskola
Gymnasiesärskolan är lokaliserad i Mimers Hus. Möjliga elevplatser motsvarar ungefär det befintliga antalet 
elever på skolan (cirka 100). Vanligen kommer 30 % av eleverna från Kungälvs kommun och 70 % från 
andra kommuner inom Göteborgsregionen.

Gymnasiesärskolan består av: 
 Fem nationella program som pågår under fyra år.
 Individuella program som pågår under fyra år. Programmet är till för de elever som behöver läsa 

ämnesområden i stället för kurser.

Följande utbildningsprogram erbjuds: 
 Estetiskt
 Fastighet, anläggning, byggnation
 Hotell, restaurang, bageri
 Hälsa, vård och omsorg
 Samhälle, natur och språk
 Individuella programmet

2022–2025
 Lokalanpassning av ”elevcafé” och toalett är planerade.
 Verksamheten har identifierat utvecklingsområden gällande utomhusmiljön. Bevakas.

2026 och framåt
 Verksamheten har inte identifierat några behov.

Vuxenutbildning
Sektorn räknar med att volymen inom den kommunala vuxenutbildningen och SFI ökar under perioden 
2021–2022, bland annat beroende på nya och kommande reformer, till exempel utbildningsplikt för 
nyanlända. Detta kan ändras beroende på det allmänna konjunkturläget i samhället och ambitionsnivå med 
verksamheten. Antal studerande under året varierar. 

Den samlade migrationsprognosen kommande år är osäker. En trend är att färre en-personhushåll och fler 
familjer med barn vilket innebär en lägre andel vuxna. Sammantaget återstår en potentiell ökning av antalet 
personer med behov av SFI-undervisning.

Vuxenutbildningen består av tre skolformer; kommunal vuxenutbildning, särskild utbildning för vuxna 
och utbildning i svenska för invandrare (SFI). Utgångspunkten för vuxenutbildningen ska vara elevens 
behov och förutsättningar. 
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I Kungälv bedrivs utbildningen i inhyrda lokaler med adress Borgarparken 28, mittemot Mimers Hus. 
Undervisning sker även i lokaler inne i Mimers hus (samläsning med yrkesprogram). SFI har huserat i två 
klassrum i C-huset från och till. Utbildning sker kontinuerligt under hela året. Rektors bedömning är att 
lokalerna används effektivt för sitt syfte. En översikt och planering för löpande samarbete med gymnasiets 
lokaler pågår.

Följande utbildningsprogram erbjuds:
 Distansutbildning 
 Eftergymnasial utbildning 
 Grundläggande utbildning 
 Gymnasiekurser 
 Lärlingsutbildning 
 Läs-och skrivforum 
 SFI, svenska för invandrare 
 Särskild utbildning för vuxna (SÄRVUX). Bedrivs i Trekungagymnasiet.
 Yrkesutbildningar 

2022–2025
 Verksamheten bedrivs i inhyrda lokaler, varför samarbete och dialog med hyresvärd kring behov 

sker löpande.

2026 och framåt
 Verksamheten har inte kunnat identifiera behov så långt fram då det bland annat är beroende av 

hur behoven av SFI kommer att se ut.
 Samlokalisering gymnasiet

Kultur
Kommunfullmäktiges strategiska mål
Mål 4. att alla medborgare ska ha möjlighet att delta i ett rikt och aktivt kulturliv – oavsett ålder och 
funktionsvariation.

Resultatmål 
Fler barn, unga och äldre – inklusive de med funktionsvariation deltar i ett rikt och varierat kultur- och 
fritidsliv.

Uppdrag till förvaltningen 
17. Utred framtida utbudet inom kulturskolan 
18. Utred införandet av en kulturgaranti under mandatperioden

Beskrivning av verksamheten
Inom kulturverksamheten samordnas kulturskola, allmän kulturverksamhet, bibliotek och teater. 
Verksamheten har ett särskilt fokus på barn och unga. Flera projekt inom kommunen, och i samarbete med 
externa parter, samordnas och projektleds genom allmänkulturen.

Exempel på programverksamheter:
 Konserter
 Bio
 Föreläsningar
 Teaterföreställningar
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 Konstutställningar, skapande aktiviteter
 Offentlig konst och kulturarvsfrågor

Kulturskolan
Kulturskolans uppdrag är att erbjuda barn och ungdomar undervisning i instrument, ensemble, sång, dans, 
slöjd, bild, musikal, teater och kör. Kulturskolan har även ett uppdrag att synas och höras i kommunens 
alla delar. Det finns även en öppen verksamhet som bland annat består av drop-in-Skaparateljé och 
kulturfritidsgården KultLab samt lovverksamhet. Verksamhetens utvecklingsarbete fokuserar på samarbete 
med andra kulturverksamheter, skola och föreningsliv samt en utveckling av kursutbudet. Målsättningen 
är att nå ut till alla barn i kommunen och att kunna möta alla barn utifrån deras behov och förutsättningar.

Bibliotek
Kungälvs bibliotek vänder sig till kommunens medborgare, tillgängligt för alla oavsett ålder, kön, etnicitet 
och personliga förutsättningar. Biblioteket ägnar enligt Bibliotekslagen särskild uppmärksamhet åt barn, 
funktionsnedsatta samt mot användare med annan språkbakgrund än svensk. Uppdraget är att bland annat 
främja intresse för läsning och litteratur, information, upplysning och bildning samt kulturell verksamhet 
i övrigt enligt Bibliotekslagen. Det görs genom att tillhandahålla böcker, e-böcker, ljudböcker, tidskrifter, 
databaser, internet, film, utställningar och kulturarrangemang. Biblioteket ger service, hjälp och 
undervisning i informationssökning i bibliotekets utbud och databaser. Folkbiblioteken ska också verka 
för att databaserad information görs tillgänglig för alla medborgare. Fem av kommunens bibliotek fungerar 
även som ”skolbibliotek”.

Meröppna bibliotek
Kommunen har i nuläget tre bibliotek som är öppna 6–22 alla dagar i veckan året om för allmänheten. 
Entré sker med hjälp av en s.k. chippad ”tag”, är gratis och kan ansökas om för alla med bibliotekskort 
över 18 år. Planer finns att utöka antalet meröppna bibliotek bland befintliga bibliotek nedan. Meröppet 
innebär också att användare av tjänsten får tillgång till biblioteket under tider då det inte normalt är 
bemannat. Först ut blev Kärna bibliotek som byggdes om under 2015. Under slutet av 2017 och början av 
2018 blev även Kode och Diseröd meröppna bibliotek.

Befintliga bibliotek
 Huvudbiblioteket i Mimers hus är även gymnasiebibliotek och bibliotek för vuxenutbildningen
 Filialbibliotek Kode (meröppet)
 Filialbibliotek/skolbibliotek Diseröd (meröppet)
 Filialbibliotek/skolbibliotek Kärna (meröppet)
 Filialbibliotek/skolbibliotek Marstrand (meröppet klart enligt plan hösten 2021)
 Filialbibliotek/skolbibliotek Ytterby

2022–2025
 Meröppet Bibliotek färdigställs i Marstrand till hösten 2021.
 Ytterby bibliotek blir en del av ombyggnationen av Ytterbyskolan som planeras vara färdig cirka 

2024/2025.
o Tillgänglighet, ljusinsläpp och välkomnande atmosfär är svår att uppnå i nuläget. Lokalen 

är i ett skyddsrum med lågt i tak, begränsad insyn och ljusinsläpp.
 Längre fram finns önskemål om att anpassa huvudbiblioteket till ett meröppet.

o Utmaningar kring avgränsningar mot övrig kultur- och gymnasieverksamhet.
 När ny skola byggs i Kode bör möjligheten till integrerat, meröppet folk- och skolbibliotek i 

byggnaden övervägas.
 Utveckling kulturlokaler med kringliggande miljöer inklusive barnteater.
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2026 och framåt
 Verksamheten ämnar vara en del av planerade nya ”hallarenan”.

Kompetenscentrum
Det pågår ett arbete med att bygga ett verksamhetsområde kallat ”Kompetenscentrum”, en 
sammanhängande helhet, för främjande av bättre förutsättningar för utbildning, integration och arbete, i 
samarbete med sektor Trygghet och stöd. Hittills har de två sektorerna delat på en del uppgifter som 
kommer ingå i det nya verksamhetsområdet. En verksamhetschef är under rekrytering. 
Lokaliseringsorganisation är i planeringsfas, med önskemål om relativt centrala lokaler, och delvis fortsatt 
nyttjande av de lokaler som motsvarande funktioner nyttjar idag.

SEKTOR SAMHÄLLE OCH UTVECKLING

Kommunfullmäktiges strategiska mål
Mål 6: Ökad samordning mellan infrastruktur och byggnation i hela kommunen 

Resultatmål 
• Kortare handläggningstider med bibehållen rättssäkerhet 
• Planberedskap ska finnas för bostäder, verksamhetsmark och handel 

Politiska uppdrag till förvaltningen 
26. Utred tillsammans med berörda fastighetsägare hur vi lyfter hela Komarken-området och 
sänker vägen vid Nordmannatorget. 
27. Kommunens VA-utbyggnad/ekonomi med fler kostnadsbärare ger fler möjlighet till 
bygglov utomplans. 
28. Digitalisera hela bygglovsprocessen för att komma ner i handläggningstid. 
29. Undersök tillsammans med Kungälv Energi AB om det går att skapa WIFI-zoner i 
centrala och besöksintensiva lägen 
30. Utred och om möjligt att införa bostadskö för unga. 
31. Stadsutvecklingsarbete för att bygga ihop Kungälv-Ytterby 
32. Stadsutvecklingsarbete Kungälvs stadskärna på kort- och lång sikt. 
33. VA-kollektivets ekonomi redovisas i årsredovisningen enligt Rådet för kommunal 
redovisnings rekommendationer. 
34. Genomför fördjupad översiktsplan för Kode 

Mål 7: Underlätta för invånare och företag som vill reducera klimatutsläppen 

Resultatmål 
• Minskade utsläpp i luft och vattendrag 
• Ökad kollektiv jobbpendling 

Politiska uppdrag till förvaltningen 
35. Implementera avfallsplan 2030 
36. Se över resvanor för att optimera kollektivt resande 
37. Optimera användningen av pendelparkeringar 
38. Strandstädningen – säkra verksamheten 2020/2021 
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39. Undersök lånecykelsystem 
40. Hävda kommunens beredskap vid upphandlingar 
41. Årlig uppföljning av Agenda2030 

Verksamhetsområde Teknik
VA teknik, Entreprenad och Fastighet

VA teknik och Entreprenad är idag lokaliserade på Filaregatan 15 i Ängegärde/Skälebräcke 
verksamhetsområde. Denna anläggning är i stort behov av anpassning och utveckling då man idag brister 
i flera punkter gällande miljö och arbetsmiljö. 

Bedömningen är att lokalerna vid en anpassning/utveckling kommer att vara välfungerande för den 
aktuella verksamheten, både fastighetsmässigt och geografiskt. För att få ett effektivt nyttjande av 
lokalerna så kan också kommunens Fastighet Drift samlokaliseras med VA teknik och Entreprenad. 
Bedömningen är att det finns stora samordningsvinster i en sådan samlokalisering. Detta samtidigt som 
man säkrar Fastighet Drifts lokalisering över tid då man idag är placerade vid Herr Arnes Gata, en 
fastighet som på längre sikt planeras rivas i samband med framtida exploatering i Mimerstaden. Dessa 
lokaler är också i stort behov av anpassning då de inte uppfyller kraven för verksamheten. 

Fastigheten på Filaregatan 15 ägs idag av en privat fastighetsägare och dialog sker löpande kring 
lokalerna. För att säkerställa att verksamheterna uppfyller gällande krav och regler så bör alternativa 
lösningar hittas.

Hamnverksamheten
Verksamheten har lokaler på Hamngatan 33 i Marstrand och underhåller och administrerar färjor, 
gästhamnar, fasta båtplatser och kajer i Marstrand och hamnen på Fästningsholmen i Kungälv. 
Sommarhalvåret innebär att personalen fördubblas när turismen ökar och båtsäsongen är igång. Färjan kör 
ca 1,1 miljoner passagerare/år och ca 40 000 gästnätter betalas i båthamnen. 

Övriga verksamheter
Övriga verksamheter inom VO Teknik - Byggledning Väg/VA, Trafik, Gata, Park, Samhällsbetalda resor och 
Renhållning utgår från Stadshuset. 

2022–2025
 Lokalerna på Filaregatan måste anpassas alternativt ersättas för att uppfylla myndighetskrav kopplat 

till verksamheten.

Verksamhetsområde Service
Lokalvård
Arbetar med inomhusmiljön i kommunens lokaler. Lokalvårdsavtal med kommunens verksamheter finns 
på ca 175 670 m2, det är verksamheterna som reglerar vilken städnivå som ska tillämpas i lokalerna. Ca 60 
% av ytorna städas med egen personal och resterande med inhyrda entreprenörer (vilket innefattar ca 50 % 
av objekten). Lokalvårdens administration har sina lokaler i Stadshuset. Det är viktigt att lokalvårdens 
anpassningar samplaneras med Bildning – och lärandes och Trygghet och stöds verksamhetsförändringar. 
Även vid nybyggnation och planering av ytskikt behöver lokalvårdens kompetens tillvaratas.
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Måltidsservice
Inom måltidsverksamheten produceras och distribueras måltider till kärnverksamheternas 
brukare/elever/barn. Måltidsservice ansvarar för hela processen från planering till servering. Kunden 
erbjuds likvärdiga måltider beroende på åldersgrupp. En vanlig dag produceras ca 8200 lunchportioner och 
1 000 portioner specialkost. Måltidservice har 8 tillagningskök och 46 mottagningskök. Måltidsservice 
administration har sina lokaler i Stadshuset

Tillväxten i kommunen ökar vilket innebär fler elever i våra förskolor och skolor.  Det ökande elevantalet 
inom förskola, skola och skolbarnomsorg innebär att samtliga antal serverade måltider (frukost, lunch och 
mellanmål) ökar i volym. 

Med ökat antal elever som intar fler måltider på plats i förskola och skola, räcker inte nuvarande lokaler, 
sittplatser, serveringsvagnar, kyl & frys, förråd, sophantering, samt övrig fast köksutrustning. Den ökande 
belastningen innebär att ventilationen i vissa kök blir bristfällig.

Miljöenheten har i sin myndighetsutövning tilldelat några verksamheter påpekanden inom dessa områden.  
Fastighet utför för närvarande akuta uppdrag i köken utifrån ålägganden från Miljöenheten. 

Måltidsservice har genom olika insatser försökt att anpassa sin verksamhet för nå en bättre balans. Exempel 
på insatser är fler leveranstillfällen från leverantörer och ändrad leverans från kyld till varm mat i några 
mottagningskök. Vi ser dock att dessa anpassningar inte är tillräckliga för att möta upp förskola och skolas 
ökande volymer. 

Sammanfattningsvis så ökar belastningen i de flesta befintliga kök och matsalar i samtliga geografiska 
områden. Måltidsservice har nu kommit till en brytpunkt där verksamheten har stora svårigheter att utföra 
beställda tjänster. Detta är särskilt ett problem i kommunens ytterområden, Kode, Tunge och Diseröd. 
Problem finns även centralt, Övre Fontin, med flera. Det är viktig att anpassningar inom måltidsverksamhet 
följer Bildning – och lärandes och Trygghet - och Stöds verksamhetsförändringar. Vid nybyggnation och 
ombyggnation behöver Måltidservice vara med i planeringen för att kunna dimensionera och välja typ av 
kökslösning mm.

2022–2025
 Lokalanpassningar enligt myndighetskrav och/eller för att hantera volymökningar eller förändrat 

arbetssätt.

 I avvaktan på tillbyggnationer och nybyggnationer, krävs fler direkt riktade åtgärder men även 
provisoriska insatser. Exempel på provisoriska insatser kan vara modulenheter för storkök samt 
kyl och fryscontainrar.

 Matsal Munkegärdeskolan behöver utökas för att möta växande elevkullar.
 Diserödskolan nytt kök och matsal

Planerade objekt som innebär nya lokaler/och/eller volymökningar för Måltidsservice

 Nordtags förskola, nybyggnation 
 Nya skollokaler i Kode 
 Ny byggnad kök/måltidsfunktion/matsal Diseröd  
 Kärna skola tillbyggnad kök/ny större matsal



7 Budget 2022 - förvaltningens verksamhetsplan, investeringsbudget med - KS2021/1571-1 Budget 2022 - förvaltningens verksamhetsplan, investeringsbudget med lokalförsörjningsplan, riktlinjer för budgetprocess  : Lokalförsörjningsplan_2022_2025

Lokalförsörjningsplan sida 67 av 108

 Tjuvkil förskola, nybyggnation
 Tillbyggnad Solhaga äldreboende
 Nytt äldreboende i Kungälv
 Ombyggnation/renovering av Ytterbyskolan
 Ny förskola Fridhem Kungälv

2026 och framåt
 Fortsatta lokalanpassningar
 Munkegärde ombyggnad/renovering
 Nya förskolor Kungälvs och Ytterby (lokalisering och år ej klarställt). 
 Tillbyggnad/ombyggnad Ulvegärde förskola
 Kastellegårdsskolan, eventuell ombyggnation/tillbyggnad
 Koön, flexibel förskola/skola 

Konsekvenser om ovanstående ej genomförs
Om inte Målstidsservice behov av kök, matsalar samt förvaringsutrymmen tillgodoses kan detta påverka 
matupplevelsen för gästerna, antal sittningar för elever/förskolebarn, rimlig lunchtid etc.

Brister i arbetsmiljön

Bristerna i köken påverkar arbetsmiljön för Måltidsservice anställda. Medarbetarna inom Måltidsservice 
är en utsatt yrkesgrupp som utför ett tungt arbete med lyft och förflyttningar i köksmiljö. De 
tillkommande faktorerna såsom hårt belastade kök, undermålig ventilation samt matsalar med för lite 
kapacitet, innebär en än tyngre arbetsbelastning.  Det kan leda till problem med kompetensförsörjning 
och ökade sjuktal.

Verksamhetsområde Planering och myndighet
Verksamheten innefattar Bygglov, Kart och mät, Mark och exploatering, Miljö samt Planenheten och utgår 
från gemensamma lokaler i Stadshuset.

Planering 2022–2025
 Inga identifierade lokalbehov finns.

Verksamhetsområde Lokaler och anläggningar
Fastighetsverksamheten bygger, underhåller och förvaltar kommunens fastigheter med ett långsiktigt 
förvaltarperspektiv. Kommunens fastighetsbestånd skall förvaltas så att värdet bevaras. Kommunens totala 
förvaltningsyta inklusive inhyrda lokaler var 273 984 m² 2020. Kungälvs kommun förvaltar ca 200 objekt. 
Ett arbete sker löpande avseende översyn av hyresavtal med externa parter och vilka fastigheter kommun 
skall äga och förvalta över tid enligt beslutad Fastighetsstrategi.

Kulturhus och föreningsbyggnader
Sektor Samhälle och utveckling förvaltar ett antal fastigheter som har ett kulturvärde för kommunen. 
Detta är rådhusen i Kungälv och Marstrand. Förvaltning sker också av ett antal fastigheter som nyttjas av 
föreningslivet i Kungälv.
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Fastighet
Utför tillsyn och skötsel och felavhjälpande underhåll i kommunens fastighetsbestånd de har även uppdrag 
för sektor trygghet och stöd att utföra verksamhetsservice i våra äldreboenden. Verksamheten utgår idag 
från Herr Arnes gata.  På sikt finns samordningsvinster om verksamheten kan samlokaliseras med 
Va/Entreprenad.

Internservice
Internservice utgår från Stadshuset. Tjänsterna består av posthantering, flytt och transporttjänster både i 
Stadshuset samt för övriga verksamheter runt om i kommunen. I Stadshuset består tjänsterna av påfyllnad 
av kopieringsrummen, hantering av pappersåtervinning samt daglig skötsel efter beställning och rutin. 
Husvärdarna utgår från Stadshuset.

Under Internservice administreras även telefoni och ServiceDesk. Telefonin innefattar hela kommunens 
telefoni med beställning och hantering av telefoner och abonnemang samt kommunens växel och 
telefontjänster. ServiceDesk innefattar ärendefördelning som inkommit från medarbetarnas felanmälningar 
och beställningar samt lokalbokningar.

Planering 2022–2025
 Inga ytterligare lokalbehov för verksamheten identifierade

Kundcenter
Kundcenter är organisatoriskt placerat tillsammans med Internservice och är lokaliserat i Stadshuset. 
Kommunens kundcenter är medborgare, företagare och besökares första möte med kommunen. Här ges 
vägledning och stöd i diverse frågor som rör socialtjänst, bygglov och andra kommunrelaterade frågor. 
Frågorna tas emot både personligen i receptionen samt via telefon. 

Planering 2022–2025
 Inga ytterligare lokalbehov identifierade

Kvarnkullen
Kvarnkullen är en mötes- och evenemangslokal i kommunen. Lokalerna hyrs ut till föreningar, 
organisationer och företag.

Planering 2022–2025 
 Idag hanterar en husvärd öppning/låsning och service i lokalerna vardagar 8.00 – 16.00. 

Utredning påbörjad för att göra en översyn och eventuellt byte av lås- och larmsystem för att 
kunna styra öppning och stängning digitalt och effektivisera bemanningen. Utredning genomförs 
2021. Byggnaden har behov av underhåll, tex takbyte inom de närmsta åren.
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Fritid

Kommunfullmäktiges strategiska mål
Mål nr 3: Att ge möjligheter till en aktiv fritid för alla - oavsett ålder och funktionsvariation 

Resultatmål
• Fler barn och unga och äldre – inklusive de med funktionsvariation deltar i ett rikt och
varierat kultur- och fritidsliv.

Politiska uppdrag till förvaltningen
22. Tillse att Kungälvs taxor och hyror ligger i paritet med våra grannkommuner 
23. Våga lite på och utveckla föreningslivet. Fler avtal där föreningar och kommunen delar på 
fritidskostnaderna/anläggningarna. Ge föreningarna inflytande vid upphandling av anläggningar för fritid.
24. Utred hur en fördubbling av LOK-stödet kan genomföras under mandatperioden.
 
Beskrivning av verksamheten
Verksamhetens primära uppdrag är att på olika sätt stödja föreningslivet och fritidsverksamheter i för 
barn- och ungdomar 7–20 år. Stödet från Kungälvs Kommun visar sig bland annat genom olika typer av 
bidrag men även genom att kommunen upplåter fritidsanläggningar för sport-, rekreations- och 
mötesverksamhet till subventionerade taxor. Verksamheten driftar idrottsanläggningar som isrinkar, 
simbad, fotbollsplaner, idrottshallar, motionsslingor och havsbad

Beräkningsgrunder
Fritidsområdets verksamhet och behov styrs inte genom fasta beräkningsgrunder men för att analysera 
lokalbehoven så finns ett antal parametrar som används. 

 Antal föreningar som lokaltiderna skall fördelas mellan.
 Antal aktiva 7–20 åringar, d.v.s. föreningarnas verksamhet samt befolkningsprognos. 
 Fritids lokal- och anläggningsbehov påverkas bland annat av föreningslivets önskemål och av 

politisk styrning 
 Staden växer och kraven på stadens nuvarande fritidsanläggningar ökar samtidigt som behovet av 

nya anläggningar och mötesplatser också ökar. Fritidsområdet förändras över tid då nya 
fritidsvanor, idrotter och föreningar ständigt tillkommer. 

 Vid jämförelse med andra kommuner så hämtas underlag från Kolada och presenteras som 
nyckeltal/10 000 invånare.

 Även behov av investeringar och reinvesteringar i befintliga fritidslokaler bedöms.

Idrottens verksamhet 
En betydande del av det sociala kapital som förmår att hålla ihop ett samhälle skapas genom 
föreningslivet. Kungälvs kommun, likt de flesta kommuner, fördelar aktivitetsstöd till föreningar som 
uppfyller kommunens regler för Lokalt aktivitetsstöd (LOK-stöd).  Nya riktlinjer för föreningsstöd 
beslutades 2020. I Kungälv kan föreningar söka detta bidrag för aktiva ungdomar som är mellan 7 och 20 
år. Stödet är på 9 kr/aktiv och förening. Under 2020 sökte 51 idrottsföreningar LOK-stöd för 
ungdomsverksamhet. Totalt genomfördes 24 983 sammankomster för ungdomar 7–20 år. Pojkarna står 
för 57 % av aktiviteterna och flickorna för 43 %. 

På grund av den pandemin som drabbat landet under 2020 så är idrottsföreningarnas genomförda 
aktiviteter ca 4700 timmar färre än 2019. Siffrorna för 2020 kan alltså inte betraktas som ett ”normalår”. 
De färre aktivitetstimmar som redovisats innebär då också att man nyttjat kommunens 
idrottsanläggningar färre timmar än normalt.
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Utöver bredd- och ungdomsidrotten så har man också föreningar med verksamhet på elitnivå såsom 
exempelvis Kungälvs kanotklubb, Kungälvs Roddklubb och Kungälvs handbollsklubb.

Idrottsanläggningar
Fritidsanläggningar är främst bokningsbara idrottsplatser och idrottshallar som är prioriterade för och 
nyttjas av kommunens idrottsföreningar.

Nedan visas en sammanställning av Fritidsanläggningar för idrott. Dessa anläggningar bokas av 
föreningarna och hyreskostnad debiteras enligt fastlagd taxa.

Figur 1 Geografisk lokalisering av idrottsanläggningar

Som framgår av kartbilden ovan så finns, bortsett från fotbollsplaner, nästan alla anläggningar placerade i 
Kungälv och Ytterby och således inga i övriga serviceorter. I översiktsplan 2010 sätts inriktningen att ”I 
en serviceort ska förutsättningar skapas för följande när det gäller offentlig verksamhet och service: /…/ 
Idrottshall och idrottsplats”. Skrivningen är kopplad till målsättningen att varje serviceort på sikt ska ha 
en befolkning på 3 000 invånare

Idrottshallar
Det finns 6 idrottshallar (7 hallgolv) i kommunen, samtliga placerade i Kungälv centrum, Kungälv Norr 
och Ytterby. Kungälvs föreningar som idkar traditionell inomhusidrott, likt handboll, innebandy, 
badminton mm har företräde i hallarna. Tiderna i hallarna fördelas enligt en fördelningsmodell baserad 
på föreningarnas storlek (antal aktiva mellan 7–20 år). 

Det är mycket stor efterfrågan på tider i hallarna och många föreningar upplever att de inte får tillräckligt 
med tider utan får istället tacka nej till nya ungdomar som vill deltaga. Nedan grafer visar hur 
bokningsläget i hallarna varit under 2019. På grund av pandemin så har bokningsläget i hallarna varit 
betydligt mindre och utgör inte ett relevant värde gällande det normala behovet. Därför visas 
bokningsläget för ett "normalår", i detta fall 2019.
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Munkegärdehallen

Figur 2 Bokningar i Munkegärdehallen 2019

Hallen är främst bokningsbar för kommunens hallföreningar som har företräde. Obokade tider står dock
till förfogande för övriga föreningar i kommunen. Under dagtid används hallen av Bildning och Lärande.
Det råder ett mycket högt bokningsläge i hallen och under ordinarie säsong så är hallen i stort sett full
till bristningsgränsen. Efter säsong, i april, maj och juni så finns det tider att boka. Finns inget utrymme
till kapacitetsökning i hallen. Vissa åtgärder har gjorts för att underlätta användandet, bland annat en
ridåvägg och nytt hallgolv.

Kastellegårdshallen

Figur 3 Bokningar i Kastellegårdshallen 2019
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Hallen är främst bokningsbar för kommunens hallföreningar som har företräde. Obokade tider står dock
till förfogande för övriga föreningar i kommunen. Under dagtid hyrs hallen av Bildning och Lärande.
Det råder ett mycket högt bokningsläge i hallen och under ordinarie säsong så är hallen i stort sett full
till bristningsgränsen. Efter säsong, i april, maj och juni så finns det tider att boka. Finns inget utrymme
till kapacitetsökning i hallen under veckodagar. Finns utrymme till mer aktivitet under helger.

Sparråshallen

Figur 4 Bokningar i Sparråshallen

Hallen är främst bokningsbar för kommunens hallföreningar som har företräde. Obokade tider står dock
till förfogande för övriga föreningar i kommunen. Under dagtid hyrs hallen av Bildning och Lärande.
Hallen stängdes i mars 2019 på grund av inträngning av vatten i golvet. Omfattande utredning och
renovering har pågått under året. Fram till stängning så hade hallen hög nyttjandegrad och den nyttjas av
många föreningar. Även då hallen öppnades på nytt och fram till pandemin så var det ett högt nyttjande.
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Kungälvs Idrottshall

Hallen är främst bokningsbar för kommunens hallföreningar som har företräde. Då detta är den enda
hallen (utanför Mimershallen A) som klister är tillåtet så nyttjas den till största delen av Kungälvs
Handbollsklubb. Klubben hyr kanslilokal i hallen. Kungälvs boxningsklubb hyr också lokaler för sin
verksamhet. Under dagtid hyrs hallen av Bildning och Lärande. Hallen har ett extremt högt nyttjande.
Under veckodagar så är det i stort sett fullbokad året om. Närheten till Oasen ishall gör att hallen under
vissa tider på året även nyttjas av isföreningar för lägerverksamhet mm.

Mimershallen
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Hallen är kommunens största med två fullstora sportgolv samt en löpargång med tillhörande hoppgrop 
för gymnastik. Mimers A har en läktare och hallen utgör tävlingshall för inomhusidrotten. Klister är 
tillåtet i A-hallen. Under dagtid används hallen av Bildning och lärande och nyttjas som idrottshall för 
gymnasiet. Mimershallen är främst bokningsbar för kommunens hallföreningar som har företräde. 
Hallen har mycket högt nyttjande och veckodagar under säsong så är det fullbokat. Löpargången som 
nyttjas av gymnastiken och har utrymme för mer bokningar. Brister i gångens utformning medför att den 
är svår att nyttja just som 60m-bana (direkt efter 60m kommer en vägg).

Utöver skola och föreningsverksamhet så nyttjas Mimershallen som arrangemangsarena, främst för 
Kungälvsmässan som genomförs var annat år.

Isbanor
Skarpe Nord – Bandybana utomhus (Konstgräs sommarhalvåret)
Oasen Ishall – Ishockeyhall inomhus.

Båda isbanorna är lokaliserade i centrala Kungälv.
Verksamheten i våra isbanor består av Ishockey och konståkning i Oasen samt bandy på Skarpe Nord. På 
båda anläggningarna bedrivs också allmänhetens åkning.

Kungälv Hockey lägger ca 150 timmar för träningar i andra ishallar, främst Munkedal och Ale för att 
kunna få ihop sina träningstider. Det är inte bara kostsamt för föreningen utan även en säkerhetsrisk 
samt dåligt för miljön. Juniorlag har träningstid så tidigt som 07:00 på helgerna. 
Föreningen Kungälvs Ishockeyklubb är en av kommunens största föreningar och delar is med bland 
annat Ytterby Kungälv Konståkare som på grund av bristen på istid inte har möjlighet att behålla åkare. 
Vissa åkare lämnar föreningen för andra föreningar som erbjuder attraktivare träningstider. 

Under 2019 tränade totalt 607 barn och unga mellan 7–20 år konståkning eller ishockey fördelat på 2 730 
sammankomster. Dessa siffror används för att beskriva lägesbilden innan pandemin. Siffror för 2020 har 
inte ansetts vara representativa för ett normalläge. Dessutom har hockeyn hockeyskola och konståkningen 
har skridskoskola för barn som inte har fyllt 7 år, och dessa barn syns inte i LOK-stödsstatistiken. Två 
hockeyföreningar har seniorverksamhet och dessa finns heller inte med i kommunens statistik. För att 
bibehålla och öka nuvarande tillgång till isyta mot snittet i riket behöver ytterligare isytor tillföras.
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Gällande bandy bedriver kommunens föreningar i huvudsak sin verksamhet på Skarpe Nord. Kareby IS 
damlag har gått samman med Surtes damlag och har numera huvuddelen av sin verksamhet i Ale Arena i 
Bohus. Skarpe Nord är en arena som i jämförelse med andra anläggningar i södra Sverige brukar ha is 
igång tidigt (månadsskiftet oktober-november). Detta räcker inte fullt ut för att möta behov då första 
seriematch ofta ligger tidigare och att tillgång is saknas under den viktiga försäsongen. Detta innebär att 
även bandyföreningarna tvingas söka kompletterande isytor i andra kommuner. Under säsong är väder 
och vind utmanande på nuvarande anläggning. Föreningarna efterfrågar is med tak, för att kunna 
fortsätta sin verksamhet men även för att utveckla verksamheten.

Både Oasens ishall och Skarpe Nord är eftersatta underhållsmässigt. Investeringar krävs i närtid för att 
hålla tillräcklig standard för att möta myndighetskrav. Detta gäller i synnerhet myndighetskrav kopplade 
till kemikaliehantering. För Skarpe Nord så har åtgärder genomförts under 2020. En skadeutredning som 
genomförts på Oasen pekar på behovet av omfattande åtgärder att bl. a hantera problem med dåliga 
fläktsystem, fukt i simhallens tak och väggkonstruktion, vattenläckage genom golv till nästa våning, 
vattenreningssystem och sättningar i anslutningar. Det finns också en arbetsmiljöproblematik som 
behöver tas om hand i samband med övriga åtgärdsbehov.

Oasen Sim och Ishall

Figur 5 Bokningar ishallen Oasen 2019

Ishallen i Oasen Is- och Simhall är en fullstor ishockeyrink med verksamhet för både hockey och 
konståkning. Både Ishockeyklubben och konståkningsklubben har sina kanslier i lokalerna. Då detta är 
den enda ishallen i kommunen så tvingar två ishockeyklubbar och en konståkningsklubb dela på tiderna 
i hallen. Detta innebär att hallen är i stort sett helt fullbokad nästan hela året bortsett från perioden maj-
juni. 

Det är mycket stor efterfrågan på mer istider och föreningarna tvingas boka tider i andra kommuner till 
högre kostnader. Föreningarna tvingas också tacka nej till ungdomar som vill utöva ishockey eller 
konståkning på grund av att man inte har plats för fler. 

Behovet av mer isyta är överhängande.

Skarpe Nord
Bandybanan Skarpe Nord är en konstfrusen bandybana som ligger under Nordre Älvsbron. Under 
vinterhalvåret bedriver 3 föreningar bandyverksamhet på anläggningen. Utöver detta så har allmänhetens 
åkning öppet vissa tider. 

Graf över bokningsläget kan inte presenteras på grund av att man bokar hel och halvplan vilket ger 
missvisande utfall från bokningssystemet. Dock kan konstateras att det inte är brist på bokningsbara tider 
för bandyverksamhet. Problemet för föreningarna är dock att isen inte är tillgänglig när seriematcherna 
startar och rådande klimatläge gör det svårt att hålla en god kvalitet på isen.
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Jämförelser med andra kommuner. Kolada

Vid jämförelse med andra kommuner i landet så används nyckeltal, antal/10000inv. Denna 
sammanställning visar jämförelser för anläggningar med mest verksamhet och med alla kommuner, ovägt 
medel.
Uppgifterna är hämtade från Kommun och Landstingsdatabasen Kolada.

Anläggning Kungälv Alla 
kommuner

11-manna konstgräs 1,13 0,83

Idrottshall (golv) 1,13 2,11

Ishallar 0,23 0,64

Inomhusbassäng 0,23 0,64

antal/10 000 invånare

Nedan staplar illustrerar visuellt samma som tabell ovan. Varje stapel visar respektive kommun. Blå pil är 
Kungälv. På så vis tydliggörs var i rikets fördelning Kungälv hamnar.

 11-manna Konstgräsplaner

Antal 11-manna konstgräsplaner 

Som framgår i ovan tabell så har Kungälv i förhållande till genomsnittet i landet relativt god tillgång till 
konstgräsplaner. Detta är också ett område där man de senaste åren satsat och gjort investeringar, senast i 
Kareby och Kärna. Det är idag bara Hålta och Marstrand som saknar konstgräsplaner. I Hålta finns dock 
ingen kommunal anläggning. Konstgräsplanen i Diseröd är kommunens men ligger på Romelanda UF:s 
fotbollsanläggning.

Idrottshallar

Antal idrottshallar (golv)
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Gällande fullstora hallgolv så ligger Kungälv i jämförelse med andra kommuner i landet sämre till och 
kan uppvisa ett tydligt lägre antal golv per 10 000 inv. Detta är också ett faktum som påtalas av 
föreningslivet i Kungälv, inte minst från Idrottsrådet. Antal inomhusföreningar ökar också i Kungälv 
genom att basket och futsal tillkommit de senaste åren. För att bibehålla och öka nuvarande tillgång till 
idrottshallar mot snittet i riket och för att få till en mer likvärdig fördelning mellan kommunens 
serviceorter bedöms 4-5 idrottshallar behöva tillföras under den kommande femårsperioden. Ett par av 
konstgräsen börjar närma sig slutet på sin livslängd och kommer behöva ersättas. Behov finns också av 
upprustning av omklädningsrum på flera idrottsplatser.

Badanläggningar

Figur 6 Antal inomhusbassänger

Oasens badhus och utomhusbadet är båda eftersatta underhållsmässigt. Betydande investeringar krävs i 
närtid för att hålla tillräcklig standard för att möta myndighetskrav. Tillgången till bassäng är lägre än 
genomsnittet. Detta skulle delvis kunna mötas genom tillförsel av en mindre undervisningsbassäng som 
dessutom skulle bidra till att effektivisera simundervisningen ytterligare.

Anläggningar för konståkning, bandy och hockey

Antal ishallar (ej bandy)

Även när det gäller ishallar så har Kungälv färre än genomsnittet i landet enligt Kolada. Detta avspeglar 
sig i mycket högt bokningstryck på Oasens ishall och genom att samtliga föreningar, med hemmaarena 
Oasens Ishall tvingas söka sig till andra ishallar utanför kommunen under säsong. 

Övriga anläggningar
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Ridsport - KRS

Från 2015 finns politiskt beslut om att omlokalisera KRS från Ytterby till Trankärr. Ny ridanläggning i 
Trankärr kommer att uppföras med start hösten 2021 och vara klart sommaren/hösten 2022. Projektet 
har övergått från ett kommunalt byggprojekt till att föreningen själva bygger anläggningen, delvis 
finansierat genom kommunalt investeringsbidrag. Kommunen kommer att anlägga en gång-och 
cykelbana samt va-ledningar till platsen.

Folkhälsa - Anläggningar för rekreation och motion 

Kungälvs kommun har också anläggningar som inte är bokningsbara och som nyttjas av allmänheten i 
rekreations- och motionssyfte. Dessa sköts av Fritid och/eller Trafik/Gata/Park (TGP). Entrékostnad 
gäller för Simbadet i övrigt är dessa anläggningar kostnadsfria att nyttja.

Anläggning Kungälv 
Norra

Kungälv 
C,V,Ö

Ytterby Kareby Diseröd Hålta Marstrand Kode Kärna

Offentlig Badplats 0 0 0 0 1 0 3** 4 1
Utomhusbassäng 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Motionsspår 0 3 1 0 1 0 0 0 1
Vandringsleder 0 3 2 0 0 0 4 0 0
Skjutbana 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Skatepark 0 1 0 0 0 0 0 0 0
                                       Nedan anläggningar tillhör och sköts av TGP
Utegym 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Parkour 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Näridrottsplatser 1 1 1 0 0 0 0 0 0
Tennisplaner 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Boulebanor 1 4 1 0 0 0 1 0 1*
Beachvolleyboll 0 1 0 0 0 0 0 0 0

 * Sköts av Fritid
** Rökan badplats sköts av TGP

Utöver ovan anläggningar så finns ett antal boulebanor som drivs av föreningar, bland annat vid Yttern 
och Romevi. 

Planering
2022–2025

 Akuta behov av reinvesteringar i befintliga anläggningar kopplat till myndighetskrav, säkerhet 
och arbetsmiljö (Oasen, Skarpe Nord och utebadet). 

 Ytterligare isyta för hockey och konståkning behöver tillföras för att möta behov året runt.
 Bandyn behöver akut tillgång till isyta under försäsong och tidig säsong. 
 Ny ridanläggning Trankärr är planerad att stå klar 2022. KRS kommer att bygga och äga.
 Belysning elljusspår Fontin behöver bytas ut då stolparna och armaturer är byggda i slutet av 70-

talet och skicket på dessa är dåligt. 
 Tillgänglighetsanpassat bad (gäller 1 utebadplats, Oasen samt eventuellt utebadet)
 Idrottshallar: Samordning med skolas behov krävs MEN föreningslivets egna behov bör inte 

underskattas
o Fullstora idrottshallar behöver tillföras i Kode, Kärna och Diseröd. (I samtliga orter finns 

färdiga detaljplaner eller pågående detaljplaner för idrottshallar i samband med 
byggnation av skolor/förskolor) Idrottshall i Kärna är upphandlad och kommer att stå 
klar 2022.
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o Ytterligare fullstor idrottshall i Kungälv 
 Stora behov av reinvesteringar i Oasen.
 Behov av mer simbassäng, framförallt undervisningsbassäng, dvs en liten bassäng till Oasen (ev 

med höj- och sänkbar botten alt. annan anpassning).
 Utebadet. Åtgärder pågår. Barnpoolen måste åtgärdas dåligt flöde. Ny entré/café med tillgång till 

vatten och toaletter bör planeras. Toaletter saknas och måste hyras in.
Det politiska uppdraget för en samlad idrottslösning
I samband med Kungälvstrions budgetdirektiv 2021-2022 har förvaltningen fått ett förnyat uppdrag kring 
en samlad idrottslösning för att ta hand om de behov av utökad kapacitet på fritidsanläggningarna.
Uppdraget är att med ett samlat och brett angreppsätt utifrån den initiala idén för ett nytt 
idrottscentrum, nu ta nästa steg i processen. Målet är en attraktiv och hållbar lösning för att täcka 
idrottens behov av ändamålsenliga lokaler som ska vara i bruk under åren ca 2023-2063. Anläggningen 
ska möjliggöra en effektiv drift och ska kosta så lite i nettodriftskostnader som möjligt under 
nyttjandeperioden. 

Platsen ska vara en stark regional plats för idrott men också för mässor, utställningar, tävlingar och event. 
Kravet är dock alltigenom en ekonomisk hållbarhet. Ett nytt idrottscentrum ska utgöra plattformen för 
det ungdomsarbete kommunen bedriver tillsammans med föreningarna. I arbetet med idrottscentrumet 
ska möjligheten att centrera större delen av barn- och ungdomsarbete till denna plats övervägas. I 
samband med detta ska även det sociala arbetet kring att ge behövande ungdomar fler skyddsfaktorer 
utvecklas. 
Arbetet med centrat ska öppna upp för nya arbetssätt och för att kunna använda anläggningen som en 
plats för undervisning. Utgångspunkten är att skapa en hållbar lokalförsörjning över tid. 

Att inte bygga ett idrottscentrum måste kunna ställas mot ett annat förslag som innehåller renoveringar 
av gamla anläggningar och nya anläggningar som ger flera driftsorganisationer. Ett ekonomiskt 
ogenomtänkt bevarande av enstaka anläggningar påverkar den nya satsningens ekonomiska effektivitet – 
därför krävs det helhetssyn i ett flerårigt perspektiv, upp till 40 år. Uppdraget är att kostnaderna för 
fritidsanläggningarna i framtiden kommer att ta samma andel av kommunens ekonomi i anspråk men att 
en smart drift, många användningsområden och samlokalisering kan åstadkomma mer kapacitet. 
Lokaliseringen ska vara på Ytternområdet och ska täcka flertalet behov. Lösningen ska säkerställa att 
satsningen kan ske på ett mycket hushållande och ansvarsfullt sätt. 
Kommunens ekonomi får under inga omständigheter äventyras och en samlad genomlysning av 
ekonomi, avtal och stadsutveckling behöver göras för nästa steg i detta utvecklingsarbete. 
Majoritetens finansiella ramverk ska gälla. 
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Hållbara utgångspunkter för ett genomförande (ur budgetdirektivet): 
1. Förslaget ska kunna eliminera befintliga driftskostnader och styras till ny anläggning. Nuvarande 
lösningar måste avvecklas för att frigöra driftsmedel. 
2. Förslag och utformning ska i sina delar huvudsakligen utgå från beprövade och redan färdigställda 
lösningar- som hållit projektbudget. Nya lösningar ska vara väl genomlysta. 
3. Projektet ska genomföras under en tidslinje som är mest lönsam med möjlighet till etapputbyggnad om 
så är mest lönsamt. 
4. Lösningen ska innebära endast en driftsorganisation som är mindre än dagens motsvarighet. 
5. Daglig verksamhet, även utbildning, ska kunna lokaliseras till anläggningen. 
6. Överväg att anläggningen utgör en ny plattform för; fritidsklubb, uppsökande verksamheter och 
fritidsgårdar, rehab m m. 
7. Anläggningen ska ha sin utgångspunkt i idrottens behov men stödja så många användningsområden 
som möjligt och stimulera till cuper, mässor och olika typer av event samt ökad möjlighet för 
föreningsgemensam administration och skötsel. Föningslivet och näringslivet ska stimuleras att bidra till 
låg nettokostnad genom anordnande av cuper och träningsläger. Målet är att 1/12 del av 
lokalkostnaderna ska kunna reduceras med hjälp av mässor, event och cuper. 
8. Planarbete påbörjas så snart som möjligt. 
9. Helhet med ekonomi kommer först, men vid eventuell etapputbyggnad ska följande verksamheter 
prioriteras; Is-sporter, Idrottshall(ar)och Bad med 50 m bassäng 
10. Ny och effektiv miljö- och energiteknik ska användas. T ex tak och fasader ska kunna användas för 
solpaneler och säljas som andelar, här är Kungälvs Energi en viktig aktör. 
11. Anläggningen ska ha goda grannar med nära koppling till verksamhet och målgrupper. 
12. Stadsutvecklingsperspektivet skall prägla utvecklingsarbetet, här är BOKAB med bland annat 
konsortium för Åseberget en viktig aktör. 
13. Byggstart 2022 

I samband med Kungälvstrions budgetdirektiv 2021–2022 fick förvaltningen ett förnyat uppdrag i 
enlighet med ovanstående beskrivning. Det handlar om en samlad idrottslösning på Yttern för att ta hand 
om behov av utökad kapacitet på fritidsanläggningarna i kommunen. Uppdraget är att med ett samlat 
och brett angreppsätt utifrån den initiala idén för ett nytt idrottscentrum, nu ta nästa steg i processen. 
Målet är en attraktiv och hållbar lösning för att täcka idrottens behov av ändamålsenliga lokaler som ska 
vara i bruk under åren ca 2023–2063. Anläggningen ska möjliggöra en effektiv drift och ska kosta så lite i 
nettodriftskostnader som möjligt under nyttjandeperioden. 
Arbetet med en samlad idrottslösning, ”hallarena” på Yttern, i enlighet med uppdrag 16 pågår. Dialog 
förs med Idrottsrådet, föreningslivet och näringslivet. Arbetet med en detaljplan för Ytternområdet är 
startat. Det kommer att delas in i flera etapper där en detaljplan för idrottsanläggningar och handel är 
den första etappen. Utredningar av geoteknik, arkeologi, dagvatten, trafik och parkering är några av de 
underlag som tas fram i samband med planarbetet. Enligt tidplanen beräknas första detaljplanen antas 
under 2022 vilket ska möjliggöra start av markarbeten och byggnation av idrottsanläggningar under 
senare delen av 2022.  I projektet undersöks också vilka möjligheter som finns till exploatering för 
bostäder, kontor och andra funktioner som kan bidra till stadsutvecklingen och området. Ett arbete pågår 
med att hitta en lämplig finansieringsmodell där alla finansieringsslagen (skatt, avgift och exploatering) 
kommer att bidra för att hantera behovet av infrastruktur, idrottsanläggningar och exploatering för 
bostäder och lokaler. Analys pågår av investeringskalkyler och kommande driftkostnadskonsekvenser 
(kostnader och intäkter) för nya idrottsanläggningar på Yttern. Samtidigt görs beräkningar av avgående 
kostnader och intäkter för gamla idrottsanläggningar som kan fasas ut för att ersättas av hallarna på 
Yttern. Tidplanen för projektet sträcker sig över en längre tidsperiod. Idrottsanläggningarna kommer att 
kunna byggas i etapper även bostäder och lokaler. Uppdrag nr 16 sätter som mål att byggnation av 
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idrottslösningarna ska kunna påbörjas redan 2022. Den första byggnationen som behöver ske efter beslut 
fattats om start av arenaprojektet är ledningsarbeten och andra nödvändiga markarbeten. Ytternområdet i 
sin helhet kommer att utvecklas under en tidsperiod som sträcker sig både över innevarande period och 
utblicken dvs 2022–2025 samt 2026-2029. 

I samband med uppdraget med hallarenan görs parallellt ett arbete med att upprätthålla funktionen hos 
is-och simanläggningen Oasen. Byggnaden har ett stort underhållsbehov och ett antal åtgärder görs för att 
uppfylla gällande miljökrav, arbetsmiljökrav samt säkerhet för besökare och personal. Målsättningen är 
att i första hand endast vidta de åtgärder som krävs för att kunna hålla anläggningen öppen och därmed 
minimera kostnaden för investeringar. Förvaltningen arbetar för att begränsa insatserna i anläggningen 
till det mest nödvändiga. Här måste betonas att åtgärderna i Oasen endast är av kortsiktig karaktär. 
Anläggningen har omfattande underhållsbehov och saknar idag kapacitet för det behov av 
simbassänger/undervisningsbassänger samt isytor som finns hos föreningsliv och medborgare. Att 
renovera Oasens simhall för ett långsiktigt bevarande samt höja kapaciteten skulle innebära mycket stora 
investeringssummor, uppskattningsvis motsvarande en kostnad för en nybyggnation av motsvarande 
simanläggning.

Som framgår av bild ovan så planeras ishallar, simhall och nya idrottshallar samordnas vid Ytternområdet 
tillsammans med de verksamheter som redan finns där idag. 

Planering 2026 och framåt

 Fortsatt planering för behov av idrottshallar/kapacitet i fritidsanläggningarna i takt med 
befolkningsökning/ökade föreningsaktiviteter. Samordning med skolans behov är av vikt för ett effektivt 
nyttjande.

Skarpe Nord används idag som bandyarena vintertid och på sommaren som en fotbollsplan genom att ett 
konstgräs rullas ut på planen. Det är en idrottsanläggning som fungerar väl för fotbollsverksamhet på konstgräs. På 
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anläggningen finns det som krävs för fotbollens verksamhet så som läktare, teknik, omklädning, förråd mm. Om 
bandyn avvecklas på Skarpe Nord kan befintlig kylanläggning konverteras till värme och då fylla en viktig funktion 
vintertid. Skötsel och användning av konstgräset blir enklare och säsongen längre.

Platsen Skarpe Nord skulle därför kunna ersätta Kongevi som den centrala fotbollsanläggningen med konstgräs. 
Kongevi skulle då utgå som idrottsanläggning och kan istället bli en framtida exploateringsbar yta. För att 
genomföra detta så behöver man hitta en ny yta för friidrotten. Idag finns löparbanorna och hopp på Kongevi. 
Kastgrenar utförs på Skälebräcke gräsplan. Om man samordnar detta till en yta så frigörs också gamla 
fotbollsplanen i Skälebräcke för exploatering intill det nya äldreboendet som planeras där. Plats för ny 
utomhusfriidrottsanläggning kan vara ytan vid Klövervallen, Munkegärdeskolan eller vid ett framtida samordnat 
idrottscenter på Yttern. Detta utreds vidare.

Konsekvenser om ovanstående ej genomförs

 Akuta åtgärder som rör lagkrav, kemikaliesäkerhet mm måste genomföras annars kan inte anläggningarna 
driftas säkert.

 När föreningar inte får tillgång till anläggningar tvingas barn och ungdomar att åka långa vägar till andra 
kommuner eller slutar med idrotten

 Stora renoveringsbehov på anläggningarna som inte åtgärdas kan leda till kostsamt akut underhåll.

Faktorer att beakta 

 Behov av fritidsanläggningar/idrottsanläggningar behöver lyftas in tidigt i samhällsplaneringsprocessen. 
Planberedskap behövs för nya anläggningar för att snabba på processer och minska kostnader och risker.

Kommunala byggnaders tekniska status
Underhåll- och reinvesteringsbehov 
Underhålls och reinvesteringsåtgärder syftar till att både upprätthålla värdet på fastigheterna och 
ändamålsenligheten på lokalerna. Generellt sett har byggnader uppnått sin tekniska livslängd efter 40 år. 
Teknisk livslängd är den tidsperiod under vilken en byggnad med normalt underhåll kan användas för 
avsett ändamål.
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Äldre byggnader som har eller är på väg att passera sin tekniska livslängd får ofta problem med högre 
energiförbrukning, sämre inomhusklimat/arbetsmiljö, högre driftkostnader samt att lokalernas 
utformning och nyttjande inte ligger i linje med dagens krav och förväntningar.

Genom löpande underhåll och reinvesteringar kan byggnadernas funktion och tekniska status 
upprätthållas. När underhållet blir eftersatt påverkar det både byggnadens funktion och hyresgästens 
verksamhetsutövning. Kostnaderna för akuta åtgärder stiger och risken finns att byggnaden blir så dålig 
att den måste ersättas. Genom att ha en väl fungerande underhålls-och reinvesteringsplan samt möjlighet 
att budgetera för insatserna kan fastighetsbeståndet upprätthålla sitt värde och sin funktion.

Statusbedömningar
Bedömningarna görs med hjälp av en samlad kompetens från varje disciplin inom Fastighet. Byggnaderna 
får en bedömning baserat på stomme, fasad, tak, teknik (ventilation/värme/sanitet/el), invändigt skick 
samt brandskyddsnivå.

Målet med statusbedömningarna är att få en övergriplig behovsbild för planering av underhåll enligt 
underhållsplanen, reinvesteringar samt större åtgärder som stora lokalanpassningar/ investeringar eller 
rivning/avyttring.

Bedömningarna är en del av det fastighetsstrategiska arbetet för kommunen som fastighetsägare. Vid 
bedömningen tas även hänsyn till de verksamhetsbehov som hyresgästerna, dvs kärnverksamheten har och 
hur byggnaderna påverkar dem. Då kan även frågor som rör krav på verksamhetsutövning och 
tillgänglighet tillkomma. En kombination av stora fastighetstekniska satsningar och behov anpassning av 
lokalerna kan leda till att åtgärderna samlas i ett större projekt. Rena underhålls och reinvesteringsbehov 
hanteras i Fastighets underhållsplanering.

Byggnader/anläggningar med omfattande underhålls/reinvesteringsbehov 

(statusbedömning 2019)

 Ytterbyskolan
 Tunge Skola
 Kareby skola, två byggnader (1936 och 1898)
 Skarpe Nord (avseende ammoniakanläggning, ej inbesiktigade småbyggnader, gamla 

omklädningen)
 Oasen
 Utebadet
 Dösebacka 220 och Torpenvägen 150 är i behov av omfattande renoveringar 
 Jansons Hus (mindre bostadshus Trygghet och Stöd)

Byggnader som på grund av sin statusbedömning föreslås rivas/ersättas
Under sjuttiotalet byggdes många förskolor med dåtidens modulbyggnationsteknik och en del av dem har 
idag trots löpande insatser tjänat ut som byggnader. 

 Floraparken rivs och ersätts ej på samma plats
 Jansons hus nuvarande skick gör att den kan behöva rivas och ersättas.
 Fridhems är riven och ersätts på samma plats. Samverkansavtal finns med extern byggherre.

Tillämpa 4-stegsprincipen vid fastighetsåtgärder och lokalanpassningar

Helt rätt MA, vi måste 
uppdatera den så den blir ett 
levande dokument. DM
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Alla investeringar såväl enskilda objekt, som åtgärder inom särskilda potter, prövas enligt 4-stegsprincipen.

1. Organisation. Kan vi vidta åtgärder som påverkar verksamhetens behov eller arbetssätt så att 
frågan löses? 

2. Lokalanpassningar. Kan vi vidta åtgärder som ger effektivare utnyttjande av befintliga tillgångar 
ex lokaler, inventarier? 

3. Om/tillbyggnad. Kan vi vidta begränsade ombyggnads-/kompletteringsåtgärder? 
4. Nyinvesteringar/större ombyggnader/inhyrning. Kan frågan inte lösas med de tre ovanstående 

punkterna behöver en nyanskaffning av lokaler ske.
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SEKTOR TRYGGHET OCH STÖD

Kommunfullmäktiges strategiska mål 
Mål 2: ”En trygg omsorg med valmöjligheter genom hela livet ”

Resultatmål
• Kostnaderna för försörjningsstöd i nivå med tidigare år
• Ökad behovstäckning inom äldreomsorgen och LSS inom lagstadgad tid
• Utanförskapet minskar genom att försörjningsstödet villkoras mot individuella kontrakt
med krav på arbetsmarknadsfrämjande insatser.

Politiska uppdrag till förvaltningen 
9. Säkerställ en rättssäker och resurseffektiv biståndsbedömning 
10. Undersök möjligheterna att digitalisera processerna inom sektorn och pröva att införa AI-baserad 
biståndsbedömning vid försörjningsstöd 
11. Via dialog med hyresvärdar ge äldre och personer med funktionshinder möjlighet till lägenheter i 
markplan. 
12. Involvera fler äldre i det förebyggande folkhälsoarbetet 
13. Utveckla uppföljningen av integrationsprocessen; boende, utbildning, fritid och arbete 
14. Översyn och samordning inom det förebyggande arbetet 

Beskrivning av sektorn
Sektor Trygghet och Stöd ska arbeta med samhällets välfärdssystem och ska främja att människor får ett 
värdigt liv avseende välbefinnande, ekonomisk och social trygghet, jämlikhet i levnadsvillkor genom 
inflytande och aktivt deltagande i samhällslivet med en meningsfull tillvaro tillsammans med andra. 

Sektorn är uppdelad i följande verksamhetsområden:
  Myndighet
  Hälso- och sjukvård, hälsofrämjande
  Stöd i ordinärt boende
  Sociala resurser
  Vård-och omsorgsboende
 LSS-boende, daglig verksamhet
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Verksamhetsområde Myndighet

Myndighetsutövning
Innan en insats beviljas föregås det alltid av en ansökan muntlig eller skriftlig från den enskilde. En 
handläggare gör en utredning som utmynnar i ett beslut. Myndighetsutövning kan bestå av antingen 
gynnande eller avslag på beslut. Vid ett avslag har den enskilde alltid möjlighet att överklaga och beslutet 
överprövas i domstol – i första instans Förvaltningsrätten. Kännetecknande för all myndighetsutövning är 
att det rör sig om beslut eller andra åtgärder som ytterst är uttryck för samhällets maktbefogenheter i 
förhållande till medborgarna. Specifikt för myndighetsutövning är dock att den enskilde befinner sig i ett 
slags beroendeförhållande, samt att saken ensidigt avgörs genom beslut av myndigheten. Inom 
myndighetsverksamheten finns följande enheter. 

 Myndighetsutövningsenheterna är lokaliserade i Stadshuset.
 Mottagningsenheten  
 Barn och Unga, 
 Familjehem och familjerätt, 
 Vuxenenheten/Socialpsykiatri/Socialt Boende, 
 Stöd och försörjning, 
 Funktionshinder, 
 Administration 
 LSS/Biståndsenheten

Utförarenheterna inom IFO verksamheten är utlokaliserade centralt i kommunen.
 Familjerådgivning, 
 Socialmedicinsk mottagning 
 Utförarenheten för Barn och Unga.  
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Sociala boenden
I socialt boende hyr kommunen ut bostäder med andrahandskontrakt till personer som bedöms ingå i av 
rättspraxis definierade målgrupper för bistånd med boende. I den praxis som uppstått utifrån domar i 
förvaltningsdomstolarna definieras olika former av social problematik som kombination med t.ex. 
betalningsanmärkningar och tidigare hyresskulder till hyresvärdarna gör att man på egen hand inte kan 
ordna boende. De andrahandskontrakt som uthyrningen bygger på ser olika ut beroende på vilken typ av 
problematik som föreligger.

Tilldelning av lägenheter sker genom avtal tecknade med i första hand allmännyttiga bostadsbolag. Avtal 
finns med bland annat Kungälvsbostäder 2,8%, och Förbo 2,8% (för Förbos del är för närvarande 
procentsatsen höjd till 4,0 på grund av flyktingkrisen) av respektive bolags totala bestånd. 

Totalt förfogar socialt boende över ca 133 bostäder som fördelas på de olika kontraktsformerna, fördelning 
av bostäder mellan kontraktsformerna styrs av socialt boende. Av dessa är 34 bostäder som hyresgästen inte 
kan överta kontrakten på. Antingen att utifrån att fastighetsägaren säger nej till detta eller att det är 
kommunägda fastigheter och bostadsrätter. Dessa lägenheter används som genomgångsbostäder i avvaktan 
på lägenheter där det går att överta kontrakt.

Kommunen behöver fortsätta att arbeta tillsammans med exploatörer och fastighetsägare som är villiga att 
hantera sociala frågor som en del av sitt hållbarhetsarbete. I samband med exploateringar av kommunal 
mark finns möjlighet att hantera socioekonomiska värden. Exploatörer som bygger kan även söka 
investeringsstöd om kontrakt om sociala boenden skrivs med kommunen.

Sociala kontrakt   
Den som inte kan få bostad via den ordinarie bostadsmarknaden och står utan möjlighet att ordna en 
bostad på egen hand kan beviljas ett bistånd med bostadsanskaffning och då tecknas ett socialt kontrakt.
Målet med biståndet är att personen/familjen som hyr lägenhet i andra hand efter en prövning skall kunna 
överta kontraktet och den boende själv blir innehavare av förstahandskontrakt på bostaden.
Det finns för närvarande 97 lägenheter som via kommunen hyrs ut med så kallade sociala kontrakt d.v.s. 
lägenheter där den boende efter prövning kan överta kontraktet.

Utöver ovanstående disponerar socialt boende även ett antal jourlägenheter som är möblerade och kan 
användas i akuta situationer, till exempel vid våld i nära relationer.

Januari 2020 öppnade Energivägens stödboende. Boendet drivs i Kungälv kommuns lokaler men driften är 
genom upphandling utlagd på entreprenad till Stadsmissionen. Boendet består av 15 platser med 
hyreskontrakt samt 1 jourplats. Våren 2021 är samtliga platser belagda.

Kommunen har ett ansvar att tillgodose kommuninnevånarnas behov av bostäder i sin planering. Ett 
verktyg för kommunen i detta avseende är det allmännyttiga Kungälvsbostäder som är den största aktören 
i Kungälv tillsammans med Förbo, vilket är ett kommunalt bolag som ägs av Kungälv tillsammans med 
Lerum, Härryda och Mölndal. Ett fortsatt samarbete med allmännyttan och övriga hyresvärdar behöver 
ske för att lösa behoven av bostäder.

Behov under perioden 2022–2025
 Det finns för närvarande cirka 29 ärenden som har behov av en bostad enligt socialtjänstlagen. 

Detta inklusive ärenden där man idag köper plats men där bedömningen är att när/om det finns 
tillgång på lägenheter i Kommunen kan biståndstagaren flyttas hem. 
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 Arbete med externa och allmännyttans hyresvärdar pågår kontinuerligt för att söka fler bostäder. 
Framförallt sker tilldelningen av bostäder för sociala ändamål genom de avtal som upprättats med 
olika bostadsbolag.

 Prognosen för behov av socialt boende bör kunna uppfyllas inom de avtal om social förtur som 
skrivits med fastighetsägare. Avtal finns med bland annat Kungälvsbostäder 2,8 %, och Förbo 2,8 
%. (För närvarande har Trygghet och stöd hos Kungälvsbostäder 2,92 % och hos Förbo 4,22 % 
vilket gör att omsättningen under 2020 var relativt låg.)

Behov 2026 och framåt

 Behov av sociala kontrakt i utblicksperioden är svårt att prognostisera då det är beroende av 
faktorer som konjunktur, flyktingsituationen, integrering av nyanlända, utvecklingen i 
bostadsbyggandet mm.

 Även en striktare målgruppsbedömning påverkar behovet av alternativa bostadsformer då målet 
för socialt kontrakt är att individen skall kunna avancera till eget kontrakt. Om övertag av 
kontrakt inte är möjligt att uppnå så påverkar detta individens möjligheter och kommunens 
ansvar kvarstå över längre tid och behovet av sociala bostadsformer ökar därmed. 

 Kommunen behöver fortsätta arbeta tillsammans med exploatörer och fastighetsägare som är 
villiga att hantera sociala frågor som en del av sitt hållbarhetsarbete. I samband med 
exploateringar av kommunal mark finns möjligheten att hantera socioekonomiska värden. 

Konsekvenser om ovanstående behov inte möts

Sektorn får fortsätta att köpa tillfälliga och långsiktiga platser och hitta alternativa dyra boendelösningar 
till exempel vandrarhem och privata hus.

Ungdomslägenheter 
Befintliga bostäder för unga
Kommunen disponerar 4 ungdomslägenheter, företrädesvis mindre lägenheter. De ungdomar som bor i 
dessa lägenheter får stöd från utförarenheten efter biståndsbeslut. Dessa lägenheter ses främst som en 
hemmaplanslösning för att undvika kostsamma placeringar.

Behov för perioden 2022–2025
 Det finns ett behov av små bostäder för ungdomar generellt. 
 Det finns även ett fortsatt behov av mindre lägenheter för ungdomar inom ramen av s.k. 

hemmaplanslösning d.v.s. bistånd i form av öppenvårdsbehandling/stöd och boende utanför 
föräldrahemmet. 

Prognosen för behov av socialt boende bör kunna uppfyllas inom de avtal om social förtur som skrivits 
med fastighetsägare. Avtal finns med Kungälvsbostäder 2,8 %, Förbo 2,8 % men har varit förhöjd till 4,0 
% fram till och med 2019 på grund av nyanlända. IKANO 10 % där leverans av bostäder skedde andra 
halvåret 2019, detta var en engångshändelse i enlighet med tecknad avsiktsförklaring. För närvarande har 
Trygghet och stöd hos Kungälvsbostäder 2,92 % och hos Förbo 4,22 % vilket gör att omsättningen under 
2020 har varit relativt låg.

Konsekvenser om ovanstående behov inte möts
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Personerna kan inte erbjudas ett boende där de kan växa och utvecklas samt kommunen riskerar tvingas 
att köpa boendeplatser externt, vilket medför höga placeringskostnader för kommunen.

Jourlägenheter
Det finns för närvarande 23 ärenden som har bostad med jour kontrakt efter bedömning att de är 
berättigade till bistånd med akut boende. Jourlägenheter avser lägenheter som är avsedda att möta 
kortsiktigt behov av boende i ärenden som beviljats akut boende ex. vandrarhem/hotell. De är ofta 
grundmöblerade för att möjliggöra snabb in och utflytt. Ärenden som är aktuella för denna typ av boende 
är bla. brottsutsatta, barnfamiljer som är i akut bostadslöshet, hit räknas även sk. EBO- eget boende för 
nyanlända som inte är anvisade till kommunen utan söker bostadsort på egen hand och har tackat nej till 
Migrationsverkets anvisning. I det dagliga arbetet betraktas dessa boenden som hemmaplanslösningar i 
stället för dyra placeringar. Behovet av denna typ av boende förväntas öka. För närvarande används olika 
typer av lägenheter/fastigheter till dessa boenden, 

Nyanlända
Flyktingmottagandet är en del i Kungälvs tillväxt. Det ställer krav på resurser i boenden, skola och i övriga 
delar inom förvaltningen. 

Nya kommuninvånare utifrån 
flyktingmottagandet

2017 2018 2019 2020 Prognos
2021

Prognos
2022

Prognos 
2023

Ensamkommande 14 7 5 5 5 5 5
Nyanlända.anv./EBO 195 161 100/17 79/20 *105/15 85/15 80/15
Ackumulerat 529 697 819 923 1048 1153 1253

*Det finns en rest av både kvot och anvisningar på 21 personer från 2020 som på grund av pandemin 
ej anlänt till kommunen, därav ett högre tal för 2021.

Bostäder för 
ensamkommande barn

2017 2018 2019 2020 2021

Totalt antal bäddar 73 14 14 14 14
Fontin (Centrum) 18 0 0 0 0
Skälebräcke 1 0 0 0 0 0
Centrum 1 15 0 0 0 0
Centrum 2 14 0 0 0 0
Skälebräcke2 12 0 0 0 0
Centrum 3 3 7 7 7
Stöd PUT bostäder 11 7 7 7

Befintliga hushåll nyanlända vuxna/familjer efter områden 2017 2018 2019 2020

Kode 3 9 9 9

Diseröd 9 10 11 11

Centrum/Ytterby 12 53 70 88

Torsby /Kärna 13 21 21 21

Ulvegärde/Munkegärde 3 4 4 8

Dösebacka 4 4 4 4

Skälebräcke /Svarvareg.6 10 9 9 9

Ängegärde bost. Moduler/Filareg.13 30 53 48 30

Fästingholmen Gröna Villan 1 7 7 7 7

Fridhemskullen 12 13 13 13

Solbräcke 25 25

Övrigt i kommunen 18
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Vuxna/Familjer 
Nyanlända behov av 
bostäder.

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

1 rum o kök 50 17 22 12 8 8 6 4 4

2 rum och kök 34 13 2 10 8 5 5 4 4

3 rum o kök 16 14 9 14 12 12 12 12 10

4 rum o kök 8 4 3 1 4 4 2 2 2

5 rum o kök 8 4 2 1 0 0 0 0 0

Totalt beh. Bost. 116 52 38 38 32 29 25 22 20

Ant. Pers. anvisade 
till Kungälvs kom.

195 161 110 79 85 *85 *80 *80 *75

**Utfall tillkomna 
tillf. Bostäder.

52 38 21

Behov ”vidareflytt 
bostäder Ekb, 1 
r.o.k.

4 3 4 2 2 2 2 2 2

Siffrorna avser prognos utifrån 2021-02, information om kommande anvisningar från Migrationsverket.
Utfall 2016-2020 avser endast tillkomna genomgångsbostäder varav stor del kortsiktiga 3-5 år. Behoven 
avser permanenta bostäder med möjlighet till eget förstahandskontrakt för att ha möjlighet att minska 
tillfälliga bostäder. Idag finns ca 225 hushåll i tillfälliga/genomgångsbostäder med mycket begränsad 
möjlighet till eget förstahandskontrakt.

Prognoserna bygger på senaste information från Migrationsverket, Verksamhets- och utgiftsprognos, 
”Summa kommunmottagande under året.” Tabellen avser behovet av långsiktiga bostäder för Nyanlända. 
Utfallet för 2016–2020 innefattar dock enbart genomgångsbostäder. Det långsiktiga behovet är därmed inte 
tillgodosett. Ingen avflyttning är medräknad i denna prognos.

Konsekvenser om ovanstående behov inte kan lösas
 Målgruppen blir hemlösa men kommunens ansvar kvarstår då vistelsebegreppet enligt 

Socialtjänstlagen träder in. 
 Det innebär att Migrationsverket anvisar nyanlända till Kungälvs kommun oavsett, enligt anvisning 

och bosättningslagen. Det innebär att det är kommunen som helhet är ansvarig.
 Alternativet att köpa plats för vuxna och familjer med barn finns inte för närvarande så det är ett 

måste att varje kommun kan ta fram boendelösningar efter det fördelningstal som respektive 
kommun tilldelats. Det kan innebära akuta lösningar såsom hotell, vandrarhem etc.

Verksamhetsområde Hälso- och sjukvård
Kommunens hälso- och sjukvårdsansvar regleras i hälso- och sjukvårdslagen (HSL) 18 §. Enligt avtal i 
samband med regionbildningen, och därtill kopplad skatteväxling, mellan kommunerna i Västra Götaland 
och Västra Götalandsregionen har kommunen ansvar för hälso- och sjukvårdsinsatser som utförs av 
sjuksköterska, arbetsterapeut och sjukgymnast. 

Kommunen skall erbjuda en god och säker hälso- och sjukvård till de personer som bor på särskilda 
boenden, för personer som bor i bostäder med särskild service, för personer under vistelse på daglig 
verksamhet och till personer med behov av sjukvård i ordinärt boende (hemsjukvård).  Hälso- och 
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sjukvårdsåtgärder utförs av legitimerad personal, samt av omvårdnadspersonal på delegation av legitimerad 
personal.
Sjuksköterskeenheten och Rehabenheten är lokaliserade i gemensamma lokaler på Stadshuset. 
 
Inom verksamhet hälso- och sjukvårdsansvar ingår även Hälsofrämjande verksamhet med anhörigstöd och 
kultur/fritidsverksamhet som från och med 2018 finns centralt lokaliserad på Oasen. Dessutom ingår 
Träffpunkt Rexegården och träffpunkt Lekmannagatan i verksamhetsområdet. I framtiden är målsättningen 
ett anhörigcenter i en större omfattning. Ett centralt placerat anhörigcenter dit anhöriga kan komma för 
att skaffa sig information, för social gemenskap, vara med i studiecirklar, delta i träffpunkter, träffa 
anhörigkonsulenter, medverka i anhörigföreningen med mera.

Korttidsverksamhet 
Korttidsplats beviljas utifrån ett biståndsbeslut. Korttidsplats är till för patienter/brukare som inte kan gå 
direkt hem efter sjukhusvård, för växelvård, basrehabilitering, tillfällig avlastning för anhöriga, samt vård i 
livets slutskede.  Vid brist på särskilt boende, vistas även de brukare som har ett beviljat särskilt boende och 
som inte kan vänta i sitt ordinära boende på korttidsplatser.

Korttidsverksamhet bedrivs i lokal på Lekmannagatan i Ytterby. På korttidsverksamheten finns 19 
korttidsplatser. Verksamheten använder även vid behov de 3 trygghetsplatser som finns på särskilt boende 
till korttidsplatser. 

På grund av brist på särskilt boende köper Kungälvs kommun korttidsplatser av Ale Kommun, dessa avses 
i första hand för brukare som i väntan på en ledig plats på särskilt boende inte kan vistas i sitt ordinära 
hem. Ett samverkansavtal om 10 korttidsplatser är tecknat med Ale kommun. Dessa kan sägas upp när 
tillgången till fler permanenta äldreboendeplatser ökar i Kungälv. Utifrån rådande läge i februari 2021 
planeras att avsluta köp av korttidsplatser i Ale per 31 december 2021.

Nationellt i Sverige pågår kontinuerligt en aktiv utveckling till att allt mer vård skall bedrivas i patienternas 
hem, mindre vård på sjukhus. Fler behandlingar kan utföras polikliniskt, eller med kortare vårdtid på 
sjukhus.  Detta medför att mer vård utförs i patienternas hem samt att fler patienter kan behöva ökad hjälp 
och stöd en kort period på korttidsplats innan de kan komma hem. Utifrån detta kommer behovet av 
korttidsplatser att öka. Korttidsverksamheten behöver dessutom ha platser för patienter i vård i livets slut 
i något större omfattning än vad kommunen har idag, när patienterna inte vill eller kan vårdas hemma i 
livets slut. 

Behov av korttidsplatser 2022–2025
Flera parametrar påverkar behov av korttidsplatser. 

 Brist på särskilt boende gör att brukare fyller upp korttids och att korttidsplatserna inte räcker 
till.  Detta gör i sin tur att betydande risk finns för att kommunen inte kan ta hem patienter 
från sjukhus som är utskrivningsklara, vilket snabbt medför betalningsansvar och stora 
kostnader för kommunen. 2021 kostar en betalningsansvarsdag 7800 kr. 

 Kungälvs kommun köper sedan januari 2019 10 extra platser i Ale kommun för att lösa akuta 
behov när det saknas permanenta platser. 

 Inom de kommande åren behöver kommunens egna korttidsplatser öka med 5 platser för att 
från 2022 och framåt vara 24 stycken. Ett arbete pågår med hur detta ska kunna lösas.

 Nationellt pågår omställning av vård, vilket innebär minskade antal sjukhusplatser och att mer 
vård ska bedrivas i den enskildas hem. Detta kommer innebära ett ökat behov av 
korttidsverksamhet och korttidsplatser. 
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Korttidsplatse
r

2017 2018 2019 2020 2021

Egen regi 22 22 19 19 19
Extern regi 1 1 11 11 11
Summa 2 23 23 30 30 30

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Befintliga korttidsplatser i 

kommunal regi, januari  
22 22 19 19 19 19 24 24 24

Behov av att fortsatt köp av 
korttidsplatser Ale i brist på 

permanenta särskilda 
boendeplatser. 

10 10
+1 i
Gbg

10 10 0 0

Kommande behov/ökning av 
korttidsplatser/år

0 0 5 0 0 0

Konsekvenser om ovanstående behov inte kan lösas:
 Om brist föreligger på korttidsplatser för vård i livets slutskede innebär att kommunen behöver 

köpa plats på hospice. 
 Om brist föreligger minskar möjlighet till avlastning för anhöriga.
 Brukare med behov av korttidsplats får inte plats vilket medför ökning av insatser inom 

hemtjänst.
 Förskjutning av vård från sjukhus påverkar behovet av korttidsplatser, patienter blir mycket 

tidigare utskrivningsklara från sjukhus, vilket gör att fler patienten inte kan vistas i sitt eget hem 
direkt efter utskrivning.

Hälsofrämjande verksamhet med anhörigstöd och kultur/fritidsverksamhet 
Verksamheten som riktar sig till äldre. I ett längre perspektiv finns en målsättning om ett Anhörigcenter/ett 
center för hälsofrämjande verksamhet i större omfattning, i en större lokal som kan erbjuda ändamålsenliga 
utrymmen för utveckling av förebyggande insatser för kommuninvånarna. Den optimala placeringen är 
som tidigare bedömning att verksamheten bör ligga nära resecentrum. 

Planering 2022–2025
 Ett centralt placerat Anhörigcenter/ett center för hälsofrämjande verksamhet. Budget för den 

beskrivna verksamheten saknas 2021/2022 men är ett framtida behov som kan hjälpa till med 
arbetet för en budget i balans. 

Verksamhetsområde Vård- och omsorgsboende
I Kungälvs Kommun finns sex Vård- och Omsorgsboenden med sammanlagt 332 lägenheter i egen regi.

 Båtsmansgärde centralt i Kungälv
 Ranrikegården i Kungälv
 Ekhaga i Diseröd
 Ytterbyhemmet i Ytterby
 Solhaga i Kode
 Gläntan-Kaprifolen i Kärna

Dessutom finns 54 upphandlade lägenheter i Vård och Äldreomsorgsboende som drivs i extern regi. Det 
finns också två före detta servicehus. De före detta servicehusen utväxlas succesivt till ordinärt boende när 
nya hyresgäster flyttar in. Utfasningen beräknas kunna vara slutför under 2020–2021.
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Sedan lång tid tillbaka finns en planering för att möjliggöra avvecklingen av Båtsmansgärde som särskilt 
boende för äldre. Avvecklingen beror på att byggnaden inte är utformad för den verksamhet och vårdtyngd 
som finns idag. Fastigheten såldes för ett par år sedan till Bokab och ett hyresavtal tecknades. Vid 
byggnationen av ett nytt äldreboende i Kungälv kommer avvecklingen av Båtmansgärde kunna genomföras 
tidigast 2024/2025. Skulle ett kraftigt stigande behov av nya boendeplatser föreligga kan den avvecklingen 
behöva skjutas på framtiden för att tillgodose behovet av äldreomsorg.

Beräknat behov av särskilt boende för äldre
Personer som beräknas vara i behov av lägenheter inom särskilt boende är uträknade efter nationell statistik 
från Socialstyrelsen avseende de olika åldersgruppernas behov samt kommunintern statistik. Dessutom har 
hänsyn tagits till väntelista samt befintligt antal ärenden som överstiger 140 hemtjänsttimmar per månad i 
ordinärt boende. Beräkningarna av behovet utgår ifrån kommunens befolkningsprognos.
Det framtida behovet av lägenheter i särskilt boende kan på sikt påverkas genom bostadsåtgärder som kan 
öka möjligheterna till kvarboende i det egna hemmet. Boendeformer på den öppna marknaden såsom 
Trygghetsboende som riktar sig till äldre personer kan vara en sådan faktor där effekterna behöver 
studeras närmare under kommande år. Genom att välja bostäder med närhet till bra kommunikation 
samt bra planlösning och hög tillgänglighet kan behovet för särskilt boende minska. Utökning av 
Trygghetsboende är en lösning men även övriga bostäder inom kommunen som har centralt läge med 
tillgång till kommunikationer och service samt tillgänglighet med hiss mm. Då tillgången på anpassade 
lägenheter är liten på grund av det rådande bostadsläget är det viktigt att medborgaren ställer sig i kö i tid 
hos bostadsbolagen/allmännyttan.

Befolkningsprognos Kungälvs kommun 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Antal personer 80 år eller äldre 2 580 2 670 2 740 2 860 3 010 3 140
Beräknade personer med behov av SÄBO (inflyttning)* 181 187 192 200 211 220
Beräknade personer som lämnar SÄBO (utflyttning) -172 -178 -182 -190 -200 -209
Netto (antal personer) 9 9 10 10 11 11

Antal fattade biståndsbeslut 2017 2018 2019 2020
Avseende SÄBO-platser 181 196 169 180

 Biståndsenheten har årligen beslutat om 170 SÄBO platser/år i genomsnitt, under 2014–2020

 Ingen person med SÄBO-beslut fick vänta mer än 3 månader (under perioden 2017–2020) 

 Boendebeläggningen under åren 2014–2020 var 96%.

 I befolkningens åldersgrupp 80 år och äldre prognostiseras ca 13% vara i behov av SÄBO-plats 
(plats på vård-och omsorgsboende)

 19% av personer med SÄBO-beslut som erbjudits plats har tackat nej under 2020. Arbete pågår för 
att förändra den situationen.

 Boendetiden på ett vård-och omsorgsboende är 12-30 månader för 95% av brukarna.

Planering antal SÄBO platser i egen regi och köpta

Kungälvs kommun 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Egen regi 339 339 332 332 332 332 354 354 396
Nerlagda platser  -19*      -43****
Planerade platser 12** 22***
Behov nya platser     42 + 43
Extern regi  54 55 55 55 55 55 55 55 55
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Summa 393 387 386 386 386 409 409 451 451
*Olika åtgärder för att få budgeten i balans (-19 SÄBO-platser gjordes om till korttidsplatser på Ytterbyhemmet, 2018)
** Ombyggnation +12 platser på Ytterbyhemmet 2018, i gamla vårdcentralen.
*** Pågående planering/ byggnation, (+22 platser på Solhaga, planeras att levereras tidigast 2023)
****Avveckling av Båtsmansgärde

Sammanfattning av behov av äldreomsorg 2022-2025
Beräknade behov av SÄBO platser 2022–2025* 22+42
Nedläggning av Båtsmansgärde 2025 43
Summa behov tom 2025 107

 Vård och äldreomsorgens lokalresursplanering visar för perioden 2022–2025 på behovet av ca 64 
nya vård- och omsorgslägenheter för permanent boende.

 En nedläggning av Båtsmansgärde innebär behov av ca 43 ytterligare lägenheter
 Totalt behov: 107 lägenheter (lägg till behovet 2025)
 Bedömningen bygger på att avtalet med 55 köpta boendeplatser fortsätter att förlängas.
 Om behovet av boendeplatser ökar markant efter 2025 kan avvecklingen av Båtsmansgärde behöva 

skjutas längre fram i tiden. 

Planerade lösningar
 22 nya lägenheter på Solhaga planeras stå klara 2023/2024. Bygglovsärendet är överklagat och 

hanterades hos Mark-och miljödomstolen våren 2021. Detta har försenat projektet. 
 Ett nytt äldreboende om ca 90 platser i slutet av 2024 i centrala Kungälv (Samverkansavtal finns 

med extern byggherre).

Faktorer att beakta vid byggnation av nya äldreboenden
 Nya krav från staten på högre bemanning av särskilda boendeformer är under utveckling nationellt. 

Det kan innebära att driftskostnaderna per lägenhet kommer att öka. Dessa krav står också i tydlig 
relation till hur planlösningen är utformad. Detta innebär att vid nybyggnation av särskilda 
boendeformer måste planlösningen vara optimalt utformad för att motverka de extra 
personalresurser som äldre byggnader troligen måste tillföras.

 Driftseffektiva lösningar har diskuterats i många år inom äldreomsorgen. Men när äldre byggnader 
byggs om finns oftast inte möjlighet att skapa driftsoptimala lösningar. Ytterbyhemmet och 19-
personsenheterna är ett tydligt exempel och Ranrikegården med små 6-personsenheter ett annat.  
För att möta framtiden med driftseffektiva enheter är den framtida planeringsprocessen av största 
betydelse.

 Leveransår av nya lägenheter behöver koordineras väl med när behoven antas uppstå för att undvika 
brist eller överskott vilka båda medför onödiga ytterligare kostnader. Detaljplaner behöver upprättas 
i god tid innan för att möjliggöra byggstart i rätt tid.

 Byggnaden får inte vara för liten då detta alltid orsakar driftsineffektivitet. Byggnader med mindre 
än 3 enheter ökar driftskostnaderna med minst 1 mkr per år.

 Möjlighet att öppna upp mellan olika enheter kvälls och nattetid. Innebär att enheter skall ligga på 
samma våning och i rad.

 Antalet lägenheter per enhet. 10–12 lägenheter rekommenderas gällande demens. 
 Överskådlighet är ett krav och innebär inga svängda korridorer.
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 Tomten skall vara tillräckligt stor för att tillåta effektiv planering av huskropparna. En 10 enhet per 
plan ger mycket höga årliga driftskostnader. Minst två 10 enheter per plan i längdriktning ger lägre 
driftskostnader. 

 Transportsamband inom byggnaden gällande sop- tvätt-, mat- och förrådshantering behöver 
studeras och planeras väl för att effektivisera arbetsprocesserna.

 Byggnadens storlek utifrån antalet lägenheter bör stå i relation till behov av antal enhetschefer som 
byggnader kräver för drift. Det är cirka 35–40 lägenheter per chef. 

 Digitala lösningar i befintliga och nya boenden ska också ses som en möjlighet. Arbete pågår med 
översyn och uppdatering av välfärdstekniken. 

Konsekvensbeskrivning om planering av särskilda boendeformer inte kan genomföras:
 Temporära boendeplatser för särskilt boende måste tas fram. Den enskildes rätt till bistånd består 

och behov av insatser enligt Socialtjänstlagen måste lösas trots att brist råder i kommunen. 
 Hemtjänstinsatserna ökar mer än befolkningsprognosen indikerar om särskilda boendeformer inte 

räcker till för att möta upp behovet.
 Om en kommun inte kan uppfylla sitt lagenliga åtagande kan sanktionsavgifter att utkrävas. 

Storleksordningen motsvarar den kostnad som kommunen skulle haft för motsvarande 
boendeplats. Detta innebär att de platser som saknas måste ändå betalas i form av vite till 
Socialstyrelsen.

Verksamhetsområde Stöd i ordinärt boende

Ordinärt boende, Bostäder med god tillgänglighet och Trygghetsbostäder
Ordinärt boende avser alla bostäder som inte omfattas av särlagstiftning. Många äldre bor i ett 
bostadsbestånd där den fysiska miljön är mindre bra för kvarboende vid beroende av stöd eller vård och 
omsorgsinsatser. Tillgängligheten i äldre bostadsområden är generellt sett sämre än i nybyggda områden. 
Förutsättningarna för en god arbetsmiljö i hemtjänst och hemsjukvård i det ordinära boendet kan vara 
komplicerade men även obefintliga. Bostadsanpassningar är i vissa fall nödvändiga för att kunna tillgodose 
behovet av stöd/vård/omsorg.

Gruppen äldre med funktionsnedsättningar på grund av ett normalt åldrande samt övriga med fysisk 
funktionsnedsättning har vissa gemensamma krav på bostäderna. Bostäderna ska vara lämpade för 
utrymmeskrävande hjälpmedel och personlig hjälp. Det är också nödvändigt med anpassade hissar, 
ordentliga dörrbredder, låga trösklar men helst inga alls, stadiga handtag osv. 

Det är viktigt att nya lägenheter med god tillgänglighet, nära service, dagligvarubutik och kollektivtrafik, 
byggs kontinuerligt i alla Kungälvs serviceorter/kommundelar. Det möjliggör kvarboende för de äldre i sin 
kommundel och kan ge en generationsväxling då de äldre säljer sina hus för att köpa/hyra en lägenhet.
 Närhet till affärer, kommunal service, vårdcentral och kulturutbud är betydelsefull. Träffpunkter och 
dagverksamheter är viktiga komplement till anhörigstöd och hemtjänst för att kunna möjliggöra och 
förlänga kvarboendet i det egna hemmet eller i bostäder anpassade för äldres behov.

Speciella koncept för äldre med anpassade lägenheter där det t ex inte är långt mellan sovrum och toalett, 
kan minska fallrisken, som är stor speciellt nattetid. Även äldre vill flytta till attraktiva boenden där själva 
boendet kan ge ett mervärde. Attraktiva boenden för gruppen äldre är också effektivt för den kommunala 
verksamheten om många med behov av stöd bor i samma fastighet. Bristen på vårdpersonal kommer att 
bli minde kännbar om fler äldre bor nära varandra. I samhällsplaneringen behöver kommunen ha med 
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detta perspektiv för att kunna hantera marknadens möjligheter och vilja att bygga bostäder för äldre. Både 
i form av så kallade trygghetsbostäder eller andra former av äldrekoncept. 

Hemtjänst dag- och kvällstid
Hemtjänst är ett personligt utformat stöd, som ger individen ökade möjligheter till ett självständigt liv och 
möjliggör kvarboende. Hemtjänst utförs nästan alltid genom ett flertal hembesök per dag och brukare. 
Kommunen utförde ca 354 tusen hemtjänsttimmar under 2020 varav 12% med extern utförare. 
Hemtjänsten har löpande behov av lokaler som ligger rätt placerade i förhållande till övrig bebyggelse. 
Felplacerade lokaler är kostnadsdrivande.

Redovisning av hemtjänsttimmar - 2020 Totalt %

Egen regi 308 712 87%

Servicehus 4 431 1%

Privat regi 41 382 12%

Totalt 354 524 100%

Verksamhetsutövning
Verksamheten utför stöd för den enskilde ska kunna bo i ordinärt boende så självständigt som möjligt 
utifrån behovsbedömda insatser från olika lagrum. Hemtjänsten utför service, omsorg, socialt stöd, 
delegerade HSL-insatser, möjlighet att vistas på dagverksamhet samt tar emot och åtgärdar trygghetslarm.
Verksamheten inom hemtjänster är ett stöd för att den enskilde ska kunna leva ett meningsfullt liv präglat 
av oberoende och trygghet med respekt för självbestämmande och integritet i sitt ordinära boende. 
Huvudgruppen är äldre med olika fysiska, psykiska eller kognitiva funktionsvariationer, men även andra 
grupper med tillfälliga och varaktiga funktionsvariationer. I viss mån stöds även närstående i form av 
avlösarservice.

Planering för hemtjänstlokaler 2022-2025
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För att kunna klara vård och omsorgsutmaningarna behöver Stöd i ordinärt boendes hemtjänstenheter 
verka för att skapa hemtjänstcentraler, stordrift är en förutsättning för att nå målen. Ovan är en 
organisationsskiss på hur Stöd i ordinärt boende önskar organisera sig för att skapa stordrift. Det innebär 
att två hemtjänstcentraler behöver skapas, Västra hemtjänstcentralen och Östra hemtjänstcentralen. Västra 
hemtjänstcentralen skall inrymma fem enheter och Östra hemtjänstcentralen tre enheter. Kungälvs 
demografiska utveckling kan leda till behov av ytterligare enheter, men i dagsläget är de följande:

1. Ytterby/Hålta 
2. Marstrand/Kärna
3. Komarken
4. Norra Centrum
5. Västra Centrum/Munkegärde
6. Sydöstra Centrum 
7. Kode/Romelanda
8. Trygghetslarmet
9. Demensteamet/Måseskär

Definition av hemtjänstcentral
Det enheter som skall samlokaliseras i hemtjänstcentralerna innefattar ca 120 medarbetare samt ca 40 
vikarier. Verksamhetens storlek kräver en lokal om ca 500m2 som skulle fördelas på:

 6 grupprum för rapportering och planering samt arbetsstationer för dokumentering
 6 kontor för chefer/planerare/omsorgshandledare
 Omklädningsrum för dam och herr, två för damer 1 för herrar med plats för ca 160 skåp samt 

WC med dusch.
 Ett konferensrum för ca 30 personer för APT och utbildning.
 Matsal för ca 45 personer
 Förråd för skyddsutrustning
 Förråd för arbetskläder
 Tvättstuga med torkmöjlighet
 Bilar och cyklar

Västra hemtjänstcentralen:
Garage/säker parkering till 40 bilar och cykelrum med ladd möjlighet, ca 45 cyklar.
Östra hemtjänstcentralen:
Garage/säker parkering till 6 bilar och cykelrum med ladd möjlighet, ca 45 cyklar.

Hemtjänst centrala Kungälv- Rexegården

Hemtjänsten har behov av större lokaler och större enheter som ger samordningsvinster för att klara av 
att utföra sitt uppdrag  i enlighet med  beskrivning i texten ovan. Några enheter har dessutom små 
lokaler som inte lever upp till arbetsmiljökrav något som föranlett att verksamheten har sedan 2019 letat 
efter större lokaler.  En lokal som uppfyller hemtjänstens behov är belägen på Rexegården där det idag 
bedrivs träffpunktsverksamhet för personer över 65 år. Detta medför att hälsofrämjandeenheten som har 
träffpunktverksamhet för personer över 65 år i lokaler på Rexegården behöver tillgång till annan lokal.

På Nordmannatorget bedrivs idag en daglig verksamhet, Kulturcafét, som delar lokal med Trygga 
ungdomsmiljöer och grundskolan som bedriver fritidsverksamhet i samma lokal. Detta har visat sig ha 
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utmaningar för målgruppen inom daglig verksamhet och har lett till en anmälan enligt Lex Sarah. 
Utifrån denna situation finns behov av att daglig verksamhet får till gång till annan lokal.

En förstudie pågår för att utreda om lokaler på Kvarnkullen kan tillgodose behoven för 
Träffpunktsverksamheten för personer över 65 år och daglig verksamhets Kulturcafét som behöver en 
lokal där det är möjligt att bedriva caféverksamhet. Förstudien ska visa hur det går att kombinera med 
aktiviteter som pensionärsföreningarna har på Kvarnkullen idag.

Hemtjänst på serviceorterna Kärna och Marstrand

Kärna- och Marstrands hemtjänst behöver samlokaliseras, den mest fördelaktiga geografiska placeringen 
bör vara Tjuvkil/Lycke-området. Utrymmesbehovet blir ca 150-200m2 och säker parkering för ca 15 bilar.

Konsekvensbeskrivning 
Omorganisering till stordrift möjliggör inte endast en budget i balans för verksamhetsområdet utan även 
förutsättningar att klara det ökade och mer kvalificerade behovet av vård och omsorg i det ordinära 
boendet. Andelen äldre ökar i kommunen och därmed behovet av vård och omsorgsinsatser, detta i 
relation till att utförandet av den nära vården som skall ske i hemmet i allt större utsträckning övergår 
från Regionen till Kommunen och ställer krav på optimalt resursnyttjande. Stordrift minskar sårbarhet i 
verksamheterna och de större geografiska områden kan erbjuda en servicenivå av god kvalité till 
medborgare i Kungälvs kommun.

Identifierade utmaningar gällande lokalförsörjningen för hemtjänsten:
 Planering som beaktar privata utförares expansion i förhållande till kommunal utförare.
 Samverka inom kommunen för att få en styrbar planering.
 Planering och kostnadsutveckling 
 Geografisk placering, där de kommunala utförarna har sina kunder.

Hemtjänsten har behov av större lokaler och större enheter som ger samordningsvinster för att klara av att 
utföra sitt uppdrag (finns beskrivet i texten ovan). Några enheter har dessutom små lokaler som inte lever 
upp till arbetsmiljökrav något som föranlett att verksamheten har sedan 2019 letat efter större lokaler.  En 
lokal som uppfyller hemtjänstens behov är belägen på Rexegården där det idag bedrivs 
träffpunktsverksamhet för personer över 65 år. Detta medför att hälsofrämjandeenheten som har 
träffpunktverksamhet för personer över 65 år i lokaler på Rexegården behöver tillgång till annan lokal.

På Nordmannatorget bedrivs idag en daglig verksamhet, Kulturcafét, som delar lokal med Trygga 
ungdomsmiljöer och grundskolan som bedriver fritidsverksamhet i samma lokal. Detta har visat sig ha 
utmaningar för målgruppen inom daglig verksamhet och har lett till en anmälan enligt Lex Sarah. Utifrån 
denna situation finns behov av att daglig verksamhet får till gång till annan lokal.

En förstudie pågår för att utreda om lokaler på Kvarnkullen kan tillgodose behoven för 
Träffpunktsverksamheten för personer över 65 år och daglig verksamhets Kulturcafét som behöver en lokal 
där det är möjligt att bedriva caféverksamhet. 

Trygghetslarm samt Hemtjänst nattetid 
Trygghetslarm och Hemtjänst natt i ordinärt boende. Varje natt arbetar ca 10-12 undersköterskor med 
nattliga hemtjänstinsatser/larmåtgärder i hela kommunen. Verksamheten utför också vissa LSS insatser 
för funktionshinderverksamheten nattetid. Verksamheten har lokaler i stadshuset. Verksamhetens volym 
följer befolkningsutvecklingen och ökar när åldersgruppen + 80 växer.
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Planering 2022–2025
 En gemensam hemtjänstcentral i Kungälv för att kunna samla närliggande hemtjänstverksamhet 

i en lokal som ger nya förutsättningar för ökat samarbete. 

LSS-boende och daglig verksamhet samt Sociala resurser (boenden)
Här finns enheter som utför beviljade insatser bostäder med särskild service, personlig assistans, ledsagning, 
korttidsvistelse, korttidstillsyn.

Olika boendeformer inom LSS
Det finns tre former av boende med särskild service för personer med intellektuella eller psykiska 
funktionsnedsättningar. Lagen om Bostad med särskild service ställer krav på anpassade boenden. Boverket 
och Socialstyrelsen har ett regelverk för särskilda boendeformer för att bostäderna skall godkännas som 
fullvärdiga. Kraven har ändrats och det ställs högre krav än tidigare. 

 Gruppbostad 
 Servicebostad 
 Särskild anpassad bostad 

Gruppbostad 
Gruppbostad är ett bostadsalternativ för personer som har ett så omfattande tillsyns- och omvårdnadsbehov 
att mer eller mindre kontinuerlig närvaro av personal är nödvändig.  I gruppbostaden skall det finnas en 
fast kollektiv bemanning som i huvudsak skall täcka de boendes hela stödbehov. Det skall vara ett litet 
antal lägenheter som är grupperade kring gemensamma utrymmen, där service och omvårdnad kan ges alla 
tider på dygnet. En gruppbostad kan vara belägen i enskild byggnad eller inrymmas i ett flerfamiljshus. Det 
kan endast anslutas 6 bostäder för att godkännas som en gruppbostad enl. LSS

Servicebostad 
En servicebostad består av ett antal lägenheter där man har tillgång till gemensam service och fast anställd 
personal. I en servicebostad kan de bo fler personer än i en gruppbostad. Serviceboende är en mellanform 
mellan ett helt självständigt boende i egen lägenhet och en lägenhet i gruppbostad

Annan särskilt anpassad bostad LSS 
Annan särskilt anpassad bostad för vuxna” avser bostad med viss grundanpassning men utan fast 
bemanning. I denna boendeform ingår inte omvårdnad och inte heller fritidsverksamhet och kulturella 
aktiviteter. Särskilt anpassad bostad är en insats som kan sökas via LSS, behovet av bostad uppstår när en 
ansökan inkommit och beviljats. Efterfrågan på denna insats har varit ganska låg under de senaste åren.

Befintliga boenden 
Befintliga gruppbostäder enl. LSS 

 13 gruppbostäder för personer med intellektuella funktionsnedsättningar 
med 73 lägenheter (Torsby samt Vitmossegatan har tillkommit med 12 platser)

Befintliga servicebostäder enl. SOL och LSS (inom dessa finns ett antal brukarlägenheter)5 servicebostäder 
för personer med intellektuella funktionsnedsättningar, 41 läg. (LSS)

 2 servicebostäder för personer med psykiska funktionsnedsättningar. 19 läg.(SOL)- 2 st pers.läg
 1 servicebostad för personer med intellektuella och psykiska funktionsnedsättningar 8 läg.(SOL)

Befintliga särskilt anpassade bostäder 
 3 lägenheter enl. LSS finns i Kungälv, samtliga bemannade med personlig assistans. 
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Planering 2021–2024
 När det gäller LSS-boenden är den generella trenden att allt fler vill bo i ordinära bostäder med stöd 

i hemmet och i grupp- och servicebostäder som är så lika ett ordinärt boende som möjligt, men 
med närhet till personal. 

 Behovet av gruppbostäder/servicebostäder enl. LSS för intellektuellt funktionsnedsatta har under 
flera år varit större än tillgången. I tidigare investerings- och lokalresursplaner anges att kommunen 
har ett fortlöpande behov att få fram bostäder för personer som behöver särskilt stöd. Kön till 
sådana bostäder är idag relativt lång i förhållande till de planerade leveranserna av nya bostäder. 

 För att kunna verkställa redan fattade beslut om Bostad enligt Särskild Service enl. LSS behövs en 
fortsatt utbyggnad/tillgång till fler bostäder. Det är nödvändig för att kunna möta behovet av 
bostäder för intellektuellt funktionsnedsatta personer nu och framåt. 

 En av de tre lägenheterna inom särskilt anpassade bostäder finns i en byggnad som har haft tillfälligt 
bygglov och måste ersättas.

Sammanfattning av behov
Elva ej verkställda beslut finns när lokalresursplanen sammanställs i maj 2021. Det innebär att 11 personer 
har beslut, men saknar permanent boende, finns i kön. Kommunen köper 12 LSS-platser av andra aktörer 
utanför kommunen. Avsikten är att ta hem ca 6–7 personer. Det finns personer som är i fortsatt behov av 
köpt plats med specialkompetens. 49 personer som är 15 år och äldre har identifierats som potentiella i för 
LSS-bostäder i framtiden. Det är rimligt att anta att framtida brukare kommer att ansöka om BMSS i 
anslutning till att de fyllt 18 eller avslutat sin gymnasieskolgång. Man kan anta att de 49 som identifierats 
kommer att inkomma med ansökningar enligt följande:

2020  2021  2022  2023  2024
10 10 10 10 9

Planerade lösningar 2021-2025 

Målgrupp Beslut som saknar 
boende

Beslut som finns på köpta 
platser

Framtida uppskattade 
behov 

Servicebostad Varav 7 personer har 
beslut och saknar 
servicebostad

Vid risk för särskild avgift 
(vite) a´ cirka 1 MKR/per 
person/år kan behov av 
att köpa plats kan uppstå

30

Gruppbostad Varav 4 personer har 
beslut och saknar 
gruppbostad

Vid risk för särskild avgift 
(vite) a´ cirka 1 MKR/per 
person kan behov av att 
köpa plats uppstå.

19

Barnboende 3 barn har beslut varav 1 
är på köpt plats, och två i 
kön barn i väntan på 
boende.

Kommunen köper 1 
boendeplats för barn 
under 18 år

1-2, som nu finns i 
korttidsverksamhet

År Område LSS Grupp Antal Platser 
Inflyttning våren 2021 Ytterby Tega Västergård För vuxna personer med 

tillsyn- och omvårdnadsbehov i 
behov av servicebostad.

Servicebostad 8 platser 
på Vitmossegatan

Inflyttning våren 2021 Ytterby Tega Västergård För målgruppen i behov av 
boende i gruppbostad.

Gruppbostad 6 platser 
på Vitmossegatan.

2021/2022 Kungälv/Ytterby-
området

Vuxna med stora 
omvårdnadsbehov i behov av 
gruppbostad

Gruppbostad 6 platser. 
Blir ej ren volymökning 
pga. omflyttning från 
mindre lämpliga lokaler 
(tillgänglighet). 
Omflyttning ger lediga 
platser på andra 
gruppboenden som ger 
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Sammanfattning
 För att ta hem köpta platser och ta hand om kön behövs 2 nya gruppboenden 2022- 2025. 
 Minst 1 ny servicebostad om minst 8-10 platser behövs fram till 2025. 
 För att ersätta servicebostäder som inte uppfyller brandkraven behövs 2 servicebostäder med minst 

7 platser vardera.
 För att avveckla gruppbostäder/servicebostäder som inte uppfyller brandkraven och för att hantera 

framtida behov behöver kommunen kontinuerligt arbeta in nya lösningar för service-och 
gruppbostäder i kommande exploateringar.

Konsekvenser om planeringen inte kan genomföras
 Det är av största vikt att bygga och verkställa då verksamheten har ett politiskt beslut att minska 

antalet köpta platser med 70 % (KS2017/1056). 
 Om inte ett boende kan verkställas inom rimlig tid (6 månader) medför det att en särskild avgift 

(vite) måste betalas av kommunen, alternativt måste kommunen köpa plats av annan aktör/i annan 
kommun.

 En aspekt som påverkar arbetet inom LSS är att verksamheten arbetar med brukarna utifrån ett 
livsloppsperspektiv. Det innebär att de bor i sin bostadslösning under hela sin livstid. Det medför 
då att kommunen ständigt måste ha tillgång nya boendelägenheter för att tillgodose tillkommande 
behov, eftersom så få personer lämnar några lediga platser, vilket sker mer frekvent i tex 
äldreomsorgen där boendelösningen avser en kortare tid av livet.

Bostad med särskild service för barn & unga eller familjehem LSS
Familjehem eller bostad med särskild service, är avsedda för barn som trots olika stödåtgärder inte kan bo 
hos sina föräldrar, boendeformerna familjehem och bostad med särskild service för barn o unga är frivilligt 
valda och skall i förhållande till barnets hem vara en kompletterande varaktig uppväxtmiljö. Det är i första 
hand omvårdnadsbehovet som föranleder denna boendeform.

Befintliga bostäder för barn enl. LSS
 Kungälv har inget barnboende
 Köp av plats för barn, 1 plats 2020/2021

Planering 2022–2025
Just nu planeras inget barnboende i kommunen. Verksamheten kommer att vara beroende av vilka ärenden 
som kommer in och får beslut under analysperioden.

kapacitet för att ta hem 
köpta platser samt 
verkställa beslut ur kön.

2022/2023 Kungälv-Ytterbyområdet För målgruppen i behov av 
servicebostad

Servicebostad om 8-10 
platser. För omflyttning, 
verkställande från kö 
samt hemtagning av 
köpta platser

2023/2024 Kungälv/Ytterbyområdet För målgruppen i behov av 
servicebostad och som redan 
bor i ett boende idag som 
behöver ersättas pga nya 
myndighetskrav inom brand 
(BBR 5B)

Behov finns att ersätta 2 
servicebostäder a` 7 
platser i varje  som pga 
myndighetskrav behöver 
fasas ut  (tot: 14 st 
platser)

2024/2025 Kungälv För målgruppen i behov av 
gruppbostad

Gruppbostad 6 platser, 
behov finns att bygga för 
äldre personer med stora 
omvårdnadsbehov 
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Korttidsvistelse för barn, unga och vuxna personer LSS
Korttidsvistelse utanför det egna hemmet är dels för att personen skall erbjudas miljöombyte och rekreation, 
dels att anhöriga kan få avlösning i omvårdnadsarbetet. Insatsen kan också ses som ett led i att bryta ett 
ensidigt beroende mellan barn/ unga/vuxna och föräldrar.

Befintliga kortidsverksamheter för barn, unga och vuxna personer (enl. LSS)
Ombyggnation och anpassning av Villa Tveten färdigställdes andra halvåret 2015 då flyttade verksamheten 
åter till ordinarie lokaler. Kommunen kan erbjuda de barn som har eller kommer att få beslut om 
korttidsverksamhet plats och behöver då inte köpa in den tjänsten från andra kommuner. 

Beräknat behov under planperioden 2022–2025
Efter ombyggnaden/anpassningen av Villa Tveten ser verksamheten i dagsläget inget behov av nya lokaler 
för korttidsverksamhet inom planperioden. Detta kan förändras om behoven förändras, till exempel om 
antalet brukare ökar eller om behovet hos befintliga brukare förändras. Användandet av byggnaderna på 
Villa Tveten och intilliggande Näckrosen ses över organisatoriskt/verksamhetsmässigt, då det kommer att 
finnas behov av platser för barnboende i framtiden.

Eftermiddagsverksamhet/korttidstillsyn LSS
LSS-lagstiftningen ger barn över 12 år med funktionsnedsättning rätt till korttidstillsyn före och efter 
skolans slut, under lovdagar, studiedagar och längre lov som sommarlov.

Befintlig eftermiddagsverksamhet/korttidstillsyn enl. LSS 
 20 personer har beslut om eftermiddagsverksamhet
 Totalt är 38 barn inskrivna i korttids samt eftermiddagsverksamheten.
 Näckrosen bedriver korttidsverksamhet vilken är en dygnet runt verksamhet för unga och unga 

vuxna.
 Näckrosens verksamheter har fått tillgång till större ytor för eftermiddagsverksamheten genom att 

samutnyttja Villa Tvetens ombyggda lokaler. Detta för att möta problemet med för små lokaler då 
det kan skapa hot-och våldssituationer som kan komma att kräva större personalbemanning. 
Användandet av dessa två byggnader ses över då det kommer att finnas behov av platser för 
barnboende i framtiden. 

 Näckrosens Korrtidsverksamhet utförde ca 1800 dygn under 2020, samt ca 5200 fritidsbesök under 
dagtid. Behovsbilden är under ständig förändring anpassat till brukarna och deras behov som 
bedöms av handläggare.

Daglig verksamhet (DV) LSS
LSS är en rättighetslag som ska garantera personer med omfattande och varaktiga funktionshinder goda 
levnadsvillkor, det innebär inte någon inskränkning i de rättigheterna som andra lagar. Problem uppstår 
då vi inte kan tillgodose behoven och stora sanktionsavgifter i form av särskild avgift (vite) tilldelas 
kommunen, när kommunen måste rapportera ej verkställda beslut.

Verksamheten förväntas framöver ha över 220 deltagare och 50 medarbetare, de nuvarande 
lokalerna/arbetsplatserna ligger geografisk utspridda i kommunen och kommer inte att inrymma plats för 
den ökning av deltagare som förväntas. Daglig Verksamhet sysselsätter i dag 190 personer, varav 14 platser 
är köpta i andra kommuner (vid köp av boendeplats i annan kommun uppstår även behovet av köp av 
daglig verksamhet). 

Daglig verksamhet erbjuder sysselsättning, stimulans och utveckling för personer som är i arbetsför ålder 
men saknar förvärvsarbete eller studier. Insatsen är förbehållen de personer som tillhör personkrets 1 och 
2 (d.v.s. personer med utvecklingsstörning, autism eller begåvningsmässigt funktionshinder efter 
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hjärnskada). Daglig verksamhet bedriver sysselsättning, med olika inriktningar bl.a. kommunikation- och 
sinnesstimulering, industriellt arbete, data/media, caféverksamhet, företagsförlagd daglig verksamhet m.m. 
Daglig verksamhet prognostiserar en ökning av deltagare
Fram till 2021 är prognosen 250 deltagare. Flera av verksamheterna skulle kunna nå en betydande 
personalmässig effektivisering om de kan samlokaliseras. I dag är det flera verksamheter som baseras på 
en eller två medarbetare och som i och med det blir mycket känsliga gällande bemanningen.

En samlokalisering kommer också kunna skapa verksamhetsmässiga vinster i form av samverkan mellan de 
olika aktiviteterna. Utifrån detta kan man på ett bättre sätt nå våra brukares personliga önskemål om ett 
varierat utbud. Många arbetstagare under samma tak i anpassade lokaler med olika funktionsnedsättningar 
skapar dynamik och möjlighet till att arbeta med fler olika typer av uppdrag. 

Lokalbehov daglig verksamhet
 Ett arbete pågår med att samlokalisera daglig verksamhet genom att delvis använda befintliga 

lokaler. Även nya lokaler kan vara en lösning men då är avsikten att lämna flertalet mindre, 
geografiskt spridda lokaler.

 Verksamheten förväntas den närmaste tiden framöver ha över 220 deltagare och 50 medarbetare. 
Fram till 2021 är prognosen 250 deltagare. Vid samlokalisering ska även behovet av utökade lokaler 
beaktas. Denna punkt är osäker då t.ex 21 personer beviljades bistånd 2020 men 19 personer 
avslutade sitt bistånd vilket tyder på en ökning av 2 deltagare netto. 

Sammanfattning och konsekvenser om ovanstående planering inte kan genomföras
 Sektorn ska fortsätta satsa på ett samlat projekt av en samlokalisering av daglig verksamhet. 

Verksamheten har ett stort behov av anpassade lokaler för att kunna driva en verksamhet enligt 
lagstiftningen. 

 Viktigt att beakta är att då sektorn ska ta hem köpta platser för boende så innebär det att även 
daglig verksamhet måste byggas ut i samma takt. 

 I ett oförändrat läge ser man en fortsatt ökning av kostnader där flera brukare, möts i till exempel 
för små och ej anpassade lokaler. Detta kan skapa våld och hotsituationer och då behövs det fler 
medarbetare som kan trygga säkerheten. Sämre arbetsmiljö för både medarbetare och brukare. 

 Det skulle också med största sannolikhet bli nödvändigt att köpa fler platser för att undvika viten 
av icke verkställda beslut.

Verksamhetsområde Sociala resurser

Arbetsmarknadsenheten (AME)
Inom arbetsmarknadsenheten finns insatser för personer som uppbär försörjningsstöd och på olika sätt 
står långt ifrån arbetsmarknaden. AME arbetar med att finna den effektivaste och bästa lösningen för att 
individen skall bli självförsörjande. De lokaler som AME disponerar idag är Växthuset samt är det tänkt 
att AME ska även disponera lokalen på Skomakaren då Framsteget planeras under 2020 ingå 
organisatoriskt under AME.                                                                                                

Socialpsykiatrin
Målgruppen inom verksamheten är främst personer med psykiska funktionsvariationer med LSS-beslut 
och/eller SoL-beslut. Verksamheten har också några personer med intellektuell funktionsvariation samt 
personer med missbruksproblematik.
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Verksamheten har tre servicebostäder, bostöd och stöd- och boendeteam. Lokaler för personal på bostöd 
har under 2021 flyttats till Nordmannatorget från Ytterbyvägen 27. Stöd- och boendeteamet har utgår i sitt 
arbete från lokalerna på Bagaregatan 6.

De nationella riktlinjerna för stöd vid missbruk och beroende ställer nya krav på boenden för 
målgruppen som stöd- och boendeteamet arbetar med. Kommunen måste erbjuda permanenta 
boendelösningar och i allt större utsträckning tänka bort boendetrappan. 

För att motverka att en sekundär bostadsmarknad etableras inom socialtjänstens försorg, måste 
bostadsmarknaden öppnas upp även för personer med låg inkomst, skulder och försörjningsstöd. 
Verksamheten ser ett behov av att föra dialog med bostadsbolagen då hyresvärdarna har högre krav på 
utsatta grupper än på gemene man vid förhyrning av lägenheter. Målgruppens akuta behov måste belysas 
i bostadsplaneringens helhetsperspektiv. Behovet av permanenta boendelösningar för målgruppen i det 
ordinarie bostadsbeståndet behöver arbetas in. Detta för att möjliggöra arbete enligt ”housing first” 
modellen, vilket rekommenderas enligt nationella riktlinjer för vård och stöd vid missbruk och beroende. 
Det innebär fortsatta individuella lösningar för personer som står långt från ordinarie bostadsmarknaden. 

Planering 2022-2025
 Dialog med bostadsbolagen avseende bedömningar av inkomster och skulder hos målgruppen.
 Med ”housing first”-modellen som förebild hyra in 4 lägenheter första året därefter 2–4 lägenheter 

per år från bostadsbolagen som kan användas för modellen. 
 Verksamheten har även identifierat en målgrupp där brukarna med beroendeproblematik blir 

äldre och för större behov av omvårdnad, denna grupps behov behöver tas i beaktande.
 Det finns behov av gruppbostäder/servicebostäder enligt SoL/LSS psykiatri, framförallt ett boende 

med enskilt läge (på landsbygden md fungerande kommunikationer). I dagsläget finns detta behov 
för minst sex personer.

Konsekvenser om ovanstående planering inte kan genomföras
 Problematiken kvarstår att när de personer som bor på referensboendet/motivationsboendet har 

uppnått målet finns det för få lägenheter att erbjuda för vidareflytt. Det stoppar upp flödet i den 
”stegvisa boendekarriären” och personerna har svårt att komma vidare till ett självständigt boende.

 Köp av plats

HVB för vård eller boende
Idag finns:

 Fästningsholmen 7 platser. Ett HVB som är mer riktat för ungdomar som kommit som 
ensamkommande flyktingbarn. 

 I samma byggnad på Fästningsholmen finns det en avdelning som avser stödboende med 7 platser 
för samma målgrupp. En diskussion förs om andra placeringar på stödboendet än just 
målgruppen ensamkommande barn och ungdomar.

Behov och planering 2022-2025
Uppföljning behöver särskilt göras utefter vilket behov av platser det finns framöver för ensamkommande 
barn-och ungdomar. Tillströmningen av ensamkommande barn har minskat markant. Det kan innebära 
att behoven för ett HVB/ stödboende för målgruppen på sikt inte behövs.
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Trygga ungdomsmiljöer (TUM) 
Arbetet vid TUM (Trygga ungdomsmiljöer) tar sin utgångspunkt från att varje människa kan och vill ta 
makten över sitt eget liv. Att vara i kontroll av sitt liv innebär för TUM att de barn och ungdomar som 
de arbetar med använder sin fritid till att växa, utvecklas och förverkliga sina innersta bilder av vilka de 
vill vara. 

TUM:s verksamhet syftar såldes till att bryta psykosocial ohälsa och utanförskap hos ungdomar. Detta 
skall göras genom att öka det sociala kapitalet hos dem. Arbetsformerna baseras därefter på metoder som 
är förankrade inom ”empowerment” och social mobilisering. Organisationen delas upp i Främjande- och 
Förebyggande verksamhet samt en sommarjobbsverksamhet. 

Främjande verksamhet: All öppen verksamhet, alla generella arrangemang, alla generella läger. 

Förebyggande verksamhet: All riktad verksamhet mot definierad social oro, punktinsatser bland 
ungdomar, fältverksamhet, föräldrainkludering. Fritidsgårdarna har sin verksamhet i de flesta fall i 
skollokaler i de olika kommundelarna. De bedriver ungdomsverksamhet för i första hand barn o unga, 
med fokus på nyckelfaktorer så som: skolframgång, sen alkohol och tobaksdebut, förhindra negativa 
impulsgärningar, stärka individens självständighet samt skapa förutsättningar för icke formellt lärande.

Befintliga fritidsgårdar 
 Kode fritidsgård 
 Ytterby Fritidsgård 
 Nordmarkens Fritidsgård 
 Kultlab/Mimers hus 

Behov och planering 2022-2025
 Verksamheten har i dagsläget inte beskrivit några tillkommande behov av lokaler.

Utförarenheten  
Utförarenheten arbetar med hemmaplanslösningar för barn, ungdomar, unga vuxna och familjer som har 
behov av stöd i sin vardag. Ärendena utförs både som service och biståndsärenden. Utförarenheten 
ansvarar även för olika gruppverksamheter för barn och familjer. 

Behov
För att kunna bedriva grupp och familjeverksamhet så har Utförarenheten behov av lokal för detta. I 
dagsläget bedrivs gruppverksamheterna både på Kvarngatan men även i inlånade lokaler som vid tillfället 
finns att tillgå. Det finns ett behov av att få fast lokal för att kunna säkra sekretess och trygghet för 
gruppernas deltagare för att inte utsättas för oönskad offentlighet. Arbetet med att identifiera 
lokalbehovet och lokalisering sker inför nästa revidering av lokalförsörjningsplanen.

Övriga behov inom sektor Trygghet och stöd
Det finns ett behov av ett centrallager där grundutrustning samt återanvändbara inventarier kan förvaras. 
Idag finns ingen lokal där reservmaterial kan vare sig förvaras eller repareras för återbruk som 
reservutrustning. Detta medför att inventarier och grundutrustning som skulle vara dugliga för återbruk 
eller att användas i akutsituationer kasseras. En tänkbar lokalisering och definition av storlek och 
innehåll på lokal ska arbetas fram till nästa revidering av lokalförsörjningsplanen.
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Inledning

En kommunal budget innehåller inte bara siffror, redan 2005 fick kommunallagen ett tillägg
om att ”för verksamheten ska anges mål och riktlinjer som är av betydelse för god ekonomisk
hushållning”. Det finns även bestämmelser om att finansiella mål ska anges. Lagstiftningen
talar om mål för verksamheten. Syftet är att ta fram mål för verksamhetens kvalitet.
Därutöver kan det finnas mål för produktion och verksamhetsutbud som kan kopplas till och
även vara förklarande faktorer till utfallet av kvalitetsmålen.

Avsikten är att i budgeten ange ett antal mål som har stor betydelse för kvaliteten i det
verksamhetsutbud kommunen ska stå för. Det räcker inte med att formulera bra mål. Det
måste dessutom finnas rutiner för hur verksamheterna på ett systematiskt sätt redovisar i
vilken grad som de uppsatta målen uppnås. Fokus sätts på såväl mål som måluppfyllelse ur
ett kommunövergripande perspektiv.

Kommunfullmäktige fattade 2021 beslut om riktlinjer för God ekonomisk hushållning och
resultatutjämningsreserv. (KS2021/0539)

Modell för verksamhetsstyrning - Move

Förvaltningens styrmodell bygger på tillitsbaserad styrning med den definition och
beskrivning som regeringens tillitsdelegation har tagit fram.

”Tillit innebär inte att medarbetaren fritt kan välja vad hen ska arbeta med – utan
bygger på samarbete inom tydliga ramar, med tydliga mål och mandat. Tillitsbaserad
styrning förutsätter en förskjutning av fokus från traditionell, formell styrning till en
starkare betoning på kultur och ledarskap."

Utgångspunkten i Move är den enskilda enhetens behov av styrning och chefens roll i
styrningen.

Varje enhet ska arbeta fram en verksamhetsplan varje år. Planen görs enligt en gemensam
struktur och med ett innehåll som är specifikt för varje verksamhet och innehåller följande
delar:

Grunduppdrag  - vad är vår uppgift och vilken statlig och kommunal styrning
påverkar verksamheten

Viktigaste kvalitetsfaktorer  - Beskriver kännetecken för bra kvalitet i vårt
grunduppdrag

Fokusområden  - med utgångspunkt från en nulägesanalys och grunduppdraget, vad
behöver verksamheten utveckla och förbättra

Budget  - Hur använder vi de resurser som är tilldelade på bästa sätt, för att lösa
grunduppdraget
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Målstyrning, ekonomi och budget

Kungälvs kommun ska styras utifrån vision, värderingar mål, verksamhetsidé. Till grund för
styrelser, nämnders och beredningars mål ligger kommunens fleråriga rambudget och årliga
budgetdirektiv som har sin utgångspunkt i kommunens vision samt i policy- och
inriktningsdokument. Målstyrningsarbetet ska vara integrerat med budget- och
uppföljningsprocessen i kommunen.

Målstyrning är till för att skapa en effektiv ledning och styrning av verksamheten vilket i sin tur
ska leda till mer nytta för kommunens invånare. Kommunens verksamheter styrs mot
uppsatta mål och arbetet innefattar analys, planering och kontinuerlig uppföljning av
resultaten.

Flerårig årsplan

Kommunens övergripande inriktning fastställs vart fjärde år, vid mandatperiodens början ev
den politiska majoriteten. Majoriteten beslutar dessutom årligen om rambudgeten med
tillhörande budgetdirektiv. Arbetet sker i samråd med förvaltningsledningen

Investerings- och driftsprogrammet är i behov av en långsiktig planering och förutsätter
4-åriga ramar med framåtsyftande utblick 4 år.

Styrmodellen

Kommunens styrmodell för styrning ska vara en integrerad del av kommunens budget- och
uppföljningsprocess. Modellen beskriver hur förvaltningen leder och styr för att nå
kommunfullmäktiges strategiska mål och kommunstyrelsens resultatmål. För att säkerställa
att detta sker på ett långsiktigt hållbart sätt utgår modellen från följande perspektiv;
Medborgare (invånare), Ekonomi, Processer, Medarbetare.
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De politiska målen formuleras i medborgarperspektivet och förvaltningen planerar och
använder verktygen ekonomi, processer och medarbetare för att uppnå målen.

Medborgare (invånare)

Detta perspektiv inkluderar också näringsliv, ideella föreningar och andra viktiga aktörer i
samhället. Vilka förväntningar, önskemål och krav har invånarna, eleverna, kunderna,
besökarna, företagen m fl? Vad säger eventuell lagstiftning om vad kommunen ska och inte
ska göra? Hur uppfyller vi allt detta?

Ekonomi

Vad har vi för ekonomiska förutsättningar för vårt uppdrag? Hur använder vi resurserna på
bästa sätt? Hur hittar vi nya vägar för att göra ännu mer nytta?

Medarbetare och processer - Organisation och arbetssätt

Hur arbetar vi för att infria invånarnas förväntningar och uppfylla lagstiftningens krav? Hur
ska vi utveckla våra interna metoder och arbetssätt för att bli ännu bättre?

Det är viktigt att i de olika perspektiven göra relevanta nulägesanalyser tillsammans med en
utblick och framtidsanalys som t ex innehåller följande frågor;

Vilka förändringar står näst på tur?

Hur påverkar dessa förändringar våra verksamheter?

Hur ska vi utveckla oss för att möta framtidens behov?

Mål – måluppfyllelse och målindikatorer

Nuvarande politiska styrmodell innebär att kommunfullmäktige formulerar strategiska mål
som kommunstyrelsen bryter ner i ett antal resultatmål. Till resultatmålen knyts ett antal
målindikatorer som blir vägledande för den styrelse/nämnd eller beredning som får
uppdraget.

Budgetförslaget behandlas och beslutas av kommunstyrelsen och kommunfullmäktige vilket
blir länken mellan politik och förvaltning. Förvaltningen utarbetar Förvaltningens
verksamhetsplan utifrån rambudget och budgetdirektiv och sektorerna utarbetar
verksamhetsplaner som kopplas till förvaltningsplanen.

Syftet är att sätta fokus på den faktiska måluppfyllelsen. Det räcker inte att formulera bra
mål, det ska dessutom finnas beskrivningar för hur verksamheterna på ett systematiskt sätt
redovisar i vilken grad som de uppsatta målen uppnås. Måluppfyllelsen ska redovisas i
uppföljningsrapport 2 och 3.
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Medborgarna och näringslivets perspektiv på kvalitet

Medborgarnas och näringslivets uppfattning av servicenivån och dess kvalitet är av stor
betydelse. Brukarundersökningar exempelvis SCB:s medborgarundersökning genomförs
kontinuerligt, resultatet ska användas av styrelser/nämnder och beredningar för att identifiera
förbättringsområden och för att vidta åtgärder.

Verksamhetsstatistik som är relevant för att beskriva kvalitet ska användas. För flertalet
områden finns nationell statistik som ska användas vid jämförelser.

Intern Kontroll

Intern kontroll är ett verktyg för styrning och ledning av verksamheter på alla nivåer. En kultur
där kunskap finns om processer, lagar och regler som styr verksamheten tillsammans med
väl fungerande kontrollsystem som granskas efter riskbedömning ger en god kontrollmiljö.
Intern kontrollsystemet ger förutsättningar för tillitsbaserad styrning genom att balansera
handlingsfrihet med ansvar och kontroll.

Tidplan och process för uppföljning

Budgeten ligger till grund för den uppföljning som genomförs. Kommunen ska göra följande
uppföljningar under året:

Månadsrapportering till kommunstyrelsen (ej januari, juli och december).

Delårsrapport UR1 (efter april) innehåller minst uppföljning av ekonomi, personal samt
volymer.

Delårsbokslut UR2 (efter augusti) innehåller ekonomi, personal, volymer samt
måluppfyllelse.

Årsbokslut UR3, årsredovisning.

Det är av stor betydelse att måluppfyllelsen diskuteras löpande under verksamhetsåret och
inte enbart blir en punkt i årsredovisningen. Utfallet för resultatmålen ska minst ingå i
uppföljningsrapport 2 och 3.

Kommunstyrelsen har det ekonomiska ansvaret utifrån tilldelade medel samt uppsiktsplikt
över nämnder, bolag.

Kommunstyrelsen samt övriga nämnder, beredningar, utskott och styrelse i respektive bolag
och stiftelse ansvarar för uppföljning av uppdrag (reglemente/ägardirektiv) och
kommunfullmäktiges strategiska mål. Resultat och analys av dessa prioriterade mål ska
rapporteras till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. Följsamhet mot rambudgetens
inriktningar och prioriterade mål ska ske oavsett verksamhetsform (förvaltning, bolag och
stiftelse).
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Tidplan och process för budgetarbetet

November/december (-1 år)

Utvecklingsdagar med diskussioner om mål, visioner och finansiell analys

Deltagare: Ekonomiberedningens presidium, kommunstyrelsens berednings-grupp, presidier
och förvaltningsledning.

Januari

Kommunfullmäktiges beredningar tar fram ett lämnar ett gemensamt förslag till Rambudget
för de närmaste fyra åren och med utblick mot ytterligare fyra år. Ekonomiberedningen leder
arbetet.

Februari/Mars

Bokslutsseminarium.

Deltagare: Ekonomiberedningens presidium, kommunstyrelsens beredningsgrupp, presidier
och förvaltningsledning

Mars

Kommunfullmäktige beslutar om Rambudget med skattesats, strategiska förutsättningar,
strategiska och finansiella mål.

April

Kvittering kommunstyrelsen-kommunfullmäktige.

Kommunstyrelsen beslutar om budgetdirektiv och överlämnar dessa till kommundirektören.

April-Juni

Förvaltningsledningens budgetarbete: Förutsättningar, analyser, antaganden. Framtagande
av budgetriktlinjer för sektorernas budgetarbete. Beslut om ram per sektor.

Augusti

Sektorledningens budgetarbete – antaganden, förutsättningar, analyser.

September

Dialogtillfällen där förvaltningsledningen och kommunstyrelsen möts om innehåll och
konsekvenser av förvaltningens förslag till förvaltningens verksamhetsplan
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30 september – beslut om ram per verksamhetsområde i respektive sektorledning.

Oktober

Kommunstyrelsen beslutar om förvaltningens verksamhetsplan med resultatmål samt taxor.

31 oktober –  beslut av verksamhetschef om ram för enhet.

November

Kommunfullmäktige behandlar förvaltningens verksamhetsplan som ett informationsärende
men fastställer resultatmål och beslutar om investeringsbudget och upplåningsram. Beslut
om taxor.

December

15 december – budget per enhet klar.

31 december – budget per enhet finns i ekonomisystemet.

Haleh Lindqvist

Kommundirektör, Kungälv
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Synpunkter från Lärarnas Riksförbund på Förvaltningens förslag på verksamhetsplan och 
budget 2022
Lärarnas Riksförbund är glada att se att det inte finns några effektiviseringskrav i budget för 
2022. Det är enligt vår mening omöjligt att spara mer på skolan. Våra medlemmar och även 
rektorer vittnar om att man är ”inne på skelettet”. Det går inte att spara mer utan att 
allvarligt riskera arbetsmiljön och kvaliteten i skolan.  
Nästa år slipper vi för första gången på flera år jobba in våra egna löneökningar, vilket förstås 
är mycket glädjande.
Vi får ett litet andrum 2022 och hoppas att det fortsätter så. Det ska dock nämnas att många 
av våra medlemmar redan mår dåligt pga. för hög arbetsbelastning, för stora elevgrupper 
och en känsla av otillräcklighet. 

Kungälv 211011
Styrelsen för Lärarnas Riksförbund i Kungälv, via Fredrik Dahlberg, 
Föreningsombud
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Lärarförbundets kommentarer till förvaltningens förslag på Verksamhetsplan och budget för 2022.

Budget 2022 innebär en marginell andhämtning i en lång rad av årliga nedskärningar till kommunens 
verksamheter, så även till Bildning och Lärande. Det är bra. För att få ett perspektiv på 
andhämtningen innebär den att den till viss del kompenserar för nedskärningen och ökade krav i de 
två senaste årens budgetar och verksamhetsplaner.  Om detta åstadkoms som ett resultat av ökade 
skatteintäkter, ökade statliga bidrag som en effekt av pandemin, engångsintäkter eller på andra sätt 
låter vi vara osagt.

De ständigt ökande kraven på lärare och rektorer, både från staten såväl som från huvudmannen 
riskerar dock att inteckna den andningspaus som budgeten representerar med råge. Vi står återigen 
inför kraven  att prestera mer med mindre resurser. I detta sammanhang talar vi om resurser i ett 
vidare perspektiv. Det vill säga ekonomiska, kunskapsmässiga, fysiska såväl som sociala. Fortfarande 
riskerar många lärare och rektorer en arbetsbelastning och arbetsmiljö som riskerar leda till, eller 
redan lett till ohälsa.

Vi konstaterar att förvaltningen de senaste åren sett sig nödgade att  minimera kompetensen  till de 
lagstadgade minimikraven i skollagen, inom Bildning och lärandes verksamheter, eller/och minska 
personaltätheten. Det har skett  och sker genom omställningsprocesser där överkvalificerad 
pedagogisk personal i kompetenskrävande delar av våra verksamheter flyttas eller anställningar 
avslutas. Allt för ofta är det de elever och barn som har mest behov av utbildade, erfarna och 
kompetenta pedagoger som påverkas av kompetensminimering och minskad personaltäthet. Vi ser 
inte att de ekonomiska resurserna ger utrymme att påbörja en förändring i riktningen mot mer 
kompetent personal och en personaltäthet som säkrar kvalitet i verksamheterna och en 
arbetsbelastning och arbetsmiljö som inte riskerar leda till ohälsa för lärare.

Lärarförbundet och SKR tecknade 2021 ett nytt centralt avtal- HÖK 21. Ett av de viktigaste 
gemensamma åtagandena är att partsgemensamt verka för strategisk kompetensförsörjning, såväl 
på kort som på lång sikt. Lärarförbundet får tyvärr konstatera att huvudmannen Kungälvs kommun 
tycks jämställa personalförsörjning med kompetensförsörjning. För Lärarförbundet är det två vitt 
skilda begrepp. 

För att Kungälv ska vara en attraktiv arbetsgivare och bli framgångsrika i arbetet med strategisk 
kompetensförsörjning krävs förbättringar inom en rad områden. Vi nämner här de viktigaste. 

 Kommunens arbete för en hållbar och attraktiv arbetsmiljö med en rimlig arbetsbelastning 
för lärare och rektorer måste utvecklas och förbättras. 

 Kommunens lönepolitik för att åstadkomma en önskvärd lönestruktur, med möjlighet till en 
lönekarriär som sträcker sig över hela yrkeslivet, måste radikalt förbättras. 

 Kommunens insatser för att uppmärksamma och premiera redan anställda lärare och chefer 
måste förbättras. Det gäller särskilt de lärare som har lång anställningstid i kommunen. Allt 
för att behålla erfarenhet, stabilitet och engagemang i verksamheterna. 

Förvaltningens förslag till verksamhetsplan andas ambition, vilja och tro. Lärarförbundet ser fram 
emot att ambitioner, vilja och tro omsätts i handling inom Bildning och Lärande under 2022.

Lärarförbundets styrelse i Kungälv 
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Synpunkter på budgeten från Kommunal Kungälv 

1.5.3 Anställda i förhållande till invånare

Vi noterar att arbetsgivaren konstaterar att andelen anställda minskat sedan 2018. De som 
arbetar inom vårt avtalsområde har betalat ett allt för högt pris för politikens iver att minska 
andelen anställda i förhållande till invånare. Innan 2018 var underbemanningen rejält 
märkbar och efter 2018 har det blivit än värre. Rätt bemanning utifrån verksamhetens 
behov, tillräcklig återhämtning och god arbetsmiljö borde vara det som är mätvärdet.

Inslagen väg blir en kostnad i lång och kort sjukfrånvaro. Sämre kvalité och arbetsmiljö. 
Därför att färre skall utföra samma antal eller fler arbetsuppgifter. Färre skall ta ett större 
ansvar. Fler barn skall dela på barnskötarens uppmärksamhet och yrkesskicklighet för bästa 
start i livet. Färre undersköterskor i äldreomsorgen skall arbeta för en värdig och trygg 
ålderdom. Och städ och sanitet i kommunens lokaler skall avklaras på kortare tid än innan 
2018. 

1.5.4 Kungälv som arbetsgivare

Stolta medarbetare som gör skillnad

För att nå det behövs:

- Tillräckligt många anställda inom Kommunals avtalsområde. Bannlys de sk noll-viken. 
Det är när chefen inte tar in en vikarie då det behövs för att spara pengar.

- Trygga anställningar skall vara normen. Idag används visstidsanställda istället för 
tillsvidare anställd personal. 

- Heltid skall också vara norm.

- Att arbetsgivaren tillskjuter medel för att alla anställda i Kungälvs kommun skall få en 
heltidstjänst

- Öka möjligheten till delaktighet och inflytande på arbetsplatsen. När det gäller 
förändringar, utveckling, arbetsmiljö, arbetsmetoder och så vidare. Då ökar 
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stoltheten i arbetet och över att vara anställd i Kungälvs kommun.

- Att arbetsgivaren höjer friskvårdsbidraget för alla anställda 

Karriärvägar och utvecklingsmöjligheter
För att nå det behövs:

- Erbjud handledning. Utomstående som är meriterade. Rätt handledning vid rätt 
tillfälle. Behoven av handledning kan vara olika; arbetsgruppen, brukare och 
anhöriga, metod och för att hantera egna mentala och psykologiska processer 
kopplade till arbetet

- Avsätt pengar till fortbildning och kompetensutveckling för de som arbetar inom 
Kommunals avtalsområde.

- Erbjud de som vill utbilda sig inom sitt yrkesområde i form av enstaka kurser vid 
behov och hela yrkesprogram när sådant saknas.
 

- Mer i lön skall följa med utbildning och ökad kompetens som arbetsgivaren har 
användning av. 

- De som tar egna initiativ till utbildning kopplat till sitt arbete skall få göra det på 
betald arbetstid

- Uppmuntra till att barnskötare och undersköterskor specialist utbildar sig genom att 
erbjuda specialist utbildning på betald arbetstid.

Yrkesdialoger med medarbetare ger inspiration och kunskap

För att nå det behövs:

- Kommunal har bjudit in politiken till dialog utan önskat resultat och återkoppling.
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1.5.5 Kommunens resurser – dess medarbetare

För att nå det behövs:

- Heltid som norm

- Förutsättningar för att kunna utföra arbetet i form av tid, god arbetsmiljö, pengar 
och andra resurser.

- Skapa förutsättningar för hälsosamma arbetsplatser – APT, med påverkansmöjlighet 
på schemat. De bästa idéerna och lösningarna skapas på arbetsplatsen.

- Grundbemanningen måste vara på plats.

- Överanställning! All erfarenhet från andra arbetsgivare är att dessa sk 
överanställningar ”äts upp” av den oplanerade frånvaron till exempel sjukdom eller 
vård av barn.

- Omvandla kostnaderna för fyllnadslön, övertidsersättning och timlön till heltid istället

- Chefer skall få stöd av ekonomer för att se över de kostnader de har idag för 
exempelvis övertidsersättningar för att våga anställa

- Minska heltidsmåttet ytterligare för vaken natt. 

- Ett nattarbetspass skall som regel vara 10 tim/natt. Färre timmar, 9tim/natt, ger fler 
nätter för samma sysselsättningsgrad. Det ohälsosamma med att arbeta natt är tiden 
mellan 0.00 och 05.00. Utöver en direkt arbetsmiljöförsämring för de som arbetar 
natt så påverkar 9tim/natt de som arbetar dag-kväll. Behovet av barnomsorg på 
obekvämarbetstid, ökat krav på kollektivtrafikens turer är några av de effekter som 9 
tim/natt kommer att medföra.

- Skjuta till pengar gällande sänkning av nattarbetstiden.

Kungälvs kommun ska ha ett systematiskt och strategiskt arbete med 
kompetensförsörjning

För att klara det behövs:

- Att arbetsgivaren ser över kompetensutvecklingsplanerna för alla Kommunals yrken.
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Lönebildning och lönesättning ska bidra till kompetensförsörjningen

För att nå det behövs:

- Satsningar på yrkesgrupper som halkat efter enligt analys och lönekartläggning som 
exempelvis personlig assistent.

- Satsa på medarbetare med erfarenhet. De som blir nyanställda har ett bättre läge att 
löneförhandla.

- Att arbetsgivaren arbetar med att identifiera "snedsitsar" och justerar dessa utanför 
Kommunals pott.

- Höj lägsta lönen för medarbetare utan gymnasieutbildning från 21 285kr till 21 500kr.

Kungälvs kommun ska erbjuda trygga anställningsvillkor

För att nå detta behövs:

- Tillsvidare anställd poolpersonal för att täcka frånvaro för sjukdom.
- Trygga anställningar som norm

- Varenda chef vet vilka timavlönade och visstidsanställda de skulle vilja 
tillsvidareanställa. Ofta saknar de personerna utbildning. Ge cheferna möjlighet att 
anställa dessa ”pärlor” genom att erbjuda dessa personer relevant yrkesutbildning på 
betald arbetstid.

- Lägst yrkesutbildning skall gälla inom äldreomsorgen, barnomsorg och LSS. Därför 
skall de som saknar yrkesutbildning också ges möjlighet att utbilda sig på betald 
arbetstid. 

Kungälvs kommun ska ha jämställda och icke diskriminerande arbetsplatser

För att nå det behövs:

- Heltid som norm

- Trygga anställningar inom Kommunals avtalsområde. Cirka 80% av våra medlemmar 
är kvinnor.

- Satsa på att motverka effekterna av marknadskrafterna som påverkar kvinnolönerna 
negativt. 

- Lyft blicken och var proaktiv vid lönesättningen och i lönestrategin för 
kvinnodominerade yrkesgrupper inom Kommunals avtalsområde så som 
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undersköterskor, stödassistenter, barnskötare och måltidspersonal. Snart kommer 
marknadskrafterna ikapp även här. 

Andelen unga och äldre blir allt fler 

Fler barn och äldre kräver fler/större skolor och äldreboenden. 

Den snabba utvecklingen med många barn och elever och försenade byggprojekt gör det 
svårt med kommunens resursplanering och bidrar till ökad arbetsbelastning för våra 
medarbetare och ökade kostnader

1.5.3 Anställda i förhållande till invånare

1.5.4 Kungälv som arbetsgivare

1.5.6 Arbetsmiljö 

2.2.1 Attraktivt att vara anställd i Kungälvs kommun

En ökad digitalisering ställer krav på flexibilitet och vilja att förändra. Ny teknik kan 
innebära förändringar i kompetenser och personalvolym. 

Ökad belastning på IT/digitala-service och kundcenter. Resurser krävs för att höja 
kompetensen hos medarbetare, invånare och kunder. Investeringar i ny teknik blir 
avgörande.

1.5.4 Kungälv som arbetsgivare

1.5.6 Arbetsmiljö

2.2.1 Attraktivt att vara anställd i Kungälvs kommun

För att klara det behövs:

- Det behövs pengar för att finansiera den tid det tar för våra yrkesgrupper att lära sig nya 
digitala verktyg. Tid och andra resurser för att använda de digitala verktygen i arbetet måste 
tilldelas.  

- Mer luft i schemat och/eller avsatt tid för bland annat dokumentation under arbetspasset. 
Det är en arbetsmiljöfråga, en verksamhetsfråga samt en fråga om attraktivitet i att vara 
anställd i Kungälvs kommun.

Kunskap – en nyckeltillgång 

Vi måste frigöra resurser för att kunna jobba med ständig fortbildning och 
kompetensutvecklingsinsatser. Kräver resurser i form av tid och ökade utvecklings- och 
personalkostnader.
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1.5.4 Kungälv som arbetsgivare

1.5.6 Arbetsmiljö

2.2.1 Attraktivt att vara anställd i Kungälvs kommun

2.3.1 Alla barn och elever vistas i en trygg och säker pedagogisk miljö

För att nå det behövs:

- Att arbetsgivaren ser över kompetensutvecklingsplanerna för alla Kommunals yrken.

Ökad robusthet och säkerhetstänk 

Extrema händelser där verksamheten och infrastrukturen störs, såsom pandemin, skred, 
stormar och översvämningar kräver ökad samordning och bättre stöd inom förvaltningen 
från de olika professionerna. 

Stabens utmaningar 

• Digital biståndsprocess, E-tjänsteplattform, robotisering tillsammans med 
Soltakskommunerna. Treserva och Public in i E-arkivet senast 2023. FVIM (Framtidens 
vårdinformation). 

• Kompetensförsörjning 

• Kompetensutveckling och fortbildning

 Minska sjukfrånvaro 

Då behövs:

- Tillräckligt många anställda och att de är tillsvidare anställda

- Bättre rutiner och användning av skyddsutrustning vid fler smittor inom vård, skola 
och omsorg. Till exempel vinterkräksjuka, andra magsjukor, influensa mm. 

- Kompensera för karensavdraget första dagen för de som arbetar inom Kommunals 
avtalsområde i vård, skola och omsorg i sk brukarnära arbetsuppgifter. Sjuknärvaron 
är en tung faktor för smittspridning och bidragande orsak till sjukfrånvaro, både kort 
och lång.

• Rätt till heltid möjlighet till deltid – Heltid är norm!

• Systematiskt arbetsmiljöarbete samt arbete med sunt arbetsliv: 

Då behövs:

- Att skyddsombuden får den grundutbildning de skall ha samt årlig fortbildning. 

- Tillse att våra skyddsombud har de förutsättningar de behöver i form av bland annat 
tid. 
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- Att arbetsgivaren arbetar mer aktivt med det systematiska arbetsmiljöarbetet och 
säkrar kunskapen i arbetsmiljölagen i alla led.

• Löneprocessen 

• Revidering av samverkansavtalet tillsammans med fackliga organisationer 

• Utveckla ledarskapet via tillitbaserade ledning och styrning 

• Nytt intranät 

• Se över grafiska profilen 

• Ökade myndighetskrav såsom plan för krisberedskap, plan för civilt försvar mm 

Det behövs:

- Säkerställa att skyddsutrustning och handsprit finns i lager

- Ha plan/planer hur arbetet skall organiseras för att säkerställa god arbetsmiljö och 
kvalité till brukarna även under kriser. 

• Arbeta med trygghet och brottsförebyggande

Sektor Bildning och Lärandes utmaningar 

• Höja elevernas kunskapsresultat i grundskolan 

• Fler elever som genomför gymnasiet på 3 år 

• Elevernas upplevelse av trygghet ska öka  

För att nå det behövs:

En trygg miljö innebär fler vuxna som ser och hör. Andra yrkesgrupper så som till exempel 
inom lokalvård och måltid är en del i att skapa en trygg och säker pedagogisk miljö för barn 
och elever. 

- De som aktivt tar på sig ansvaret för att skapa en trygg och säker pedagogisk miljö för 
barn och elever skall också premieras i lön.

• Barnantal och lokalkapacitet 

• Gymnasiets framtida inriktning 

• Distansundervisning 

• APL (Arbetsplatsförlagt lärande) 

• Digitaliseringsprocessen 

• Kompetensförsörjning
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För att nå det behövs:

- Uppdraget för elevassistent måste tydligt definieras inför varje nytt barn eller 
ungdom. Förväntningar, arbetsuppgifter, ansvar, metoder att arbeta efter och så 
vidare

- Anställningen som elevassistent måste också innebära fortbildning och 
kompetenshöjning utifrån det enskilda barnet/ungdomens behov och ha följsamhet 
när uppdraget förändras. 

- Elevassistenterna skall också erbjudas ett utbildningspaket som motsvarar 
grundläggande kunskap för arbetet. Utbildning sker på arbetstid.  

- Minska andelen visstidsanställda i förskolan. Organisera behovet av personal vid 
korttidsfrånvaro med tillsvidare anställd personal.

• Heltidsresan

Sektor Trygghet och stöds utmaningar 

• Köpt vård och boende (vuxna/barn) 
• Brist på utbildad arbetskraft för vissa verksamheter: 

För att lösa det behövs:

- Erbjud alla som saknar gymnasial yrkesutbildning kopplat till sitt arbete utbildning 
motsvarande gymnasial yrkesutbildning. 

- Utbildning och fortbildning sker systematiskt och på arbetstid

- Satsa på fortbildning och kompetenshöjning utifrån verksamhetens behov när behov 
uppstår och systematiskt genom en kvalificerad uppskattning vad som skulle 
behövas.

• Boende (till exempel särskilda boenden och LSS-boenden) 
• Lokalisering 
• Minska sjukfrånvaro

För att klara det behövs:

- Tillräckligt många anställda, bättre rutiner och skyddsutrustning vid all form av 
smittsam smitta inom vård och omsorg. Till exempel vinterkräksjuka, andra 
magsjukor, influensa mm.
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- Kompensera för karensavdraget första dagen för de som arbetar inom Kommunals 
avtalsområde i vård och omsorg. Sjuknärvaron är en tung faktor för smittspridning 
och bidragande orsak till kort och lång sjukfrånvaro.  

- Anpassa arbetet efter individen. Konkret innebär det att fördela arbetsuppgifterna 
utifrån var och ens förmåga och förutsättningar. 

- Skapa luft i schemana för kortare återhämtningar under ett arbetspass och 
återhämtning mellan arbetspassen.

- Fördela arbetsuppgifterna och uppdragen utefter de förutsättningar som de facto 
finns och inte utefter ett önsketänkande eller önskat läge. 

- När en vikarie tas in skall arbetet och uppgifterna reduceras. Och när det är tänkt att 
det som inte blev gjort skall göras skall personalen ökas tillfälligt med minst liks 
mycket för varje dag/pass det varit inne en vikarie. Det är den väg som ger 
förutsättningar för minskad sjukfrånvaro som är arbetsrelaterad. 

- Avsätt tid i schemat för dokumentation och säkerställ att alla har den kunskap de 
behöver. 

• Digitalisering 
• Heltidsresan

För att nå det målet behövs:

- Minska heltidsmåttet ytterligare för vaken natt. Ett nattarbetspass skall som regel 
vara 10 timmar. Färre timmar ger fler nätter för samma sysselsättningsgrad. Det 
ohälsosamma med att arbeta natt är tiden mellan 0.00 och 05.00. Därför skall inte 
antalet nätter inte öka för de som arbetar natt utan antalet pass skall istället minska 
vid en arbetstidsförkortning.

- Förutsättningar för heltid som norm är bra arbetsmiljö, bra arbetstider och bra 
schema. Arbetspassens längd och innehåll är avgörande faktorer. Det ser olika ut 
beroende på vad en jobbar inom. 15 timmars arbetspass med sovande jour inom LSS 
kan inte jämföras med ett 15 timmars arbetspass inom äldreomsorgen. Därför skall 
detaljstyrning undvikas och schemana skall lösas på arbetsplatsen. 

- Se över heltidsmåttet för de som arbetar dag/kväll/helg och storhelger. 

- Avsätt pengar för heltid som norm. 
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Sektor Samhälle och utvecklingens utmaningar 

• Kontinuitetshantering (kris & säkerhet) 

• Minska specialkoster och öka de klimatsmarta måltiderna

För att nå det behövs:

- Säkerställ att de som arbetar inom köken har förutsättningar att utföra sitt arbete på 
ett säkert sätt utifrån arbetsmiljö och säkerhet. 

- Se över hur arbetsuppgifterna är fördelade över dagen och säkerställ att 
arbetspassets längd också motsvarar de timmar som behövs för att utföra 
arbetsuppgifterna. 

- Bättre arbetsmiljö till exempel inventera behovet av arbetstekniska hjälpmedel på 
individ nivå.

• Fastighetsunderhållet

För att lösa det behövs:

- Inom vårt avtalsområde finns det allt för många lokaler som inte håller måttet för 
verksamheten som bedrivs eller arbetsmiljön. Här behövs mycket resurser. Det är 
inte meningen att arbetsmiljöverket skall hota med vite innan något görs åt bristerna. 

• Arbeta om internhyressystemet 

• Nödvändiga åtgärder på fritidsanläggningarna. 

• Upphandling och utbyggnad av överföringsledningar 

• Heltidsresan
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K UN GÄ L V NÄ R E N E R GI A B

[TOTAL

I T B UD GE T 2022

IN TÄ K T E R

E lp ro d u k tio n , v in d k ra ft

IE lc e rt ifi k at , v in d k ra ft

Fa s t av g ift , e lh a n d e l

R ö r l ig t p r is , e lh a n d e l

Fa s t p r is , e lh a n d e l

S o lc e lle r

L a d d in f ra

K O S T NA D E R
In kö p e l
E lce rt if ikat
Öv rig a ext ko stnad e r

S o lce lle r & lad d infra
Av s kriv n ing a r

I Utfa ll P rog nos Budget Budget- - - - - -
2020 2021 2021 2022

T

1 1 12 2 4 0 0 2 4 12 2 6 8 2

79 1 1 72 2 9

3 04 8 2 80 0 2 4 0 0 2 94 0
- ,____

3 9 2 9 2 6 7 10 0 4 2 62 8 4 7 0 13- -
13 8 6 3 15 00 0 2 3 22 0 19 8 9 0

4 6 5 8 4 20 0 4 20 0 8 70 0

0 0 0 3 0 0
6 2 0 52 9 1 6 1 1 74 9 32 8 1 5 54

- 4 8 2 8 0 8 0 00 0 6 1 08 5 6 4 12 0- 1 4 6 9 50 0 2 4 0 0 2 3 5- 2 5 9 7 2 95 0 3 63 3 3 4 19-
4 6 94 4 14 6 4 09 6 1 1 2 7 1

8 8 8
-

88 9
-

8 74 1 0 8 1
57 9 2 8 8 8 4 8 6 7 2 0 8 8 8 0 12 6

- -
4 124 3 0 2 6 2 84 4 1 4 2 8

NA D 76 5 73 5 73 5 9 1 1- - -

T kr

R Ö R E LS E R E S U LTA T

F INA N S . N ET T O K O S T

R E S U LT AT FÖ R E B O K S .D IS P .
T IL LFO RDA M EDEL

IN V E S T E R ING A R
F ina ns ie r ing s nett o

www. kungalvenergi.se

3 359 2 291 2 109 517
4 247 3 180 2 983 1 598

0 800 750 5 000
4 247 2 380 2 233 -3 402

eriergte'
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IELHANDEL Utfall
2020

Prognos
2021

Budget
2021

Budget
2022

Tkr

INTÄKTER
Fast avgift 3 048 2 800 2 400 2 940

-
Rörligt pris 39 292 67 100 42 628 47 013

-
Fast pris 13 863 15 000 23 220 19 890

-
56 203 84 900 68 248 69 843

-
KOSTNADER

-
Inköp el 48 280 80 000 61 085 64 120

-
Elcertifikat 1 469 500 2 400 235
Övriga ext kostnader

-
1 703 2 000 2 598 2 460

Avskrivningar solcellsfält 174 175 160 367
I 51 626 82 675 66 243 67 182

RÖRELSERESUL TAT 4 577 I 2 225 2 005 2 661

IFINANS. NETTOKOSTNAD -27 0 0 125

RESULTAT FÖRE BOKS.DISP. 4 604 f 2 225 I 2 005 2 536
TILLFÖRDA MEDEL

INVESTERINGAR
Finans ieringsnetto

www.kungalvenergi.se

4 778 2 400 2 165 2 903

0 800 750 5 000
4 778 1 600 1 415 -2 097

eriergte'
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iVINDKRAFT Utfall Prognos Budget Budget Tkr

2020 2021 2021 2022
1--

INTÄKTER
Elproduktion 1112 2400 2 412 2 682

Elcert ifikat 79 11 72 29

1 191
I t

2 411 2 484 2 711

KOSTNADER

Övriga ext kostnader 895 950 1 035 959

Avskrivningar 714 714 714 714

1 609
+

1 664 1 749 1 673
F r

+

RÖRELSERESUL TAT -418 747 735 1 038
l

FINANS. NETTOKOSTNAD 792 735 735 786

RESULTAT FÖRE BOKS.DISP. -1 210 12 0 252
TILLFÖRDA MEDEL 496 726 714 966

INVESTERINGAR 0 0 0 0
Finans ieringsnett o -496 726 714 966

www. kungalvenergi.se eriergte'
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[SOLCELLE R & LADDINF RA [

}

INTÄKTER I
+

Solceller 4 658 4 200 4 200 8 700
+

Ladd infra 0 0 0 300

I 4 658

L
4 200

t--
4 200 9 000

KOSTNADER I

Övriga ext kostnader 4 694 4 146 4 096 11 271

4 694 4 146 4 096 11 271

RÖRELSERESUL TAT -36 54 104 -2 271
+

IFINANS. NETTOKOSTNAD 0 0 0 0

RESULTAT FÖRE BOKS.DISP. -36 54 104 -2 271
TILLFÖRDA MEDEL -36 54 104 -2 271

Utfall
2020

Prognos
2021

Budget
2021

Budget
2022

INVESTERINGAR
Finans ierings nett o

0
-36

0
54

0
104

0
-2 271

www. kungalvenergi.se eriergte'
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INVESTERINGSPLAN 2022-2026 I I +

Tkr 2022 Progn os 2023 Prognos 2024 Prognos 2025 Prognos 2026

VINDKRAFT

f

-

Vindkraftverk 0 0 0 0 0
S:A TOTALT VINDKRAFT 0 0 0 0 0

r I j j j j Total
investering:

ELHANDEL 0 0 0 0 0 0

Solceller elproduktion 5 000 2 000 2 000 2 000 2 000 13 000

S:A TOTALT 5 000 2 000 2 000 2 000 2 000 13 000

www.kungalvenergi.se eriergte'



7 Budget 2022 - förvaltningens verksamhetsplan, investeringsbudget med - KS2021/1571-1 Budget 2022 - förvaltningens verksamhetsplan, investeringsbudget med lokalförsörjningsplan, riktlinjer för budgetprocess  : Kungälv Energi - Budget

F

Tkr

FINANSIERINGSANAL YS

I 2022

[
2023

[ [ l [
20 24 2025 202 6

T ILLFÖRDA MEDEL: I- -
ELHANDEL 2 536 2 442 2 45 1 2 530 2 544

VINDKRAFT 252 2 11 2 11 326 336
- - -

SOLCELLER & LADDINFRA -2 271 -1 000 -200 300 1 250

I 5 17 1 653 2 462 3 156 4 130

l t t t tAVSKRIV NINGAR:- - - - -
ELHANDEL 367 433 499 565 63 1

- - - -
VINDKRAFT 7 14 714 714 7 14 7 14

SOLCELLER & LADDINFRA 0 0 0 0 0
1 081 1 147 1 2 13 1 279 1 345

Summa tillförda medel: 1 598 2 800 3 675 4 435 5 475

ANVÄNDA MEDEL: t t t t
Investeringar 5 000 2 000 2 000 2 000 2 000
Summa använda medel: 5 000 2 000 2 000 2 000 2 000

NETTOFÖRÄNDRING -3 402 800 1 675 2 435 3 475

17 983

13 0 00

Summa:

4 983

www.kungalvenergi.se eriergte'
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K UN GÄ L V ENER GI A B
T T

f
Up pdat e r ad 31/8

[TOTAL Ut f a l l ,_ - - - ,_

2020 2 02 1 2 02 1 202 2
IN TÄKTE R - -
Rö re l s e i n t ä k t er E ln ät 2 59 3 3 1 2 78 0 26 26 9 569 278 05 1- -
Rö re l s e i n tä k t er V ärme 82 343 102 7 00 100 4 68 102 964
Rö re l s e i n tä k te r S tad s n ät 36 9 29 39 8 00 38 170 4 1 09 0
A n s lu t n in g s av g ift er 20 347 14 5 00 14 6 00 16 85 0
A kt iv erat arb et e 15 84 5 12 2 50 16 7 00 16 00 0
Ö vri g a in tä kt er 12 9 17 8 0 06 8 242 11 79 8

4 2 7 7 12 r- 45 5 2 82
}-

44 7 74 9 4 66 753
KOS T NA D ER

f---

Tr a n s ite r in g s ko s t n a d 22 6 05 24 100 2 2 8 70 23 110
In kö p fö r lu s te n e rg i 5 8 66 9 0 00 7 500 8 924
B rä n s le k o s t n ad e r 3 1 7 5 1 35 6 6 1 34 8 9 1 34 73 8
v ri g a ex t ko s t n ad e r 193 6 93 2 08 8 25 20 3 1 13 209 82 3
Pers o n a l ko s t n ad e r 7 1 378 69 0 83 7 0 9 09 78 97 3
A v s k r iv n i n g a r/ N ed s kri v n i n g ar 65 4 19 6 1 167 6 0 173 62 34 7

39 0 7 12 40 7 8 36 399 4 5 6 4 17 9 15

RÖ RE L S E RE S U L TA T 3 7 0 00 4 7 4 46 48 29 3 4 8 838
- -

F l  NA NS .  NET TO KOS T NA D 6 7 57 6 648 7 0 00 6 464

R ES U L TA T F Ö R E B O KS .D IS P. 30 24 3 40 79 8 1 4 1 29 3 4 2 374

Pro gnos Bu d g et B ud ge t

TI LLF Ö RDA M EDEL

INV ES T E RING A R
Finansieringsnet to

95 6 62

14 3 74 5
-48 0 83

10 1 965

11 1 845
-9 880

1 0 1 4 66

132 820
-3 1 3 54

10 4 72 1

199 900
-9 5 17 9

www. kungalvenergi.se eriergte'
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Up p d ate r ad 31/8

[EL NÄ T Utfa ll
2020

Prognos
202 1

Budget
202 1

Budget
2022

INTÄ KT ER
Transite ringsintä kter 122 465 130 000 126 735' 13 1 050'
Gatlj usintä kter 9 396 10 500 10 308 10 6 17
Aktiverat arbete 8 347 6 200 9 000 8 500
Anslutningsav g ifter 8 348 7 700 6 400 8 550
E nerg iskatt 127 470 137 526 132 526 136 384
Övriga intä kter 5 30 1 3 800 3 800 4 802

28 1 327 29 5 726 288 76 9 299 903
KOSTNADER

Transite ringskostnader 22 605 24 100 22 870 23 110
-

Inköp fö rlustenerg i 5 866 9 000 7 500 8 924
-

Övriga ext kostnader 34 446 36 500 34 576 35 883

Energ iskatt 127 470 137 526 132 526 136 384
Persona lkostnade r 37 929 37 200 38 397 42 597
Avskriv ningar 32 494 27 400 27 0 18 28 284

I 260 8 10 27 1 726 262 88 7 27 5 182

RÖRELS ERES ULTAT 20 5 17 24 000 25 88 2 24 72 1

FINA NS . N ETTOKOSTNA D 3 920 3 860 4 065 3 743

RES ULTAT FÖ RE BO KS .DIS P. 16 597 20 14 0 2 1 817 20 978
TILLFÖRDA M EDEL

INV ESTERINGAR
Finans ieringsnett o

49 091

73 7 18
-24 627

47 540

4 9 850
-2 310

48 835

49 850
-1 015

49 262

60 150
-10 888

www. kungalvenergi.se eriergte'
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Up p date r ad 31/8

[VÄRME

INTÄ KTER t t t t

V ärmeintä kter 8 1 064 100 500 98 598' 10 1 464'
Elproduktion 16 500 370 1 500
Utsläppsrätter 1 263 1 700 1 500 0
Aktiverat arbete 577 650 650 1 000

Anslutningsavg ifter 9 16 800 800 1 000

Öv riga intä kter 3 226 1 006 1 006 1 424

87 062

1
105 156 102 924 106 388

KOST NADER
Bräns lekostnader 20 02 1 23 388 22 798 2 1 228
Inköp fjärrvärme 11 730 12 273 12 093 13 5 10

Öv riga ext kostnader 20 073 2 1 03 1 2 1 164 22 687- -
Personalkostnader 17 120 16 647 16 087 18 068

Avskriv ningar 14 98 1 14 767 14 767 14 398

I 83 925 88 106 86 909 89 891

RÖRELS ERES ULTAT 3 137 17 050 16 015 16 497

FINANS . N ETTOKOSTNAD 6 19 605 635 6 17

RES ULTAT FÖRE BOKS .DISP. 2 518 16 44 5 15 380 15 880
TILLFÖRDA MEDEL 17 499 31 212 30 147 30 278

Utfa ll , , P rogno s
2020 202 1

Bud get
202 1

Budget
2022

INV ESTERINGA R
Finans ieringsnetto

26 3 15
-8 816

16 000
15 212

36 300
-6 153

62 650
-32 372

www. kungalvenergi.se eriergte'
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Uppdat erad 31/8

[S TADSNÄ T I Utfall Prognos

I

Budget

I

Budget
2020 2021 2021 2022-

I I I I I I

Relat io nsavg ifter int äkter 22 558 25 000 23 600 26 260
Serviceavg if ter intäkter 6 489 6 900 6 490 6 940
Svartfiber/kapacitets hyra 0 4 100 4 000 3 810
Övriga komm unikat io ns intäkter 7 882 3 800 4 080 4 080
A kt iverat arb ete 6 636 5 400 6 900 6 500
A ns lut ningsavg ifter 11 083 6 000 7 400 7 300

Övriga intäkter 2 078 1 500 2 407 2 880

56 726 52 700 54 877 57 770
KOSTNADER
Övriga ext kost nader 8 556 9 600 11 450 9 704
Perso nalkost nader 20 368 19 800 20 719 22 951
Avskrivning ar/Nedskrivn ingar 16 597 17 500 17 095' 17 880'- -

45 521 H= 46 900 49 264 50 535

RÖRELSERESULTA T 11 205 5 800 5 613 7 235

F INA NS. NE TTOKOS TNAD 2 167 2 130 2 247 2 056

RESULTAT FÖRE BOKS.DISP. 9 038 I 3 670 3 366 5 179
TILLFÖRDA MEDEL 25 635 21 170 20 461 23 059

INVESTERINGA R
Finansieringsnett o

37 200
-11 565

36 650
-15 480

36 6 50
-16 189

36 700
-13 64 1

www. kungalvenergi.se eriergte'
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Uppdate rad 31/8

IENTREPRENA D I
-

Utfa ll _Prognos __ Budget Budget
- - - -

1
2020 2021 2021 2022

INTÄ KT ER I 't- I

Sålda tjänster 3 1 646 3 1 167 32 535 34 130
-

Externa intä kter 2 138 1 700 1 479 2 692
33 784 32 867 34 014 36 822

KOST NAD ER I I I

Öv riga ext kostnade r 6 222 5 900 6 117 7 225

Perso nalkostnade r 24 073 24 87 1 26 22 1 27 427

Avs kriv ningar 1 34 7 1 500 1 293 1 785

31 642 32 27 1 33 631 36 437
- -

RÖRELS ERESU LTAT 2 142 596 383 385

-
FINA NS . N ETTOKOST NAD 52 53 53 48

RES ULTAT FÖR E BOKS.D IS P 2 o9o saa s30 337
TILLFORDA MEDEL

I
3 437 2 043 L_ 1 623 2 122

I

INV EST ERINGA R

Fi na nsie r ingsnetto

3 548

-111

1 500

•
2 175

-552

9 700
-7 578

www. kungalvenergi.se eriergte'
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INVESTERINGAR
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VÄRM E r 2022 Prognos 2023 Prognos 2024 Prognos 2025 Prognos 2026 Tkr

Produktionsanläggningar
Munkegärdeverket 2 000 2 000 600 600 600
Ny Värmeproduktion 40 000' 103 300' 12 700 0 0
Kode 100 100 100 100 100
Kärna 100 100 100 100 100
Bilar och verktyg 300 300 300 300 300

42 500 105 800 13 800 1 100 1 100
Fjärrv ärmenät
Produktionsökning 150 150 150 150 150

Fjy.nät cent Kly o. exploateringsomr E E t E

Rollsbo västerhöjd, stamledning 7 000 5 000 1 500 0 0
Rollsbo västerhöjd anslutningar 600 2 000 1 600 1 600 1 600
Kong ahällatomten 500 500 0
Västra Tull /Liljedal 2 000 2 000 2 000 2 000 0
Västra Tunge 0 2 000 2 000 0
Förtätning Ytterby 0 1 000 1 000 1 000
Nordtag 1 000 0
Kärna 500 200 200 200 200
Kode 200 200 200 200 200
Undercentraler 3 000 3 000 2 000 2 000 2 000
Övriga, Reinvestering lågtrycksnät Orren 5 200 7 300 0 0 0

20 000 23 200 10 500 7 000 4 000

S:A TOTALT VÄRME 62 650 129 160 24 460 8 250 5 250

www.kungalvenergi.se eriergte'
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STADSNÄ T 20 2 2 Prognos 2023 Prognos 2024 Prognos 2025 Prognos 2026

Nyanslutningar fiber
Privat & BRF Fokusomräden 13 250 13 500 12 500 12 000 12 000

+

Fiberanslutningar företag 3 500 3 500 3 000 2 500 2 500
+

Fiberanslutningar Kungälvs kommun 100 100 100 100 100
16 850 17 100 15 600 14 600 14 600

Fibernät
Expl oatering somräden 5 000 4 000 3 000 2 000 2 000
Strategisk utbyggnad (passivt nät) 2 200 3 000 3 000 3 000 3 000
Stamnät förstärkningar/förbättringar (vid ansl 3 500 3 000 2 500 2 000 2 000
Uppgradering aktivt nät 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000

+

Uppgradering fd fiberföreningar o city 4 000 3 000 2 500 2 000 2 000
+

Dokumentation landsbygd 500 500 500 500 500
+

Dokumentation övrigt 1000 700 500 500 500

[ 17 200 15 200 13 000 11 000 11 000

Övrigt
+

loT 50 50 50 50 50
+

IT-System utveckling (Flow) 100 50 50 50 50
PTS RSA 100 0 0 0 0

+

Projekt noder, aktivt material 1 600 1 000 1 000 1 000 1 000
1 850 1 100 1 100 1 100 1 100

Inköp av föreningsnät 800 0 500 0 0
S:A TOTALT STADSNÄ T 36 700 33 400 30 200 26 700 26 700

Tkr

www.kungalvenergi.se eriergte'
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ENTREPRENAD l 20 22 Prognos 2023 Prognos 2024 Prognos 2025 Prognos 2026  Tk

- -
Byte servicebilar 2 100 60o' 2 100 0 0- -
Hyllställage förråd 200 0 0 0 0
Grävlastare ( Huddig) 4 500 0 0 0 0
Skylift 2 500 0 0 0 0
Instrument, verktyg o övrinv 400 400 400 400 400
S:A TOTALT ENTREPRENAD I 9 700 1 000 2 500 400 400

GEMENSAMMA 2022 Prognos2023 Prognos 2024 Prognos 2025 Prognos 2026

Fastigheten, gård/förråd 22 000 7rs 500 500 2000
- -

400'
- -

Bil 800
4800

- - -
Kulvertering Komarksbäcken 250 250 250 0
Snabbladdare 1 500 0 0 0 0
Belysning markandsprojekt 500 0 0 0 0

- - - -
Intern IT 1 900 1 400 1 400 1 400 1 400
S:A TOTALT ADMINISTRATION 30 700 3 225 2 550 2 150 3 400

Tk

r
-

r

www.kungalvenergi.se eriergte'
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FINAN SIERINGSANALYS 2022 2023 2024 2025 2026
TILLFÖRDA MEDEL:

RESULTAT: ELNAT 20 978 21 245 20 324 19 560 20 393
VARME 15 880 14 133 13 753 16 249 18 532

STADSNAT 5 179 6 776 6 962 7 048 7 493
ENTREPRENAD 337 250 250 250 250

42 374 42 404 41 289 43 107 46 668

AVSKRIVNINGAR: ELNAT 28 284 30 580 33 790 37 223 40 463
VARME 14 398 16 234 21 226 21 800 22 022

STADSNAT 17 880 19 057 20 529 21 888 23 223
ENTREPRENAD 1 785 1 800 1 900 1 900 1 900

62 347 67 671 77 445 82 811 87 608

Summa tillförda medel: 104 721 110 075 118 734 125 918 134 276 593 724

ANVÄNDA MEDEL:
+- +- t + t

Investering ar 199 900 267 325 183 850 153 650 146 400 951 125
Utdelning 10 407 10 427 10 151 10 560 11 384 52 929
Skatt 2 290 2 294 2 233 2 323 2 504 11 644
Summa använda medel: 212 597 280 046 196 234 166 533 160 288

NETTOFÖRÄNDRING -107 876 -169 971 -77 500 4 0 615 -26 012 -421 974

www.kungalvenergi.se eriergte'
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Kungälv 2021-09-29

BUDGET TERTIALRAPPORT PROGNOS BUDGET
2022 2021-08 2021 2021

Exploateringsintäkter 94 525 0 54 425 54 525
Nettoomsättning 7 594 4 883 7 987 7 083
Aktiverat arb. för egen räkning 1 275 795 1 115 1 900
Ränteintäkter 0 0 0 0
SUMMA INTÄKTER 103 394 5 678 63 527 63 508

KOSTNADER 
Exploateringskostnader -72 777 -136 -42 241 -42 820
Övriga externa kostnader -3 965 -2 465 -3 667 -3 780
Personalkostnader -5 826 -3 145 -5 422 -4 818
Avskrivningar -2 100 -1 307 -2 025 -1 790
Räntekostnader -600 -261 -465 -550
SUMMA KOSTNADER -85 268 -7 314 -53 820 -53 758

RESULTAT 18 126 -1 636 9 707 9 750

INTÄKTER

2021-09-29
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Sammanträdesdatum 2021-10-20
Sida 9 (49)

KOMMUNSTYRELSEN Justeras sign

§ 287/2021

Budget 2022 - förvaltningens verksamhetsplan, investeringsbudget med 
lokalförsörjningsplan, riktlinjer för budgetprocess (Dnr KS2021/1571)
Sammanfattning
I föreliggande dokument redovisas Förvaltningens verksamhetsplan 2022, Investerings- och 
driftprogram 2022-2025 med utblick 2026-2029, Övergripande tidplan 2021-2029 samt 
Lokalförsörjningsplan 2022-2029. Dokumenten är förvaltningens svar på Kungälvstrions 
Rambudget och Budgetdirektiv. 

Förvaltningens verksamhetsplan samt Investerings- och driftsprogram beskriver hur 
förvaltningen kommer att disponera den ekonomiska ram som förvaltningen har till sitt 
förfogande för att uppnå de mål, uppdrag och riktlinjer som presenteras i budgetdirektiven 
samt vilket arbetssätt och andra dokument och förutsättningar som förvaltningen har att 
förhålla sig till 2022. 

Kommunstyrelsen föreslås besluta att fastställa Förvaltningens verksamhetsplan 2021-2022, 
Investerings- och driftsprogram 2022-2025 med utblick 2026-2029 med övergripande tidplan. 
Lokalförsörjningsplan 2021-2024.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Budget 2022 - förvaltningens verksamhetsplan, investeringsbudget med 
lokalförsörjningsplan, riktlinjer för budgetprocess
Bilaga Förvaltningens verksamhetsplan 2022 2021-10-13
Bilaga Kungälvstrion verksamheterna tillförs 164 mkr budget 2022
Bilaga Investeringsprogram 2022-2025_13okt_2021
Bilaga Övergripande Projekttidplan
Bilaga Lokalförsörjningsplan_2022_2025
Bilaga Riktlinjer för budgetprocess 2022-2026
Bilaga LR synpunkter budget 2022
Bilaga Lärarförbundets kommentarer till Förvaltningens förslag på Verksamhetsplan och 
budget för 2022
Bilaga Synpunkter på budget - Kommunal
Bilaga Kungälv Energi - Budget
Bilaga Bokab - 2022 budget, 2021 prognos

Yrkanden
Elisabeth Mattsson (L): 
1. Fastställa kommunstyrelsens nya ram 2022 till 2 930 mkr.
2. Förvaltningens verksamhetsplan 2022 antecknas till protokollet.
3. Reservation.
4. Reservation.
5. Skattesatsen fastställs till 21:34 per skattekrona- dvs en sänkning med 10 öre.
6-10. Enligt utskickat förslag.

Morgan Carlsson (SD): 
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Sida 10 (49)

KOMMUNSTYRELSEN Justeras sign

1. Avslag på punkterna 1,3,8,9.
2. Bifall till de ekonomiska ramarna som presenteras i Sverigedemokraternas ändringsförslag
3. Bifall till Sverigedemokraternas övriga ändringsyrkande i vår budget 2022. 

Erik Andreasson (V):
1. Att fastställa ramen på 2932mkr 
2. Att förvaltningens verksamhetsplan 2022 antecknas till protokollet.
3. Reservation
4. Reservation
punkt 6-10 samma som tidigare

Miguel Odhner (S): Bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Anders Holmensköld (M): Avslag på yrkanden från Vänsterpartiet, Sverigedemokraterna 
samt Liberalerna.

Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att Kommunstyrelsen beslutar att 
anta förvaltningens förslag till beslut.

Omröstning begärs inte.

Tilläggsyrkande
Gun-Marie Daun (KD): Kristdemokraterna yrkar att delar av överskottet 2021 ska användas 
att ytterligare göra amortering och sänka vår stora låneskuld under 2022.

Miguel Odhner (S): Bifall till Gun-Marie Dauns (KD) tilläggsyrkande

Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att Kommunstyrelsen beslutar att 
anta Gun-Marie Dauns (KD) tilläggsyrkande.

Omröstning begärs inte.

Beslut
Förvaltningens verksamhetsplan 2022, inklusive Investerings- och driftsprogram 
2022-2025 med utblick och övergripande tidsplan godkänns.

Förslag till kommunfullmäktige
1. Fastställa kommunstyrelsens nya ram 2022 till 2 928 mkr enligt majoritetens 

budgetskrivelse 2021-09-15.
2. Förvaltningens verksamhetsplan 2022 antecknas till protokollet. 
3. Kommunstyrelsens resultatmål fastställs
4. Investerings- och driftsprogram 2022-2025 med utblick mot 2029 inklusive 

övergripande tidsplan fastställs
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5. Skattesatsen fastställs till 21:44 per skattekrona – det vill säga oförändrad 
skattesats. 

6. Projekten i tabell 1 under verksamhetens bedömning i tjänsteskrivelsen 
godkänns för start av upphandling och byggnation samt att uppdra till 
sektorchef för Samhälle och utveckling att underteckna avtalen för objekten vi 
kontraktsskrivning.

7. Upplåningen ska göras i enlighet med vid varje tidpunkt gällande Finanspolicy, 
antagen av kommunfullmäktige. Kommunstyrelsen har rätt att under 2022 
omsätta lån, det vill säga låna upp belopp motsvarande de lån som sägs upp 
alternativt förfaller till betalning under 2022.

8. Riktlinjer för budgetprocess 2022-2026 fastställs och riktlinjer för budgetprocess 
2019-2022 upphör att gälla. 

9. Ekonomiberedningen får i uppdrag att revidera modellen för styrning och 
ledning – Från demokrati till effekt och tillbaka.

10. Kommunstyrelsen får i uppdrag i enlighet med uppsiktsplikten att följa upp 
hur kommunens bolag medverkar till att kommunfullmäktiges strategiska mål, 
samt god ekonomisk hushållning uppnås.

11. Delar av överskottet 2021 ska användas för att ytterligare göra amortering och 
sänka låneskulden under 2022.

__________
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samt vilket arbetssätt och andra dokument och förutsättningar som förvaltningen har att 
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Elisabeth Mattsson (L): 
1. Fastställa kommunstyrelsens nya ram 2022 till 2 930 mkr.
2. Förvaltningens verksamhetsplan 2022 antecknas till protokollet.
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anta förvaltningens förslag till beslut.
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Gun-Marie Daun (KD): Kristdemokraterna yrkar att delar av överskottet 2021 ska användas 
att ytterligare göra amortering och sänka vår stora låneskuld under 2022.

Miguel Odhner (S): Bifall till Gun-Marie Dauns (KD) tilläggsyrkande
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Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att Kommunstyrelsen beslutar att 
anta Gun-Marie Dauns (KD) tilläggsyrkande.

Omröstning begärs inte.
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Förvaltningens verksamhetsplan 2022, inklusive Investerings- och driftsprogram 
2022-2025 med utblick och övergripande tidsplan godkänns.

Förslag till kommunfullmäktige
1. Fastställa kommunstyrelsens nya ram 2022 till 2 928 mkr enligt majoritetens 
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5. Skattesatsen fastställs till 21:44 per skattekrona – det vill säga oförändrad 
skattesats. 

6. Projekten i tabell 1 under verksamhetens bedömning i tjänsteskrivelsen 
godkänns för start av upphandling och byggnation samt att uppdra till 
sektorchef för Samhälle och utveckling att underteckna avtalen för objekten vi 
kontraktsskrivning.

7. Upplåningen ska göras i enlighet med vid varje tidpunkt gällande Finanspolicy, 
antagen av kommunfullmäktige. Kommunstyrelsen har rätt att under 2022 
omsätta lån, det vill säga låna upp belopp motsvarande de lån som sägs upp 
alternativt förfaller till betalning under 2022.

8. Riktlinjer för budgetprocess 2022-2026 fastställs och riktlinjer för budgetprocess 
2019-2022 upphör att gälla. 

9. Ekonomiberedningen får i uppdrag att revidera modellen för styrning och 
ledning – Från demokrati till effekt och tillbaka.

10. Kommunstyrelsen får i uppdrag i enlighet med uppsiktsplikten att följa upp 
hur kommunens bolag medverkar till att kommunfullmäktiges strategiska mål, 
samt god ekonomisk hushållning uppnås.

11. Delar av överskottet 2021 ska användas för att ytterligare göra amortering och 
sänka låneskulden under 2022.

__________
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Handläggarens namn
Karolina Lovric 

10/13/2021

Koncernbildning, steg 2 (Dnr KS2020/1673-6)
Sammanfattning
I sitt budgetdirektiv för år 2020 (KS2019/0629) gav kommunstyrelsen fem övergripande 
uppdrag till förvaltningen. Ett av dessa var att utreda förutsättningarna för en 
kommunkoncern, ” Utred möjligheten att bilda kommunkoncern”.

Kungälvs kommun äger idag fyra aktiebolag; Kungälv Energi Aktiebolag (Kungälv Energi), 
Bohusläns Kommunala Exploateringsaktiebolag (BOKAB), Bagahus AB och AB Kongahälla. 
De två sistnämnda bolagen är vilande. Kungälv Energi AB äger i sin tur Kungälv Närenergi 
AB (Närenergi). Utöver dessa är kommunen delägare i Soltak AB (25 procent) och Förbo (9 
procent). Dessutom finns det kommunala bostadsbolaget, Stiftelsen Kungälvsbostäder, som 
är organiserat i en stiftelse. Utöver detta är kommunen delägare i kommunalförbundet 
Bohus Räddningstjänstförbund (60 procent). 

Kommunfullmäktige fattade den 5 november 2020 beslut (§ 153/2020) om att bland annat 
förorda att bolagen organiseras i en koncern med ett koncernbolag som svarar för aktiv 
ägarstyrning. Ekonomiberedningen och kommunstyrelsen fick ett antal uppdrag och 
ekonomiberednigen svarade på dessa genom att författa en beredningsskrivelse, innefattandes 
förslag till beslut (§ 33/2021) på sitt möte den 22 september. Förslaget till beslut till 
kommunfullmäktige i denna tjänsteskrivelse är i enlighet med ekonomiberedningens förslag.  

Genom en koncernbildning ändras kommunens nuvarande ägande av de helägda 
kommunala bolagen så att dessa istället ägs indirekt av kommunen genom ett moderbolag. 
En koncernbildning innebär positiva effekter på samordning av IT-, HR- och 
ekonomisystem och upphandling, snabbare beslutsprocess, tydligare ägarroll samt 
möjligheten till skattemässig resultatutjämning och annat finansiellt samarbete mellan 
bolagen.

Förvaltningens samlade bedömning är att det finns juridiska förutsättningar att bilda en 
kommunal bolagskoncern enligt föreliggande förslag. 

Förvaltningen föreslår därmed kommunfullmäktige: 

1. En helägd bolagskoncern i Kungälvs kommun med AB Kongahälla som moderbolag 
bildas per 1 december 2021.

2. Ägardirektiv för AB Kongahälla, Kungälv Energi AB och Bohusläns Kommunala 
Exploateringsbolag (BOKAB) beslutas enligt upprättade förslag.

3. Bolagsordning för AB Kongahälla godkänns enligt upprättat förslag.
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4. För verksamhetsåren 2021 och 2022 ska Kungälv energi tillsammans med Kungälvs 
närenergi ha en lönsamhet som motsvarar en avkastning på minst 4 procent av totalt 
kapital. Bolaget ska ha en soliditet på 30-35 procent och lämna en utdelning på 30 
procent av Kungälv Energi och Kungälv Närenergis sammanlagda resultat under 
förutsättning att nyckeltalet för soliditet är uppfyllt.

5. För verksamhetsåren 2021 och 2022 ska BOKAB ge en årlig grundutdelning på 25 
procent av nettoresultatet. Utöver grundutdelning kan bolaget lämna en 
tilläggsutdelning. Tilläggsutdelning ska bestämmas i dialog mellan bolaget styrelse, 
moderbolaget samt kommunfullmäktiges ägarombud. En plan för tilläggsutdelning 
ska tas fram och revideras årligen i samband med bokslut.

6. Kommunen beslutar att lämna ett aktieägartillskott på 31 mkr till AB Kongahälla i 
december 2021 motsvarande fordran för de överlåtna aktierna. 

7. Upprättat förslag till aktieöverlåtelseavtal godkänns. Avtalet undertecknas av 
kommunstyrelsens ordförande och kommundirektör.

8. Reviderad bolagspolicy antas enligt förslag.
9. Kommunens respektive AB Kongahällas ombud vid bolagsstämmor i AB 

Kongahälla, Kungälv Energi AB och Bohusläns Kommunala Exploateringsbolag 
(BOKAB) ges i uppdrag att rösta i enlighet med beslutspunkterna 1 - 7.

10. Genomförd risk- och konsekvensanalys avseende koncernbildning antecknas. 

Juridisk bedömning 

All kommunal verksamhet omfattas av reglerna i kommunallagen. När kommunen bildar ett 
aktiebolag måste hänsyn tas till två regelsystem, dels kommunallagen (2017:725, KL), dels 
aktiebolagslagen (2005:551, ABL). Dessa båda regelverk ska tillämpas parallellt. ABL gäller 
för alla aktiebolag, inkluderat kommunala AB. KL gäller övergripande för all kommunal 
verksamhet, även sådan som bedrivs i bolagsform. 
Det finns därutöver även speciallagstiftning som ska beaktas i verksamheten, till exempel 
ellagen och plan- och bygglagen. Vid varje enskild fråga behöver man ta del av 
bestämmelserna i både ABL och KL samt annan tillämplig lagstiftning.

En förutsättning för att kommunen ska kunna lämna över verksamhet till aktiebolag är att 
verksamheten är en kommunal angelägenhet. Kommunen kan bara bolagisera verksamhet 
som faller inom ramen för den kommunala kompetensen. Vad som ingår i den kommunala 
kompetensen regleras i första hand i 2 kap KL, nämligen att kommuner får själva ha hand 
om angelägenheter av allmänt intresse som har anknytning till kommunens område eller 
deras medlemmar.  

Det är inte möjligt att bedriva kommunala aktiebolag vars verksamhet ligger utanför den 
kommunala kompetensen. Här är KL styrande över vad bolaget får bedriva för verksamhet 
och går därmed före ABL:s bestämmelser. 

Av 8 kap 8 § ABL framgår att styrelsen ska utses av bolagsstämman. Det anges vidare att det 
i bolagsordningen får föreskrivas att en eller flera styrelseledamöter ska utses på annat sätt. 
Här gäller det att även ta del av det som anges i 10 kap 3 § KL. Av p. 3 i bestämmelsen 
anges att det är kommunfullmäktige som ska utse samtliga styrelseledamöter. Detta är en av 
flera förutsättningar för att en kommunal angelägenhet ska få överlämnas till ett 
kommunalt aktiebolag. I detta avseende går alltså KL före ABL.
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Viktiga bestämmelser vid bildande av aktiebolag finns bland annat i 10 kap KL och i 2 kap 
ABL. Bestämmelser om bolagsstämman och bolagets ledning (7-8 kap ABL) är centrala för 
hur ett aktiebolag styrs, men här gäller det att samtidigt ta del av bestämmelserna i 10 kap 
KL om överlämnande av kommunal angelägenhet till bolag. 

Exempel på andra lagar ett kommunalt aktiebolag måste förhålla sig till är Lagen om 
offentlig upphandling (LOU) och lagen om offentlig upphandling inom 
försörjningssektorn (LUF). Bildande av en koncern är inte en åtgärd varigenom något 
anskaffas till kommunen och omfattas därmed inte av det upphandlingsrättsliga regelverket. 
Koncernbolagen kan köpa varor och tjänster av varandra utan att upphandla.

Koncernen bildas genom att Aktiebolaget Kongahälla (moderbolag) förvärvar aktierna i 
Bokab, Kungälv Energi AB och Bagahus AB (dotterbolagen) från kommunen till ett bokfört 
värde. Försäljning av aktierna till det bokförda värdet bedöms vara i enlighet med EU:s 
statsstödsregler. 

Bildande av ett koncernmoderbolag ställer krav på bland annat egen diarieföring, 
dokumenthanteringsplan och dataskyddsombud. Däremot finns det inte krav på att 
moderbolaget har egna anställda som ansvarar för dessa delar, befattningarna från 
kommunen kan användas. 

Förvaltningens samlade bedömning är att det finns juridiska förutsättningar att bilda en 
kommunal bolagskoncern enligt föreliggande förslag. 

Bakgrund
I sitt budgetdirektiv för år 2020 (KS2019/0629) gav kommunstyrelsen fem övergripande 
uppdrag till förvaltningen. Ett av dessa var att utreda förutsättningarna för en 
kommunkoncern, ” Utred möjligheten att bilda kommunkoncern”. Målet med utredningen 
är att skapa ett beslutsunderlag med alla relevanta aspekter för en eventuell koncernbildning. 
Ernst & Young (EY) upphandlades för att ta fram underlag som skulle ligga till grund för 
förvaltningens arbete med budgetdirektivets uppdrag. 

Kungälvs kommun äger idag fyra aktiebolag; Kungälv Energi Aktiebolag (Kungälv Energi), 
Bohusläns Kommunala Exploateringsaktiebolag (BOKAB), Bagahus AB och AB Kongahälla. 
De två sistnämnda bolagen är vilande. Kungälv Energi AB äger i sin tur Kungälv Närenergi 
AB (Närenergi). Utöver dessa är kommunen delägare i Soltak AB (25 procent) och Förbo (9 
procent). Dessutom finns det kommunala bostadsbolaget, Stiftelsen Kungälvsbostäder, som 
är organiserat i en stiftelse. Utöver detta är kommunen delägare i kommunalförbundet 
Bohus Räddningstjänstförbund (60 procent). 

Genom en koncernbildning ändras kommunens nuvarande ägande av de helägda 
kommunala bolagen så att dessa istället ägs indirekt av kommunen genom ett moderbolag. 
En koncernbildning innebär positiva effekter på samordning av IT-, HR- och 
ekonomisystem och upphandling, snabbare beslutsprocess, tydligare ägarroll samt 
möjligheten till skattemässig resultatutjämning och annat finansiellt samarbete mellan 
bolagen. I praktiken sker koncernbildningen genom att samtliga bolag överlåts från 
kommunen till ett nybildat aktiebolag, alternativt till ett redan existerande vilande bolag som 
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redan ägs av Kungälvs kommun. Ett koncernbolag ska, liksom övriga bolag och 
myndigheters nämnder i kommunen, ha en helhetssyn i sin verksamhet och verka för 
koncernnytta och en övergripande kommunnytta för ägaren och medborgarna.

Då det kommunala bostadsbolaget, Kungälvsbostäder, är organiserat i en stiftelse är det i 
dagsläget inte är möjligt att behandla Kungälvsbostäder inom ramen för detta steg av 
koncernbildningen. Stiftelsen och ett eventuellt omvandlande av denna till ett kommunalt 
bolag hanteras i en separat process.

Baserat på förvaltningens utredning, för vilken Ernst & Youngs rapport låg som underlag, 
fattade kommunfullmäktige följande beslut den 5 november 2020 (§ 153/2020):

1. Kommunfullmäktige förordar att bolagen organiseras i en koncern med ett 
koncernbolag som svarar för aktiv ägarstyrning. 
2. AB Kongahälla blir moderbolag för kommunens hel- och delägda bolag 
från och med 2022-01-01. 
3. Ekonomiberedningen ges i uppdrag att utarbeta förslag till ägardirektiv och 
ny bolagsordning i koncernbolaget samt revidering av nuvarande ägardirektiv 
och bolagsordning för dotterbolagen. Uppdraget ska ske i dialog med 
kommunstyrelsens presidium. 
4. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att se över förvaltningens styrande 
dokument samt föreslå ekonomiska och organisatoriska förändringar. 
Uppdraget ska ske i dialog med ekonomiberedningens presidium. 
5. Ekonomiberedningen ges i uppdrag att göra en risk- och konsekvensanalys 
för att djupare belysa för- och nackdelar inför bildande av en koncern. 
6. Kommunstyrelsen får i uppdrag att fortsätta dialogen med Stiftelsen 
Kungälvsbostäder kring framtidens allmännytta och återkomma till 
Kommunfullmäktige under 2022 med ett förslag om hur den bäst är 
organiserad i framtiden. Uppdraget ska ske i dialog med 
Ekonomiberedningens presidium. 

Som ett led i arbetet enligt kommunfullmäktiges beslut och uppdrag till 
ekonomiberedningen och kommunstyrelsen gjorde förvaltningen en direktupphandling av 
konsultation och stöd gällande frågeställningar, konsekvenser och skattemässig risk- och 
konsekvensanalys avseende koncernbildning mellan Kungälvs kommun och dess bolag. 
Direktupphandlingen tillföll Ernst & Young (EY), vilka även tagit fram den tidigare 
rapporten som låg som underlag för förvaltningens förslag till beslut till 
kommunfullmäktiges i november 2020.

EY:s tidigare rapport innefattade bland annat de ekonomiska överväganden och andra 
frågeställningar som är viktiga att ta upp i samband med koncernbildningen. Inom ramen 
för det nya uppdraget har den tidigare rapporten utvecklats och kompletterats, genom att i 
den nya rapporten inkorporera relevanta delar. Tidigare rådgivning ligger som grund. 

Inom ramen för ekonomiberedningens uppdrag att göra en risk- och konsekvensanalys har 
Ernst & Young AB fått i uppdrag att göra en risk- och konsekvensanalys av de skattemässiga 
och redovisningsmässiga aspekterna av en koncernbildning. Övriga frågor inför 
koncernbildandet, vilket framför allt innefattar andra legala överväganden såsom 
styrdokument, ägardirektiv, bolagsordning, kommunalrätt och upphandling omfattas alltså 
inte av rapporten.
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Följande delar ingick i uppdraget om ny rapport:

 Nulägesanalys 
 Risk- och konsekvensanalys – skatt, moms, administration och upphandling och hur 

dessa frågor påverkar bolagens värdering
 En stegplan för koncernbildandet – beskrivning vad de olika delmomenten 

innehåller samt vad som krävs 
 Ekonomiska konsekvenser 
 Redovisning av för- och nackdelar med koncernbildning och frågeställningar att ta 

hänsyn till 
 Hur man går tillväga rent praktiskt för genomförandet; bolagsbildning, avtal m.m. 

Tidigare beslut, styrande dokument, finansiell info och möten med förvaltningen ligger som 
underlag till EY:s nya rapport. Rapporten har efter färdigställande överlämnats för 
behandling till ekonomiberedningen.

Förvaltningen har bistått i arbetet med att ta fram förslag på ägardirektiv och bolagsordning 
för blivande moderbolaget AB Kongahälla och reviderade ägardirektiv för Bokab och 
Kungälv Energi. Även bolagspolicyn har fått föreslagna ändringar. Dessa är överlämnade till 
ekonomiberedningen och kommunstyrelsen för behandling. Efter beslut i 
kommunfullmäktige ska bolagsordningar och ägardirektiv antas av respektive bolagsstämma. 
Vidare har förvaltningen tagit fram en omvärldsanalys av styrelsesammansättningar i andra 
kommunala bolagskoncerner och juridisk översiktskarta. Dessa ligger som underlag och stöd 
för ekonomiberedningens arbete med uppdragen från kommunfullmäktige.  

Ekonomiberedningens uppdrag och förslag till beslut

Inom ramen för sitt uppdrag har ekonomiberedningen författat en beredningsskrivelse, 
innefattandes förslag till beslut (§ 33/2021, 2021-09-22):

Kommunfullmäktige har beslutat att förorda en koncernbildning innehållande kommunens 
helägda bolag. Ekonomiberedningen har fått i uppdrag av kommunfullmäktige att arbeta 
fram förslag till nya ägardirektiv och bolagsordning för koncernmodern respektive 
reviderade ägardirektiv för de helägda dotterbolagen i syfte att gå vidare med 
koncernbildningen.

Kommunfullmäktige har beslutat att:

”Kommunfullmäktige förordar att bolagen organiseras i en koncern med ett 
koncernbolag som svarar för aktiv ägarstyrning.”

”Ekonomiberedningen ges i uppdrag att utarbeta förslag till ägardirektiv och 
ny bolagsordning i koncernbolaget samt revidering av nuvarande ägardirektiv 
och bolagsordning för dotterbolagen. Uppdraget ska ske i dialog med 
kommunstyrelsens presidium.”
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”Ekonomiberedningen ges i uppdrag att göra en risk- och konsekvensanalys 
för att djupare belysa för- och nackdelar inför bildande av en koncern.”

Förutom ägardirektiv och bolagsordningar har beredningen identifierat ett behov av 
revidering av kommunens bolagspolicy i samband med koncernbildningen.

Beredningen har arbetat med frågan med stöd av såväl sakkunniga inom förvaltningen som 
externt sakkunnigt stöd. Beredningens presidium har fört dialog med kommunstyrelsens och 
de helägda bolagens presidium. Utredning och analys har gjorts av ekonomiska och juridiska 
aspekter. Utredningsmaterialet bifogas ärendet.

Ekonomiberedningen föreslår kommunfullmäktige:
 Ägardirektiv för AB Kongahälla, Kungälv Energi AB och Bohusläns 

Kommunala Exploateringsbolag (BOKAB) godkänns enligt upprättade 
förslag.

 Bolagsordning för AB Kongahälla beslutas enligt upprättat förslag.
 Kommunens respektive AB Kongahällas ombud vid bolagsstämmor i AB 

Kongahälla, Kungälv Energi AB och Bohusläns Kommunala 
Exploateringsbolag (BOKAB) ges i uppdrag att rösta i enlighet med 
beslutspunkterna 1 och 2.

 Reviderad bolagspolicy antas enligt förslag.
 Genomförd risk- och konsekvensanalys avseende koncernbildning 

antecknas. 

Förslaget till beslut till kommunfullmäktige i denna tjänsteskrivelse är i enlighet med 
ekonomiberedningens förslag. 

Verksamhetens bedömning
Behov av åtgärder, ärenden och beslut 
Utöver arbetet med revidering och framtagande av styrande dokument, ägardirektiv, 
bolagsordning och risk- och konsekvensanalys som ekonomiberedningen berett, är det ett 
antal ytterligare delmoment och beslut som måste genomföras och beslutas för att det nya 
moderbolaget ska vara på plats. På bolagsstämma ska ägardirektiven fastställas och 
bolagsordning beslutas. 

I enlighet med uppdraget från kommunfullmäktige har endast kommunens helägda bolag 
innefattats av koncernbildningen. Kommunstyrelsen kommer under 2022 att fortsätta 
dialogen med Stiftelsen Kungälvsbostäder kring framtidens allmännytta och återkomma till 
Kommunfullmäktige med ett förslag om hur den bäst är organiserad i framtiden. Detta 
arbete ska ske i dialog med ekonomiberedningens presidium. 

Ett nytt diarium ska skapas för moderbolaget inom kommunens ärendehanteringssystem 
Public 360, mailadress och dokumenthanteringsplan, arkivbeskrivning och arkivbeteckning 
måste tas fram. Vidare bör val av VD för moderbolaget göras och arkivansvarig och 
dataskyddsombud för moderbolaget måste utses. Val av VD, arkivansvarig och 
dataskyddsombud väljs av moderbolagets styrelse.  
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Ett antal valärenden måste beredas och sedan beslutas av kommunfullmäktige avseende 
styrelse, revisorer och ombud. Den nya styrelsen och AB Kongahälla som moderbolag måste 
anmälas till Bolagsverket, vilket kan göras efter kommunfullmäktiges beslut i detta ärende.  

Överlåtelse av aktier
Omstruktureringen innebär att Kungälvs kommun överlåter samtliga sina innehav i 
dotterbolagen till AB Kongahälla. Dotterbolagen är för närvarande bokförda till 31 mkr 
(fördelat med 2 mkr på BOKAB, 25 mkr på Kungälvs Energi AB och 4 mkr på Bagahus AB). 
För att det inte ska uppstå en bokförd vinst eller förlust behöver aktierna överlåtas till detta 
värde. Ett aktieöverlåtelseavtal har förberetts och kommer att vara en del av beslutsunderlaget 
som går från kommunstyrelsen till kommunfullmäktige. 

Avkastningskrav
Ekonomiberedningen föreslår att avkastningskrav och utdelning från koncernen specificeras 
i rambudgetarbetet. Ekonomiberedningen kommer därmed att i nästkommande 
rambudgetarbete (Rambudget 2023-2026 med utblick) föreslå avkastningskrav och utdelning 
för 2023 och framåt. Fram till dess föreslås nuvarande avkastningskrav kvarstå för Kungälv 
Energi och BOKAB. 

För Kungälv Energi gäller följande under 2021 och 2022 års verksamhet: Bolaget ska ha en 
lönsamhet som motsvarar en avkastning på minst 4 procent av totalt kapital. Bolaget ska ha 
en soliditet på 30-35 procent och lämna en utdelning på 30 procent av Kungälv Energi och 
Kungälv Närenergis sammanlagda resultat under förutsättning att nyckeltalet för soliditet är 
uppfyllt. Med resultat avses bolagets resultat efter finansiella poster enligt årsredovisningen. 
Bolagets skatt ska räknas av från utdelningen innan utdelningsbeloppet räknas fram.

För BOKAB gäller följande för under 2021 och 2022 års verksamhet: Bolaget ska långsiktigt 
kunna finansiera sina investeringar med egna medel. Bolaget ska kunna ge en årlig 
grundutdelning på 25 procent av nettoresultatet. Utöver grundutdelning kan bolaget lämna 
en tilläggsutdelning. Då bolaget har ett starkt fluktuerande resultat beroende på färdigberedd 
marktillgång och marknad, ska tilläggsutdelning bestämmas i dialog mellan bolaget styrelse, 
moderbolaget samt kommunfullmäktiges ägarombud. En plan för tilläggsutdelning ska tas 
fram och revideras årligen i samband med bokslut.

Utdelning från ett bolag redovisas normalt hos mottagaren i samband med årsstämman
i det bolaget som lämnar utdelningen. I vissa fall när det mottagande bolaget har
kontroll över det utdelande bolaget (mer än 50 procent av rösterna) så kan den förväntade 
utdelningen tas upp innan stämma i dotterbolaget. Detta benämns anteciperad utdelning 
och görs i normalfallet i samband med bokslutet.

AB Kongahälla kan alltså antecipera utdelningar från dotterbolagen innan de har
delats ut. Dotterbolagens resultat kan då delas ut till kommunen under samma år.
Däremot kan kommunen själv inte antecipera utdelningen från AB
Kongahälla, utan den tas upp som intäkt under det år som utdelningen beslutas. Detta 
innebär att den nya strukturen inte kommer att medföra någon fördröjning av distribution 
av vinstmedel till kommunen från koncernbolagen jämfört med nuvarande struktur.

För att kunna antecipera utdelning från dotterbolagen 2021, bedömer förvaltningen att 
tillträde till aktierna ska ske den 1 december. Styrelsen bör tillträda så att första styrelsemötet 
kan hållas i mitten av november för att på mötet kalla till extra bolagsstämma i slutet av 
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november där aktieköpet godkänns. Under december 2021 bör ytterligare styrelsemöten och 
bolagsstämmor att äga rum för att verkställa kommunfullmäktiges beslut om 
koncernbildning. 

Ärendenivåer – bedömning utifrån kommunfullmäktiges strategiska mål eller 
kommunstyrelsens resultatmål

Ärendet avseende koncernbildning och till den tillhörande styrande dokument berör 
kommunstyrelsens andra resultatmål om att kommunens verksamheters kvalité och 
hushållning ska hävda sig väl i jämförelse med landets bästa kommuner. Ett bildande av ett 
koncernbolag ger förutsättningar för att kunna åstadkomma bättre samordning och 
stordriftsfördelar, vilket i sin tur kan ge effektivitetsvinster. 

Bedömning utifrån miljö, hållbarhet och mål i Agenda 2030 
Koncernbolagen ska i enlighet med kommunens övergripande mål för Agenda 2030 verka för 
långsiktigt hållbar utveckling ur ett socialt perspektiv. Koncernbolagen ska agera som 
föregångare och föredöme för hållbar utveckling lokalt, nationellt och globalt.

Mål nummer 8 i Agenda 2030 är att verka för en inkluderande och långsiktigt hållbar 
ekonomisk tillväxt, full och produktiv sysselsättning med anständiga arbetsvillkor för alla. 
Likaså nämner mål nummer 11 vikten att möta den snabba och stora inflyttningen till städer, 
och kommuner i Kungälvs fall, ställer nya krav som behöver bemötas på ett ekologiskt, 
ekonomiskt och socialt hållbart sätt.

Bedömning utifrån politiska styrdokument 
Ett bildande av ett koncernbolag innebär att bolagspolicy, bolagsordningar och ägardirektiv 
revideras, men även upprättas. Vid revidering av redan befintliga dokument har endast 
ändringar som är kopplade till koncernbildningen gjorts. Övriga gällande styrdokument 
påverkas inte av koncernbildningen. 

Förvaltningen har gått igenom kommunens samtliga styrande dokument för att säkerställa 
att det inte finns konflikter mellan dokument utifrån koncernbildningen. 

Bedömning utifrån ett medborgar- och brukarperspektiv 
Likaså som att detta ärende berör kommunstyrelsens andra resultatmål om att kommunens 
verksamheters kvalité och hushållning ska hävda sig väl i jämförelse med landets bästa 
kommuner, berör det medborgarnyttan. Ett eventuellt bildande av ett koncernbolag ger 
förutsättningar för att kunna åstadkomma bättre samordning och stordriftsfördelar, vilket i 
sin tur kan ge effektivitetsvinster. Detta innebär ett effektiviserat användande av 
kommuninvånarnas skattepengar.    

Ekonomisk bedömning
Koncernbildningen genomförs genom att kommunen överlåter samtliga sina aktieinnehav i 
dotterbolagen till AB Kongahälla. Dotterbolagen är för närvarande bokförda till 31 mkr 
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(fördelat med 2 mkr på BOKAB, 25 mkr på Kungälv Energi AB och 4 mkr på Bagahus AB). 
För att det inte ska uppstå en bokförd vinst eller förlust behöver aktierna överlåtas till detta 
värde. 

Betalning sker mot revers (skuldebrev), vilket innebär att efter överlåtelsen kommer 
kommunen att ha en fordran på AB Kongahälla om 31 mkr. Reversen kan antingen ligga 
kvar som ett lån från kommunen alternativt kvittas genom att omvandlas till ett 
aktieägartillskott. Ett aktieägartillskott ökar kommunens bokförda värde på aktierna i AB 
Kongahälla och ökar samtidigt det egna kapitalet i AB Kongahälla. Detta innebär också att 
inga räntebetalningar hänförliga till koncernbildningen behöver gå från AB Kongahälla till 
kommunen. Även ränteavdragsreglerna inom koncernen talar för att den revers som lämnas 
av kommunen i samband med bildandet omvandlas till ett aktieägartillskott. Förvaltningen 
föreslår därför att kommunen beslutar att omvandla fordran till ett aktieägartillskott. 

Förslag till kommunfullmäktige
1. En helägd bolagskoncern i Kungälvs kommun med AB Kongahälla som moderbolag 

bildas per 1 december 2021.
2. Ägardirektiv för AB Kongahälla, Kungälv Energi AB och Bohusläns Kommunala 

Exploateringsbolag (BOKAB) beslutas enligt upprättade förslag.
3. Bolagsordning för AB Kongahälla godkänns enligt upprättat förslag.
4. För verksamhetsåren 2021 och 2022 ska Kungälv energi tillsammans med Kungälvs 

närenergi ha en lönsamhet som motsvarar en avkastning på minst 4 procent av totalt 
kapital. Bolaget ska ha en soliditet på 30-35 procent och lämna en utdelning på 30 
procent av Kungälv Energi och Kungälv Närenergis sammanlagda resultat under 
förutsättning att nyckeltalet för soliditet är uppfyllt.

5. För verksamhetsåren 2021 och 2022 ska BOKAB ge en årlig grundutdelning på 25 
procent av nettoresultatet. Utöver grundutdelning kan bolaget lämna en 
tilläggsutdelning. Tilläggsutdelning ska bestämmas i dialog mellan bolaget styrelse, 
moderbolaget samt kommunfullmäktiges ägarombud. En plan för tilläggsutdelning 
ska tas fram och revideras årligen i samband med bokslut.

6. Kommunen beslutar att lämna ett aktieägartillskott på 31 mkr till AB Kongahälla i 
december 2021 motsvarande fordran för de överlåtna aktierna. 

7. Upprättat förslag till aktieöverlåtelseavtal godkänns. Avtalet undertecknas av 
kommunstyrelsens ordförande och kommundirektör.

8. Reviderad bolagspolicy antas enligt förslag.
9. Kommunens respektive AB Kongahällas ombud vid bolagsstämmor i AB 

Kongahälla, Kungälv Energi AB och Bohusläns Kommunala Exploateringsbolag 
(BOKAB) ges i uppdrag att rösta i enlighet med beslutspunkterna 1 - 7.

10. Genomförd risk- och konsekvensanalys avseende koncernbildning antecknas. 

Haleh Lindqvist Erik Lindskog
kommundirektör administrativ chef
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2021-09-22

Koncernbildning - ekonomiberedningens uppdrag (Dnr KS2020/1673-5)
Sammanfattning
Kommunfullmäktige har beslutat att förorda en koncernbildning innehållande kommunens 
helägda bolag. Ekonomiberedningen har fått i uppdrag av kommunfullmäktige att arbeta 
fram förslag till nya ägardirektiv och bolagsordning för koncernmodern respektive 
reviderade ägardirektiv för de helägda dotterbolagen i syfte att gå vidare med 
koncernbildningen.

Kommunfullmäktige har beslutat att:

”Kommunfullmäktige förordar att bolagen organiseras i en koncern med ett 
koncernbolag som svarar för aktiv ägarstyrning.”

”Ekonomiberedningen ges i uppdrag att utarbeta förslag till ägardirektiv och 
ny bolagsordning i koncernbolaget samt revidering av nuvarande ägardirektiv 
och bolagsordning för dotterbolagen. Uppdraget skall ske i dialog med 
kommunstyrelsens presidium.”

”Ekonomiberedningen ges i uppdrag att göra en risk- och konsekvensanalys 
för att djupare belysa för och nackdelar inför bildande av en koncern.”

Förutom ägardirektiv och bolagsordningar har beredningen identifierat ett behov av 
revidering av kommunens bolagspolicy i samband med koncernbildningen.

Beredningen har arbetat med frågan med stöd av såväl sakkunniga inom förvaltningen som 
externt sakkunnigt stöd. Beredningens presidium har fört dialog med kommunstyrelsens och 
de helägda bolagens presidium. Utredning och analys har gjorts av ekonomiska och juridiska 
aspekter. Utredningsmaterialet bifogas ärendet.

Ekonomiberedningen föreslår kommunfullmäktige:
1. Ägardirektiv för AB Kongahälla, Kungälv Energi AB och Bohusläns Kommunala 

Exploateringsbolag (BOKAB) godkänns enligt upprättade förslag.
2. Bolagsordning för AB Kongahälla beslutas enligt upprättat förslag.
3. Kommunens respektive AB Kongahällas ombud vid bolagsstämmor i AB 

Kongahälla, Kungälv Energi AB och Bohusläns Kommunala Exploateringsbolag 
(BOKAB) ges i uppdrag att rösta i enlighet med beslutspunkterna 1 och 2.

4. Reviderad bolagspolicy antas enligt förslag.
5. Genomförd risk- och konsekvensanalys avseende koncernbildning antecknas. 
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2(2)

Förslag till kommunfullmäktige 
1. Ägardirektiv för AB Kongahälla, Kungälv Energi AB och Bohusläns 

Kommunala Exploateringsbolag (BOKAB) godkänns enligt upprättade 
förslag.

2. Bolagsordning för AB Kongahälla beslutas enligt upprättat förslag.
3. Kommunens respektive AB Kongahällas ombud vid bolagsstämmor i AB 

Kongahälla, Kungälv Energi AB och Bohusläns Kommunala 
Exploateringsbolag (BOKAB) ges i uppdrag att rösta i enlighet med 
beslutspunkterna 1 och 2.

4. Reviderad bolagspolicy antas enligt förslag.
5. Genomförd risk- och konsekvensanalys avseende koncernbildning 

antecknas. 

Jonas Andersson (S)
ordförande
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Koncernbildning (KS2020/1673) – juridik och ekonomi  
 
”Juridisk översiktskarta” 
 
Ekonomiberedningen har inom ramen för arbetet med koncernbildningen efterfrågat en ”juridisk 
översiktskarta”. Detta har förvaltningen uppfattat som ett önskemål om en översiktlig 
beskrivning av aktiebolagsrätten i förhållande till kommunalrätten. Beskrivningen nedan är 
generell och får ses som en övergripande orientering av regelverken, i förenklat uttryck.   
 
När kommunen bildar ett aktiebolag måste hänsyn tas till två regelsystem, dels kommunallagen 
(2017:725, KL), dels aktiebolagslagen (2005:551, ABL). Dessa båda regelverk ska tillämpas 
parallellt. ABL gäller för alla aktiebolag, inkluderat kommunala AB. KL gäller övergripande för all 
kommunal verksamhet, även sådan som bedrivs i bolagsform.  
Det finns därutöver även speciallagstiftning som ska beaktas i verksamheten, tex. ellagen och 
plan- och bygglagen. Vid varje enskild fråga behöver man ta del av bestämmelserna i både ABL 
och KL samt annan tillämplig lagstiftning. 
 
Viktiga bestämmelser vid bildande av aktiebolag finns bland annat i 10 kap KL och i 2 kap ABL. 
Bestämmelser om bolagsstämman och bolagets ledning (7-8 kap ABL) är centrala för hur ett 
aktiebolag styrs, men här gäller det att samtidigt ta del av bestämmelserna i 10 kap KL om 
överlämnande av kommunal angelägenhet till bolag.  
 
Det finns bestämmelser i KL som ”tar över och går före” ABL:s bestämmelser. Enklast är att 
åskådliggöra detta med några exempel vid tillämpningen av ABL och KL vid bildande av 
kommunala aktiebolag.  
 
Kommunala kompetensen – KL är styrande 
En förutsättning för att kommunen ska kunna lämna över verksamhet till aktiebolag är att 
verksamheten är en kommunal angelägenhet. Kommunen kan bara bolagisera verksamhet som 
faller inom ramen för den kommunala kompetensen. Vad som ingår i den kommunala 
kompetensen regleras i första hand i 2 kap KL, nämligen att kommuner får själva ha hand om 
angelägenheter av allmänt intresse som har anknytning till kommunens område eller deras 
medlemmar.   
 
Det är inte möjligt att bedriva kommunala aktiebolag vars verksamhet ligger utanför den 
kommunala kompetensen. Här är KL styrande över vad bolaget får bedriva för verksamheten 
och går därmed före ABL:s bestämmelser.  
 
Val av styrelse – KL:s bestämmelser tar över ABL 
Av 8 kap 8 § ABL framgår att styrelsen ska utses av bolagsstämman. Det anges vidare att det i 
bolagsordningen får föreskrivas att en eller flera styrelseledamöter ska utses på annat sätt. Här 
gäller det att även ta del av det som anges i 10 kap 3 § KL. Av p. 3 i bestämmelsen anges att det 
är kommunfullmäktige som ska utse samtliga styrelseledamöter. Detta är en av flera 
förutsättningar för att en kommunal angelägenhet ska få överlämnas till ett kommunalt 
aktiebolag. I detta avseende går alltså KL före ABL. 
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Övriga förutsättningar enligt 10 kap KL går före ABL 
Bestämmelserna i 10 kap 3§ KL är styrande och tar över eventuell reglering i ABL. Det som 
anges i bestämmelsen är krav som ställs för att kunna bedriva kommunal verksamhet i 
aktiebolagsform. Fullmäktige ska enligt bestämmelsen 
1. fastställa det kommunala ändamålet med verksamheten, 
2. se till att det fastställda kommunala ändamålet och de kommunala befogenheterna som utgör 
ram för verksamheten anges i bolagsordningen, 
3. utse samtliga styrelseledamöter, 
4. se till att det anges i bolagsordningen att fullmäktige får ta ställning till sådana beslut i 
verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt innan de fattas, 
5. utse minst en lekmannarevisor, och 
6. se till att bolaget ger allmänheten insyn i den verksamhet som genom avtal lämnas över till 
privata utförare. 
 
Om inte samtliga dessa krav är uppfyllda får verksamheten inte bedrivas av bolagsform. KL är 
således styrande och har företräde framför ABL. 

 
Bolagsstämmans funktion (7 kap ABL) och kommunfullmäktiges roll (10 kap KL) 
Bolagstämman är bolagets högsta beslutande organ. På bolagsstämman utövar aktieägaren sin 
beslutandanderätt enligt 7 kap ABL. En aktieägare som inte är personligen närvarande vid 
bolagsstämman får utöva sin rätt vid stämman genom ett ombud.  
 
För helägda kommunala aktiebolag är det kommunen som direkt eller indirekt äger samtliga 
aktier. Fullmäktige kan inte närvara personligen utan ombud behöver utses. Ett ombud, utsedd av 
kommunfullmäktige eller av moderbolaget såsom ägare, kan inte agera på eget bevåg utan styrs av 
generella ägardirektiv från ägaren eller av specifika ägardirektiv i ett enskilt ärende. Alla ärenden 
på stämman som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt måste underställa 
kommunfullmäktige enligt 10 kap KL.  
 
Beslut på stämman är således styrd av ägardirektiv och ställningstagande från fullmäktige inför 
viktigare beslut. I detta avseende är kommunfullmäktige styrande över stämmans kompetens; KL 
går före ABL.  
 
 
Mats Mikulić 
kommunjurist 
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”Finansiell översiktskarta”   
 
Enligt kommunfullmäktiges beslut den 5 november 2020 ska AB Kongahälla bli moderbolag för 
kommunens hel- och delägda bolag från och med 2022-01-01. Om bolagen ska ha 
koncernbidragsrätt redan under 2022 måste tillträde till aktierna ha skett senast den 31 december 
2021. Någon registrering hos Bolagsverket krävs inte för överlåtelsen, däremot för styrelse och så 
vidare men det har ingen betydelse för beskattningen. Bokslutet måste avse hela året, men å andra 
sidan är det sannolikt inga transaktioner i bolaget innan omstruktureringen sker. 

  
Ur ett ekonomiskt perspektiv medför koncernbildningen en större möjlighet till skattemässig 
resultatutjämning mellan bolagen och annat finansiellt samarbete mellan koncernbolagen. 
 
I praktiken sker koncernbildningen genom att Bagahus AB, Kungälv Energi AB och BOKAB 
överlåts från Kommunen till AB Kongahälla. Överlåtelsen görs till bokfört värde på aktierna. 
Skulden som uppkommer för AB Kongahälla till Kommunen kan lösas genom omvandling till 
aktieägartillskott. Några direkta skattemässiga effekter uppkommer inte med anledning av 
koncernbildningen (se dock i rapporten om skattemässiga underskott). 
 

Bolagen förslås överlåtas till bokfört värde. Inkomstskattemässigt är aktierna skattefria tillgångar, 
varför de bokförda värdena på aktierna inte får någon skattemässig effekt. Bokföringsmässigt kan 
nackdelen sägas vara att moderbolagets redovisade värden på dotterbolagen inte motsvarar 
marknadsvärdena på dotterbolagen, det vill säga att eventuellt dolda övervärden på aktierna i 
dotterbolagen inte kommer att framgå av redovisningen i moderbolaget, vilket även var fallet när 
kommunen ägde aktierna. Det är vanligt förekommande att överlåtelse sker till bokfört värde vid 
koncernombildningar – dels för att inte behöva ta in externa marknadsvärderingar – dels för att 
eventuella övervärden fortsatt finns kvar inom kommunkoncernen då försäljningen sker internt. 
Dessutom innebär ett lågt bokfört värde på aktierna i moderbolaget en lägre risk för framtida 
nedskrivningsbehov om det skulle ske en negativ värdeutveckling. Koncernredovisningen 
påverkas inte oavsett till vilket värde aktierna överlåts till då dessa elimineras i koncernen.  

Enligt uppgifterna i EY:s rapport kommer moderbolagets balansräkning att bestå av ”Aktier i 
dotterbolag” om 31 mkr och ”Eget kapital” om motsvarande belopp eftersom avsikten är att 
kommunen lämnar den uppkomna fordran från försäljningen till moderbolaget såsom 
aktieägartillskott. Resultaträkningen förväntas framförallt bestå av utdelningar och/eller 
koncernbidrag från dotterbolagen och eventuellt ”management fee” för utförda tjänster m.m.  

 
Koncernbidrag är en bokslutsdisposition som innebär en möjlighet till en – enligt 
skattelagstiftningen tillåten och åsyftad – skattemässig resultatutjämning mellan bolag som ingår i 
samma koncern. Ett koncernbidrag är avdragsgillt för givaren och skattepliktigt för mottagaren 
och syftar till att inte missgynna en organisation som bedrivs i flera bolag i stället för i ett bolag. 
 
Enligt ränteavdragsbegränsningsreglerna får ett företag inte dra av mer än 30 % av det 
skattemässiga resultatet ökat med avskrivningar och finansiella kostnader. Det finns också en 
förenklingsregel som innebär att en koncern alltid får dra av 5 000 000 kr i negativt räntenetto. 
Vid en koncernbildning kommer alla bolag att få dela på beräkningen gemensamt vilket gör att 
huvudregeln kommer att behöva tillämpas. Vid en översiktlig granskning av ränteavdragen i 
bolagen kan konstateras att Kungälv Energi AB med dotterbolag får avdrag för samtliga räntor 
med god marginal. Det kan finnas risk för att BOKAB inte får avdrag för samtliga räntor men 
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det negativa räntenettot i det bolaget är begränsat. Koncernbildningen torde sammanfattningsvis 
inte leda till att några väsentliga räntebelopp blir ej avdragsgilla. 
 
 
Bokföringsmässiga effekter  
 
Omstruktureringen innebär att Kommunen överlåter samtliga sina innehav i dotterbolagen till 
AB Kongahälla. Dotterbolagen är för närvarande bokförda till 31 mkr (fördelat med 2 mkr på 
BOKAB, 25 mkr på Kungälvs Energi AB och 4 mkr på Bagahus AB). För att det inte ska uppstå 
en bokförd vinst eller förlust behöver aktierna överlåtas till detta värde.  
 
 
Skattekonsekvenser  
 
Eventuell bokförd vinst som uppstår vid överlåtelsen till AB Kongahälla blir inte föremål för 
beskattning eftersom Kommunen inte betalar inkomstskatt. En eventuell bokförd förlust är inte 
heller skattemässigt avdragsgill hos Kommunen. 
 
Om det för inkomståret 2020 kommer att deklareras skattemässiga underskott för något av 
dotterbolagen gäller följande:  
När ägandet av ett underskottsföretag ändras uppstår begränsningar i möjligheten att utnyttja 
underskotten i form av en belopps- och en underskottsspärr. Beloppsspärren innebär att 
underskott som överstiger 200 % av köpeskillingen (beräknad på särskilt sätt) förloras. 
Koncernbidragsspärren innebär att det under de nästkommande fem åren efter ägarförändringen 
inte är möjligt att kvitta inrullade underskott mot mottagna koncernbidrag från bolag gentemot 
vilka spärren föreligger. 
  
Enligt uppgift från Kommunen är det endast Bagahus AB av koncernbolagen som kommer att 
deklarera skattemässigt underskott för beskattningsåret 2020. Underskottet förväntas uppgå till ca 
672 tkr. Bokfört värde på aktierna i Bagahus AB är 4 mkr. Bagahus AB har såvitt framgår inte 
tagit emot några kapitaltillskott under 2019-2021. Under förutsättning att Bagahus AB överlåts till 
bokfört värde, dvs. 4 mkr, kommer underskottet inte att påverkas.  
Däremot kan detta underskott bara utnyttjas mot bolagets egna vinster till och med 2026 på 
grund av den så kallade koncernbidragsspärren. Även möjligheten att delta i omstruktureringar 
och rätten till ränteavdrag kan påverkas så länge underskottet eller spärren finns kvar. Vi 
rekommenderar konsekvenserna av detta utreds närmare om det blir aktuellt att starta 
verksamhet i Bagahus AB. 
 
 
 
 
Löpande inkomstskattemässiga konsekvenser av koncernbildningen 
 
Resultatmässiga konsekvenser  
 
Efter att koncernbildningen genomförts kommer det som ovan nämnt finnas möjlighet till 
resultatutjämning mellan AB Kongahälla och dotterbolagen. Ur en ekonomisk/skattemässig 
synvinkel är detta ett av de främsta skälen till att genomföra koncernbildningen. 
Resultatutjämning sker genom att dotterbolagen kan ge koncernbidrag till varandra och till AB 
Kongahälla (se dock avsnitt 3.3 om eventuell koncernbidragsspärr). Vidare har AB Kongahälla 
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möjlighet att ge koncernbidrag till dotterbolagen. Ett koncernbidrag är avdragsgillt för givaren 
och skattepliktigt för mottagaren.  
 
Resultatutjämningen gör det framförallt möjligt att samla koncernens ekonomiska resurser i AB 
Kongahälla för att sedan kunna fördelas till den verksamhet inom koncernen som behöver stöd, 
särskilt genom att överskott i ett bolag nyttjas mot underskott i ett annat bolag.  
 
Ränteavdrag  
 
Från och med ingången av 2019 finns en generell ränteavdragsbegränsning innebärandes att ett 
företag inte får göra avdrag för ett negativt räntenetto som överstiger 30 % av bolagets 
skattemässiga EBITDA (”Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization”). Ett 
skattemässigt EBITDA utgörs således av företagets skattemässiga resultat före skatt, räntor, 
värdeminskningsavdrag och avskrivningar. 
 
Enligt den nya strukturen kommer dotterbolagen att ingå i en koncern. Detta innebär att 
förenklingsregeln om 5 000 000 kr gäller för samtliga dotterbolag beräknat gemensamt. Om fullt 
avdrag inte erhålls genom förenklingsregeln kan fullt avdrag dock erhållas genom att EBITDA-
regeln i stället tillämpas och/eller att negativa räntenetton överförs till bolag med positiva 
räntenetton. Hanteringen av räntenettona kommer att vara en del av den årliga 
skattekonsolideringen. 
 
Det kan tilläggas att räntekostnader i AB Kongahälla riskerar att inte bli skattemässigt avdragsgilla 
eftersom moderbolaget sannolikt kommer att ha ett lågt skattemässigt EBITDA, under 
förutsättningen att intäkterna framför allt kommer att bestå av skattefria utdelningar från 
dotterbolagen. 
 
 
 
 
Utdelningar 
 
Vinstmedel som uppkommer i dotterbolagen kan delas ut till AB Kongahälla under förutsättning 
att det finns tillräckligt med fria medel i dotterbolagen enligt aktiebolagsrättsliga regler.  
 
Under förutsättningar att bolagen förblir onoterade och fortsätter att bedriva den verksamhet 
som de gör i dag bör utdelningarna från dotterbolagen till AB Kongahälla vara skattefria för AB 
Kongahälla enligt reglerna om näringsbetingade andelar. Utdelningarna är inte skattemässigt 
avdragsgilla för dotterbolagen. 
 
Utdelning från AB Kongahälla till Kommunen är inte föremål för beskattning hos kommunen 
och inte heller avdragsgill för AB Kongahälla. Genom den nya strukturen kommer Kommunen 
inte att få utdelning direkt från dotterbolagen, utan utdelningar behöver gå via AB Kongahälla. 
 
Grundplanen är att sätta samma avkastningskrav på moderbolaget som vi idag har på Kungälv 
Energi, alltså 4% av totalt kapital. Plus krav på 30% av vinsten (minus skatt) i utdelning. I 
enlighet med nu gällande ägardirektiv för Kungälv Energi. Det har inte ingått i EY:s rapport, men 
avkastningskraven kommer att sättas på dotterbolagsnivå, vilka inte kommer påverkas av 
koncernbildningen. Moderbolaget har ingen egen verksamhet som kan förväntas generera 
överskott utan möjligheten till utdelning från moderbolaget till kommunen kommer fortsatt vara 
beroende av dotterbolagens framtida resultat och möjlighet att lämna koncernbidrag eller 
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utdelning till moderbolaget. Möjligheterna till avkastningskrav på dotterbolagen kommer med 
andra ord inte förändras på grund av koncernbildningen, dvs att överlåta aktierna från 
kommunen till moderbolaget kommer inte påverka dotterbolagens verksamhet. 
 
 
 
 
Övrigt  
 
Tillkomsten av ett aktivt moderbolag kan komma att innebära ökade administrationskostnader.  
 
Ur ett redovisningsperspektiv tillkommer en gemensam koncernredovisning som ska upprättas av 
moderbolaget, utöver den årsredovisning som varje bolag ska lämna. 
 

 

 

Ernst&Young 

 

Markus Thaler  Olle Waller  
Associate Partner, Tax  Assistant Tax Manager  
E-mail: markus.thaler@se.ey.com  E-mail: olle.waller@se.ey.com  
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum 2021-09-22
Sida 6 (9)

EKONOMIBEREDNINGEN Justeras sign

§ 33/2021

Koncernbildning - ekonomiberedningens uppdrag (Dnr KS2020/1673)
Sammanfattning
Kommunfullmäktige har beslutat att förorda en koncernbildning innehållande kommunens 
helägda bolag. Ekonomiberedningen har fått i uppdrag av kommunfullmäktige att arbeta 
fram förslag till nya ägardirektiv och bolagsordning för koncernmodern respektive 
reviderade ägardirektiv för de helägda dotterbolagen i syfte att gå vidare med 
koncernbildningen.

Kommunfullmäktige har beslutat att:

”Kommunfullmäktige förordar att bolagen organiseras i en koncern med ett 
koncernbolag som svarar för aktiv ägarstyrning.”

”Ekonomiberedningen ges i uppdrag att utarbeta förslag till ägardirektiv och 
ny bolagsordning i koncernbolaget samt revidering av nuvarande ägardirektiv 
och bolagsordning för dotterbolagen. Uppdraget skall ske i dialog med 
kommunstyrelsens presidium.”

”Ekonomiberedningen ges i uppdrag att göra en risk- och konsekvensanalys 
för att djupare belysa för och nackdelar inför bildande av en koncern.”

Förutom ägardirektiv och bolagsordningar har beredningen identifierat ett behov av 
revidering av kommunens bolagspolicy i samband med koncernbildningen.

Beredningen har arbetat med frågan med stöd av såväl sakkunniga inom förvaltningen som 
externt sakkunnigt stöd. Beredningens presidium har fört dialog med kommunstyrelsens och 
de helägda bolagens presidium. Utredning och analys har gjorts av ekonomiska och juridiska 
aspekter. Utredningsmaterialet bifogas ärendet.

Ekonomiberedningen föreslår kommunfullmäktige:
1. Ägardirektiv för AB Kongahälla, Kungälv Energi AB och Bohusläns Kommunala 

Exploateringsbolag (BOKAB) godkänns enligt upprättade förslag.
2. Bolagsordning för AB Kongahälla beslutas enligt upprättat förslag.
3. Kommunens respektive AB Kongahällas ombud vid bolagsstämmor i AB Kongahälla, Kungälv 

Energi AB och Bohusläns Kommunala Exploateringsbolag (BOKAB) ges i uppdrag att rösta i 
enlighet med beslutspunkterna 1 och 2.

4. Reviderad bolagspolicy antas enligt förslag.
5. Genomförd risk- och konsekvensanalys avseende koncernbildning antecknas. 
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum 2021-09-22
Sida 7 (9)

EKONOMIBEREDNINGEN Justeras sign

Förslag till kommunfullmäktige 
1. Ägardirektiv för AB Kongahälla, Kungälv Energi AB och Bohusläns 

Kommunala Exploateringsbolag (BOKAB) godkänns enligt upprättade 
förslag.

2. Bolagsordning för AB Kongahälla beslutas enligt upprättat förslag.
3. Kommunens respektive AB Kongahällas ombud vid bolagsstämmor i AB 

Kongahälla, Kungälv Energi AB och Bohusläns Kommunala 
Exploateringsbolag (BOKAB) ges i uppdrag att rösta i enlighet med 
beslutspunkterna 1 och 2.

4. Reviderad bolagspolicy antas enligt förslag.
5. Genomförd risk- och konsekvensanalys avseende koncernbildning 

antecknas. 

__________
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

Kommunfullmäktige i Kungälvs kommun (”Kommunen”) har förordnat att Kommunens 

helägda dotterbolag – AB Kongahälla, Bagahus AB, Kungälv Energi AB och Bohusläns 

Kommunala Exploateringsaktiebolag – (”koncernbolagen”) från och med 2022-01-01 ska 

organiseras i en koncern med ett koncernbolag som svarar för aktiv ägarstyrning och att 

AB Kongahälla blir moderbolag i den nya koncernen (Dnr KS2020/1673). 

Vidare har ekonomiberedningen i Kommunen getts i uppdrag att utarbeta förslag till 

ägardirektiv och ny bolagsordning i koncernbolaget samt revidering av nuvarande 

ägardirektiv och bolagsordning för koncernbolagen. Ekonomiberedningen har också 

getts i uppdrag att göra en risk- och konsekvensanalys för att djupare belysa för- och 

nackdelar inför bildandet av en koncern. 

Avslutningsvis har kommunstyrelsen getts i uppdrag att se över förvaltningens styrande 

dokument samt föreslå ekonomiska och organisatoriska förändringar. 

1.2 Om denna rapport 

Inom ramen för ekonomiberedningens uppdrag att göra en risk- och konsekvensanalys 

har Ernst & Young AB (”EY” eller “vi”) fått i uppdrag att göra en risk- och 

konsekvensanalys av de skattemässiga och redovisningsmässiga aspekterna av en 

koncernbildning. Övriga frågor inför koncernbildandet, vilket framförallt innefattar andra 

legala överväganden såsom styrdokument, ägardirektiv, bolagsordning, kommunalrätt, 

upphandling och statsstöd, omfattas alltså inte av denna utredning. Denna rapport är 

med andra ord avgränsad till de ekonomiska aspekterna i enlighet med ovan. 

I enlighet med kommunfullmäktiges förordnande omfattar denna rapport Kommunens 

helägda dotterbolag. Frågan om införsäljning av delägda bolag (i första hand Renova AB 

och Förbo AB) får därför övervägas i nästa skede. Detsamma gäller ”bolagisering” av 

andra kommunala verksamheter såsom Marstrandsfärjan. 

Denna rapport syftar till att utgöra beslutsunderlag inför en koncernbildning. De slutliga 

besluten kommer att fattas av kommunfullmäktige. Detta gäller särskilt specifika 

överväganden i samband med genomförandet, som till exempel bolagsordning för 

moderbolaget, styrdokument för ledningen, med mera. Inom ramen för 

kommunfullmäktiges uppdrag ingick även att utreda huruvida Stiftelsen 

Kungälvsbostäder (”Stiftelsen”) kan ingå i en koncernbildning eller inte, och vad som 

krävs för att få till stånd en koncernbildning där Stiftelsens tillgångar ingår. 

Kommunfullmäktige beslutade att Stiftelsen inte skulle ingå i koncernbildningen i detta 

skede. 

Till grund för vår rapport har vi tagit del av följande underlag samt deltagit på följande 

möten: 

• Tjänsteskrivelse 2020-10-15 – ”Koncernutredning (Dnr KS2019/000-00)” 

• Dokument 2020-10-15 – ”Koncernutredning” 
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• Sammanträdesprotokoll 2020-10-21, §305/2020 – ”Koncernutredning (Dnr 

KS2020/1673) 

• Sammanträdesprotokoll 2020-11-05, §153/2020 – ”Koncernutredning (Dnr 

KS2020/1673) 

• Sammanställning över bokförda värden i koncernbolagen per 2020-12-31 – 

”1321-Aktier och andelar i kommunens koncernföretag” 

• Möten med Haleh Lindqvist (kommundirektör), Karolina Tolic 

(utredningssekreterare) och Mats Mikulic (kommunjurist) 

• Möte med nyckelpersoner i koncernbolagen 2021-04-20 

• Möte med ekonomiberedningen 2021-04-28 

• Möte med ekonomiberedningen 2021-05-26 

Denna rapport riktar sig enbart till Uppdragsgivaren och är inte avsedd att användas för 

annat ändamål. Andra parter kan inte förlita sig på innehållet i denna rapport utan 

hänvisas till att inhämta egen rådgivning. EY är inte ansvariga för konsekvenser av 

användandet av EY:s rapport i strid med ovanstående villkor. 

Rapporten grundar sig på skriftlig och muntlig information. Vi har inte granskat om 

underliggande information är korrekt. EY:s ansvar är således begränsat till att redogöra 

för överväganden som framgår av erhållen information beaktat uppdragets omfattning 

och karaktär. 

De kommentarer som lämnas i denna rapport är baserade på angivna förutsättningar, 

nu gällande lagstiftning samt aktuell praxis. För det fall gällande rätt ändras eller 

förutsättningarna är felaktiga kan detta innebära att de kommentarer som lämnas inte 

längre gäller. 

1.3 Sammanfattning 

Genom koncernbildningen ändras Kommunens nuvarande ägande av koncernbolagen 

på så sätt att Bagahus AB, Kungälv Energi AB och BOKAB i stället ägs indirekt av 

Kommunen genom ett moderbolag, AB Kongahälla. 

Ur ett ekonomiskt perspektiv medför koncernbildningen en större möjlighet till 

skattemässig resultatutjämning mellan bolagen och annat finansiellt samarbete mellan 

koncernbolagen. Tillkomsten av ett aktivt moderbolag till dotterbolagen kan dock komma 

att innebära ökade administrationskostnader. 

I praktiken sker koncernbildningen genom att Bagahus AB, Kungälv Energi AB och 

BOKAB överlåts från Kommunen till AB Kongahälla. Överlåtelsen görs till bokfört värde 

på aktierna. Skulden som uppkommer för AB Kongahälla till Kommunen kan lösas 

genom omvandling till aktieägartillskott. Några direkta skattemässiga effekter 

uppkommer inte med anledning av koncernbildningen (se dock i rapporten om 

skattemässiga underskott). 
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2 Nuvarande ägarstruktur 

Kommunen äger i dag fyra aktiebolag; Kungälv Energi Aktiebolag (”Kungälv Energi AB”), 

Bohusläns Kommunala Exploateringsaktiebolag (”BOKAB”), Bagahus AB och AB 

Kongahälla (gemensamt ”koncernbolagen”). De två sistnämnda bolagen är vilande. 

Kungälv Energi AB äger i sin tur Kungälv Närenergi AB. Se strukturbild nedan. 

 
 

 
 

Kommunens ägande är sålunda inte strukturerat i en bolagsrättslig koncern. Detta får 

konsekvenser för Koncernens skattemässiga situation. 

Ur ett inkomstskattemässigt perspektiv är den tydligaste nackdelen med nuvarande 

struktur avsaknaden av s.k. koncernbidragsrätt mellan koncernbolagen (med undantag 

för mellan Kungälv Energi AB och Kungälv Närenergi AB). 

Koncernbidrag är en bokslutsdisposition som innebär en möjlighet till en – enligt 

skattelagstiftningen tillåten och åsyftad – skattemässig resultatutjämning mellan bolag 

som ingår i samma koncern. Ett koncernbidrag är avdragsgillt för givaren och 

skattepliktigt för mottagaren och syftar till att inte missgynna en organisation som bedrivs 

i flera bolag i stället för i ett bolag. 

För att ett koncernbidrag ska kunna lämnas mellan moderbolag och dotterbolag samt 

mellan koncernbolagen krävs bl.a. att moderföretaget är en viss typ av juridisk person 

och att moderföretaget äger mer än 90 % av andelarna i t.ex. ett svenskt aktiebolag. En 

kommun kan inte vara moderföretag vid tillämpning av koncernbidragsreglerna. Det är 

mot denna bakgrund som det inte finns koncernbidragsrätt mellan koncernbolagen, med 

undantag för mellan Kungälv Energi AB och Kungälv Närenergi AB. 

En skattefördel med nuvarande struktur har att göra med de generella 

ränteavdragsbegränsningsreglerna. Enligt dessa får ett företag inte dra av mer än 30 % 

av det skattemässiga resultatet ökat med avskrivningar och finansiella kostnader. Det 



8 Koncernbildning - KS2020/1673-6 Koncernbildning : Rapport (1) EY - Kungälvs kommun - Koncernbildning

Kungälvs kommun – Koncernbildning 6 (12) 

 

 

 

 

finns också en förenklingsregel som innebär att en koncern alltid får dra av 5 000 000 kr 

i negativt räntenetto. 

Vid en koncernbildning kommer alla bolag att få dela på beräkningen gemensamt vilket 

gör att huvudregeln kommer att behöva tillämpas. Vid en översiktlig granskning av 

ränteavdragen i bolagen kan konstateras att Kungälv Energi AB med dotterbolag får 

avdrag för samtliga räntor med god marginal. Det kan finnas risk för att BOKAB inte får 

avdrag för samtliga räntor men det negativa räntenettot i det bolaget är begränsat. 

Koncernbildningen torde sammanfattningsvis inte leda till att några väsentliga 

räntebelopp blir ej avdragsgilla. 

I nuvarande struktur kan vinstmedel i koncernbolagen delas ut direkt till Kommunen. 

 

3 Koncernbildning 

3.1 Tilltänkt genomförande för koncernbildning samt ägarstruktur 

Koncernbildningen föreslås genomföras genom att Kommunen överlåter Bagahus AB, 

Kungälv Energi AB och BOKAB (vidare ”dotterbolagen”) till AB Kongahälla. Överlåtelsen 

görs till dotterbolagens bokförda värden och betalning sker mot revers (skuldebrev). 

Reversen kan antingen ligga kvar som ett lån från Kommunen, alternativt kvittas genom 

att omvandlas till ett aktieägartillskott. Dotterbolagen kan också komma att bilda/förvärva 

ytterligare bolag framgent. Se koncernbild nedan. 
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3.2 Bokföringsmässiga effekter i samband med koncernbildningen 

Omstruktureringen innebär att Kommunen överlåter samtliga sina innehav i 

dotterbolagen till AB Kongahälla. Dotterbolagen är för närvarande bokförda till 31 mkr 

(fördelat med 2 mkr på BOKAB, 25 mkr på Kungälvs Energi AB och 4 mkr på Bagahus 

AB). För att det inte ska uppstå en bokförd vinst eller förlust behöver aktierna överlåtas 

till detta värde. 

Efter överlåtelsen kommer Kommunen att ha en fordran på AB Kongahälla om 31 mkr. 

Ett alternativ till att låta fordran på AB Kongahälla ligga kvar är att Kommunen omvandlar 

fordran till ett aktieägartillskott. Detta ökar Kommunens bokförda värde på aktierna i AB 

Kongahälla och ökar samtidigt det egna kapitalet i AB Kongahälla. Detta innebär också 

att inga räntebetalningar hänförliga till koncernbildningen behöver gå från AB Kongahälla 

till Kommunen. 

3.3 Skattekonsekvenser i samband med koncernbildningen 

Eventuell bokförd vinst som uppstår vid överlåtelsen till AB Kongahälla blir inte föremål 

för beskattning eftersom Kommunen inte betalar inkomstskatt. En eventuell bokförd 

förlust är inte heller skattemässigt avdragsgill hos Kommunen. 

Om det för inkomståret 2020 kommer att deklareras skattemässiga underskott för något 

av dotterbolagen gäller följande. 

När ägandet av ett underskottsföretag ändras uppstår begränsningar i möjligheten att 

utnyttja underskotten i form av en belopps- och en underskottsspärr. Beloppsspärren 

innebär att underskott som överstiger 200 % av köpeskillingen (beräknad på särskilt sätt) 

förloras. Koncernbidragsspärren innebär att det under de nästkommande fem åren efter 

ägarförändringen inte är möjligt att kvitta inrullade underskott mot mottagna 

koncernbidrag från bolag gentemot vilka spärren föreligger. 

Enligt uppgift från Kommunen är det endast Bagahus AB av koncernbolagen som 

kommer att deklarera skattemässigt underskott för beskattningsåret 2020. Underskottet 

förväntas uppgå till ca 672 tkr. Bokfört värde på aktierna i Bagahus AB är 4 mkr. Bagahus 

AB har såvitt framgår inte tagit emot några kapitaltillskott under 2019-2021. Under 

förutsättning att Bagahus AB överlåts till bokfört värde, dvs. 4 mkr, kommer underskottet 

inte att påverkas. 

Däremot kan detta underskott bara utnyttjas mot bolagets egna vinster till och med 2026 

på grund av den så kallade koncernbidragsspärren. Även möjligheten att delta i 

omstruktureringar och rätten till ränteavdrag kan påverkas så länge underskottet eller 

spärren finns kvar. Vi rekommenderar konsekvenserna av detta utreds närmare om det 

blir aktuellt att starta verksamhet i Bagahus AB. 
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3.4 Löpande inkomstskattemässiga konsekvenser av koncernbildningen 

3.4.1 Resultatutjämning 

Efter att koncernbildningen genomförts kommer det som ovan nämnt finnas möjlighet till 

resultatutjämning mellan AB Kongahälla och dotterbolagen. Ur en 

ekonomisk/skattemässig synvinkel är detta ett av de främsta skälen till att genomföra 

koncernbildningen. Resultatutjämning sker genom att dotterbolagen kan ge 

koncernbidrag till varandra och till AB Kongahälla (se dock avsnitt 3.3 om eventuell 

koncernbidragsspärr). Vidare har AB Kongahälla möjlighet att ge koncernbidrag till 

dotterbolagen. Ett koncernbidrag är avdragsgillt för givaren och skattepliktigt för 

mottagaren. 

Resultatutjämningen gör det framförallt möjligt att samla koncernens ekonomiska 

resurser i AB Kongahälla för att sedan kunna fördelas till den verksamhet inom 

koncernen som behöver stöd, särskilt genom att överskott i ett bolag nyttjas mot 

underskott i ett annat bolag. 

Det ska dock noteras att särskilda regler gäller för kommunala bostadsbolag. I dagsläget 

äger Kommunen inget kommunalt bostadsbolag utan bostadsbeståndet besörjs genom 

Stiftelsen, som är en självständig juridisk person. Om ett kommunalt bostadsaktiebolag 

bildas aktualiseras lagen om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag som bland 

annat begränsar värdeöverföringar från denna typ av bolag. Frågan bör utredas mera i 

detalj om och när en sådan bolagsbildning blir aktuell. 

3.4.2 Ränteavdrag 

Från och med ingången av 2019 finns en generell ränteavdragsbegränsning 

innebärandes att ett företag inte får göra avdrag för ett negativt räntenetto som överstiger 

30 % av bolagets skattemässiga EBITDA (”Earnings Before Interest, Taxes, 

Depreciation and Amortization”). Ett skattemässigt EBITDA utgörs således av företagets 

skattemässiga resultat före skatt, räntor, värdeminskningsavdrag och avskrivningar. 

För bolag som ingår i en intressegemenskap där sammanlagt negativt räntenetto 

understiger 5 000 000 kr kan en förenklingsregel tillämpas där avdrag medges för hela 

det negativa räntenettot. Inom en intressegemenskap är det också möjligt att överföra 

negativt räntenetto till ett bolag med positivt räntenetto och på så vis jämna ut 

avdragsrätten mellan bolagen. 

Enligt den nya strukturen kommer dotterbolagen att ingå i en koncern. Detta innebär att 

förenklingsregeln om 5 000 000 kr gäller för samtliga dotterbolag beräknat gemensamt. 

Om fullt avdrag inte erhålls genom förenklingsregeln kan fullt avdrag dock erhållas 

genom att EBITDA-regeln i stället tillämpas och/eller att negativa räntenetton överförs till 

bolag med positiva räntenetton. Hanteringen av räntenettona kommer att vara en del av 

den årliga skattekonsolideringen. 

Det kan tilläggas att räntekostnader i AB Kongahälla riskerar att inte bli skattemässigt 

avdragsgilla eftersom moderbolaget sannolikt kommer att ha ett lågt skattemässigt 

EBITDA (vi förutsätter att intäkterna framförallt kommer att bestå av skattefria utdelningar 

från dotterbolagen, se nedan). 
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Vidare finns en riktad ränteavdragsregel som gäller skulder som avser koncerninterna 

förvärv av aktier, vilken innebär att räntan endast får dras av om förvärvet är väsentligen 

affärsmässigt motiverat. Sammantaget är vår bedömning att något ränteavdrag i AB 

Kongahälla inte torde kunna påräknas. 

Ränteavdragsreglerna talar därför för att, som ovan nämnts, den revers som lämnas av 

Kommunen i samband med bildandet omvandlas till ett aktieägartillskott. 

3.4.3 Utdelningar 

Vinstmedel som uppkommer i dotterbolagen kan delas ut till AB Kongahälla under 

förutsättning att det finns tillräckligt med fria medel i dotterbolagen enligt 

aktiebolagsrättsliga regler. 

Under förutsättningar att bolagen förblir onoterade och fortsätter att bedriva den 

verksamhet som de gör i dag bör utdelningarna från dotterbolagen till AB Kongahälla 

vara skattefria för AB Kongahälla enligt reglerna om näringsbetingade andelar. 

Utdelningarna är inte skattemässigt avdragsgilla för dotterbolagen. 

Utdelning från AB Kongahälla till Kommunen är inte föremål för beskattning hos 

kommunen och inte heller avdragsgill för AB Kongahälla. 

Genom den nya strukturen kommer Kommunen inte att få utdelning direkt från 

dotterbolagen, utan utdelningar behöver gå via AB Kongahälla. 

Utdelning från ett bolag redovisas normalt hos mottagaren i samband med årsstämman 

i det bolaget som lämnar utdelningen. I vissa fall när det mottagande företaget har 

kontroll över det utdelande bolaget (mer än 50 % av rösterna) så kan moderföretaget ta 

upp den förväntade utdelningen innan stämman i dotterföretaget har hållits. Detta 

benämns anteciperad utdelning. Detta görs i normalfallet i samband med bokslutet. 

AB Kongahälla kan således antecipera utdelningar från dotterbolagen innan de har 

delats ut till AB Kongahälla. Dotterbolagens resultat kan då delas ut av AB Kongahälla 

till Kommunen under samma år som AB Kongahälla erhåller utdelningarna från 

dotterbolagen. Däremot kan Kommunen själv inte antecipera utdelningen från AB 

Kongahälla, utan den tas upp som intäkt under det år som utdelningen beslutas. Detta 

innebär att den nya strukturen inte bör medföra någon avsevärd fördröjning av 

distribution av vinstmedel till Kommunen från koncernbolagen jämfört med nuvarande 

struktur. 

3.4.4 Övrigt 

Tillkomsten av ett aktivt moderbolag kan komma att innebära ökade 

administrationskostnader. 

Ur ett redovisningsperspektiv tillkommer en gemensam koncernredovisning som ska 

upprättas av moderbolaget, utöver den årsredovisning som varje bolag ska lämna. 
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3.5 Statsstöd 

Omstruktureringen innebär att AB Kongahälla får köpa dotterbolagen för bokfört värde, 

vilket torde understiga marknadsvärdet. Dessutom innebär det föreslagna förfarandet att 

fordran på köpeskillingen om 31 mkr omvandlas till ett aktieägartillskott. 

Reglerna om statsstöd innebär att bl.a. kommuner som utgångspunkt inte får lämna stöd 

till företag. Undantag förutsätter att ett undantag är tillämpligt. Det innebär att fråga 

uppkommer om omstruktureringen kan anses utgöra ett statsstöd. 

Ett av kriterierna för statsstöd är det om marknadsekonomisk aktör, se bl.a. 

Kommissionens tillkännagivande om begreppet statligt stöd som avses i artikel 107.1 i 

fördraget om Europeiska unionens funktionssätt 2016/C 262/01 s. 19 ff. För att fastställa 

om ett offentligt organs investeringar utgör statligt stöd är det nödvändigt att utvärdera 

om, under liknande förhållanden, en privat investerare av jämförbar storlek som bedriver 

verksamhet under normala förhållanden i en marknadsekonomi skulle ha drivits till att 

göra den aktuella investeringen. För efterskänkande av skulder finns kriteriet om en 

privat fordringsägare som tar sikte på omförhandlingar av skulder. 

Vid bedömningen av marknadsmässigheten kan vi konstatera att den planerade 

omstruktureringen är av sådant slag som enligt vår erfarenhet är mycket vanlig bland 

privata företag och investerare. Detta gäller såväl transaktioner där aktier överlåts till 

bokfört värde inom en intressegemenskap som att skulder omvandlas till 

aktieägartillskott. Vad särskilt gäller tillskottet innebär det bara att kommunkoncernen 

hamnar i samma skuldsituation som omedelbart före omstruktureringen. Någon 

förmögenhetsöverföring från kommunen till koncernen sker inte om man ser på samtliga 

transaktioner. 

Vi vill framhålla att denna analys är begränsad till kriteriet om marknadsekonomisk aktör. 

 

4 Steg- och tidplan 

Nedan är en sammanfattande steg- och tidplan över de steg som har relevans ur en 

ekonomisk synvinkel. 
 

Steg Åtgärd Tid 

1 Beredning hos ekonomiberedningen 22 september 

2 Beredning hos kommunstyrelsen 20 oktober 

3 Beslut om moderbolag 4 november KF 

4 Beslut om överlåtelse (inkl. köpeskilling och 

finansiering) 

4 november KF 

5 Lösen av lån från Kommunen till moderbolag Att besluta 



8 Koncernbildning - KS2020/1673-6 Koncernbildning : Rapport (1) EY - Kungälvs kommun - Koncernbildning

Kungälvs kommun – Koncernbildning 11 (12) 

 

 

 
 
 

 

Markus Thaler 
 

Olle Waller 

Associate Partner, Tax  Assistant Tax Manager 

E-mail: markus.thaler@se.ey.com  E-mail: olle.waller@se.ey.com 
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 Kompletterande frågeställningar 

Nedan är en sammanställning över den korrespondens som har varit mellan EY och 

Kommunen avseende vissa frågeställningar kopplade till koncernbildningen efter 

leverans av EY:s rapport den 1 juni 2021 (ovan). 

 
 

Kommunens fråga: Bolagen förslås överlåtas till bokfört värde. Detta ger ett lågt 

ingångsvärde på moderbolaget jämfört med ett tänkt marknadsvärde på bolaget. 

Riskerar lågt ingångsvärde att ge några skattemässiga, redovisningsmässiga eller andra 

effekter långsiktigt? Finns andra lämpliga alternativ? 

EY:s svar: Inkomstskattemässigt är aktierna skattefria tillgångar, varför de bokförda 

värdena på aktierna inte får någon skattemässig effekt. Bokföringsmässigt kan 

nackdelen sägas vara att moderbolagets redovisade värden på dotterbolagen inte 

motsvarar marknadsvärdena på dotterbolagen, det vill säga att eventuellt dolda 

övervärden på aktierna i dotterbolagen inte kommer att framgå av redovisningen i 

moderbolaget, vilket även var fallet när kommunen ägde aktierna. Det är vanligt 

förekommande att överlåtelse sker till bokfört värde vid koncernombildningar – dels för 

att inte behöva ta in externa marknadsvärderingar – dels för att eventuella övervärden 

fortsatt finns kvar inom kommunkoncernen då försäljningen sker internt. Dessutom 

innebär ett lågt bokfört värde på aktierna i moderbolaget en lägre risk för framtida 

nedskrivningsbehov om det skulle ske en negativ värdeutveckling. 

Koncernredovisningen påverkas inte oavsett till vilket värde aktierna överlåts till då dessa 

elimineras i koncernen. 

 
 

Kommunens fråga: Hur kommer resultat och balans att se ut för moderbolaget efter 

koncernbildningen? Vi önskar en simulering av detta med givna förutsättningar och 

antaganden. 

EY:s svar: Enligt uppgifterna i vår PM kommer moderbolagets balansräkning att bestå 

av ”Aktier i dotterbolag” om 31 mkr och ”Eget kapital” om motsvarande belopp eftersom 

avsikten är att kommunen lämnar den uppkomna fordran från försäljningen till 

moderbolaget såsom aktieägartillskott. Resultaträkningen förväntas framförallt bestå av 

utdelningar och/eller koncernbidrag från dotterbolagen och eventuellt ”management fee” 

för utförda tjänster m.m. Att lämna några prognoser eller liknande rörande detta har dock 

inte ingått i vårt uppdrag. 

 
 

Kommunens fråga: Grundplanen är att sätta samma avkastningskrav på moderbolaget 

som vi idag har på KE, alltså 4% av totalt kapital. Plus krav på 30% av vinsten (minus 

skatt) i utdelning. I enlighet med nu gällande ägardirektiv för KE. Hur skulle utdelningen 

till kommunen falla ut enligt simuleringen ovan med de förutsättningarna? 

EY:s svar: Inte heller detta har ingått i vår utredning, men enligt de diskussioner vi har 

haft så har vi förstått att avkastningskraven kommer att sättas på dotterbolagsnivå, vilka 
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inte kommer påverkas av koncernbildningen. Moderbolaget har ingen egen 

verksamhet som kan förväntas generera överskott utan möjligheten till utdelning från 

moderbolaget till kommunen kommer fortsatt vara beroende av dotterbolagens 

framtida resultat och möjlighet att lämna koncernbidrag eller utdelning till 

moderbolaget. Möjligheterna till avkastningskrav på dotterbolagen kommer med andra 

ord inte förändras på grund av koncernbildningen, dvs att överlåta aktierna från 

kommunen till moderbolaget kommer inte påverka dotterbolagens verksamhet. 

 
 

Kommunens fråga: Vi har fått synpunkter på tidpunkten 1 januari. Synpunkten 

handlar om att bolaget (AB Kongahälla) inte bara behöver finnas utan också ha 

dotterbolag och balansomslutning för att på korrekt sätt kunna lämna utdelning 

kommande år. Det står i rapporten att moderbolaget kan antecipera utdelning från 

dotterbolag. Men kan de verkligen antecipera utdelning från bolag de inte äger vid 

årsbokslutet? Bör 31 december vara datum för bildande istället för 1 januari? Utveckla 

gärna resonemanget kring tidpunkt för bildande. 

EY:s svar: Koncernen ska vara på plats före den 1 januari, dvs. senast den 31 

december. 

 
 

Kommunens fråga: Enligt kommunfullmäktiges beslut den 5 november 2020 ska AB 

Kongahälla bli moderbolag för kommunens hel- och delägda bolag från och med 2022- 

01-01. Min fråga är om aktieöverlåtelsen och registreringen hos Bolagsverket måste 

ske 1 januari eller om det ska ske senast 31 december? 

EY:s svar: Om bolagen ska ha koncernbidragsrätt redan under 2022 måste tillträde 

till aktierna ha skett senast den 31 december 2021. Någon registrering hos 

Bolagsverket krävs inte för överlåtelsen, däremot för styrelse osv., men det har ingen 

betydelse för beskattningen. 

 
 

Kommunens fråga: Om det är så att värdeöverföring ska ske i december, måste då 

ett bokslut för moderbolaget komma till? Om ja, ska bokslutet avse hela året eller räcker 

det att det avser den månaden som värdeöverföringen skedde? 

EY:s svar: Bokslutet ska avse hela året, men å andra sidan är det sannolikt inga 

transaktioner i bolaget innan omstruktureringen sker. 

 
 

 

Markus Thaler 
 

Olle Waller 

Associate Partner, Tax  Assistant Tax Manager 

E-mail: markus.thaler@se.ey.com  E-mail: olle.waller@se.ey.com 

 



8 Koncernbildning - KS2020/1673-6 Koncernbildning : Bolagspolicy Utkast 2021-09-15

1 

 

 

Bolagspolicy  
Policy 

 
 
 
 
 
Röd markering – borttagande/strykning 
Grön markering – Tillägg/ändring  
 
Utkast 2021-09-15 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Diarie-/dokumentnummer: ?? KS2019/1443 
Beslut: ?? 2019-12-05, Kommunfullmäktige §306/2019 
Beredande politiskt organ: Ekonomiberedningen 
Giltighetstid: Till och med 2023-12-31 
Dokumentansvarig: Ekonomichef 



8 Koncernbildning - KS2020/1673-6 Koncernbildning : Bolagspolicy Utkast 2021-09-15

2 

 

 
Innehållsförteckning 
1. Syfte ............................................................................................................................................. 3 

2. Kommunen som ägare ................................................................................................................. 3 

3. Ägarstyrning ................................................................................................................................ 3 

Kommunfullmäktige ....................................................................................................................... 3 

Bolagsordning ............................................................................................................................. 3 

Aktieägaravtal .............................................................................................................................. 4 

Ägardirektiv ................................................................................................................................. 4 

Övriga styrdokument ................................................................................................................... 5 

Val av styrelse och lekmannarevisorer ......................................................................................... 5 

Val av stämmoombud och instruktioner till ombuden ................................................................ 5 

Kommunstyrelsen ........................................................................................................................ 6 

Uppsiktsplikt ............................................................................................................................... 6 

Instruktioner till stämmoombud.................................................................................................. 6 

Möten och ägardialog .................................................................................................................. 6 

4. Gemensamma bolagsprinciper .................................................................................................... 7 

Styrelse och VD ............................................................................................................................... 7 

Förvaltning och bolag – Gemensamma mål men olika roller och ansvar ....................................... 7 

Ekonomiska mål och principer ....................................................................................................... 7 

Budget, delårsrapport och finansiering ........................................................................................... 7 

Förvaltningsberättelse och årsredovisning ...................................................................................... 8 

Information ...................................................................................................................................... 8 

Revision ........................................................................................................................................... 9 
 



8 Koncernbildning - KS2020/1673-6 Koncernbildning : Bolagspolicy Utkast 2021-09-15

3 

 

1. Syfte 
Bolagspolicyn redovisar hur kommunallagens och aktiebolagslagens regler för ägarstyrning av 
bolagen ska tillämpas i Kungälvs kommun samt hur ägaren i övrigt utövar styrning av de 
kommunala bolagen. 
Syftet med bolagspolicyn är att tydliggöra Kungälvs kommuns ägarroll och hur kommunens 
ägarstyrning av sina aktiebolag ska genomföras. Dessutom anger bolagspolicyn gemensamma 
principer för bolagen inom områdena styrelse och VD, ekonomi, information och revision. 
De principer för ägarstyrning som anges i bolagspolicyn ska även så långt som är möjligt 
tillämpas för den verksamhet som kommunen bedriver genom andra former av juridiska 
personer som delägda bolag, stiftelser, ekonomiska föreningar och kommunalförbund. 

 
 

2. Kommunen som ägare 
Kommunen äger bolag och driver företagsverksamhet för att förverkliga kommunala 
ändamål. Kommunens helägda bolag ingår i en koncern. Verksamheten syftar ytterst till 
att skapa nytta för kommunen och medborgarna. Det kommunala ändamålet med 
verksamheten anges i bolagsordningen. Det utvecklas i ägardirektiv till bolaget. 
Kommunstyrelsen är det organ i kommunen som utövar ägarrollen och har uppsikt över 
bolagen. Kommunstyrelsen och bolagsstyrelsen skall föra en återkommande dialog om 
ändamålet med verksamheten och hur det skall komma till uttryck. Som aktiv ägare ansvarar 
kommunstyrelsen för att löpande utvärdera verksamheten och verksamhetsformen, bolagets 
strategier och mål, hur dessa passar i kommunens övriga verksamhet samt hur 
bolagsverksamheten sköts av bolagsstyrelse och företagsledning. 

 
 

3. Ägarstyrning 
 

Kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige utövar sin ägarstyrning över bolagen med ett antal olika styrinstrument. 
De viktigaste styrinstrumenten är bolagsordning, aktieägaravtal, ägardirektiv och 
gemensamma principer för bolagen i enlighet med denna bolagspolicy. 
Därutöver utser kommunfullmäktige styrelse och lekmannarevisorer samt stämmoombud 
och instruktioner inför bolagsstämman. 

 
 

Bolagsordning 
Kommunfullmäktiges ägarroll innebär att fullmäktige skall fastställa bolagsordning för de 
kommunala bolagen. Bolagsordningen skall ange det kommunala ändamålet med 
verksamheten, de kommunala befogenheter som utgör ram för verksamheten (t ex 
självkostnadsprincip, likställighetsprincip och lokaliseringsprincip) och de beslut om 
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principiella frågor i verksamheten som ska prövas av kommunfullmäktige före genomförande 
(underställningsplikt). 

 
 

Aktieägaravtal 
I delägda bolag ska ett aktieägaravtal ingås mellan delägarna såvida detta inte är uppenbart 
obehövligt för att tillvarata kommunens intresse som delägare med beaktande av 
ägarförhållandena och verksamhetens art och omfattning. I aktieägaravtalet regleras vad 
delägarna är överens om kring styrning, finansiering och kontroll av bolaget. 
Kommunen ska i aktieägaravtal verka för att de synsätt och regler som anges i denna 
bolagspolicy ska tillämpas även i de delägda bolagen. Samtliga aktieägaravtal ska godkännas av 
kommunfullmäktige. 
För det fall aktieägaravtalet innehåller uppgifter som skyddas av någon bestämmelse i 
offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) kan överläggningarna i fullmäktige hållas inom 
stängda dörrar och den aktuella bestämmelsen i avtalet beläggas med sekretess. Själva 
beslutsfattandet ska dock ske öppet och det fattade beslutet blir alltid offentligt. 

 
 

Ägardirektiv 
Kommunfullmäktige har rätt att fastställa olika former av ägardirektiv för verksamheten i de 
kommunala bolagen. Detta sker i följande former: 

1. Kommunens helägda bolag har som grundläggande styrdokument och som 
komplement till bolagsordningen, ett utförligt ägardirektiv. Här preciseras bolagets 
verksamhetsuppdrag och relation till kommunen som ägare så som krav på utdelning, 
information med mera.  
2. Bolagets styrelse fastställer budgetdirektiv för bolaget. Budgetdirektiven skall i 
tillämpliga delar svara upp mot kommunfullmäktiges rambudget, främst fullmäktiges 
strategiska mål. Budgetdirektiven för bolagen anger mål, inriktning och resultatkrav för 
bolagets verksamhet. 
3. Under verksamhetsåret kan kommunfullmäktige besluta att ge ett särskilt ägardirektiv 
för ett bolag som gäller en viss fråga om organisation eller verksamhet. Det särskilda 
ägardirektivet gäller för bolaget efter beslut på bolagsstämma. 
4. Kommunfullmäktige kan fastställa att hela eller delar av ett kommunalt program (för t 
ex till exempel miljöfrågor eller administrativa frågor) även ska gälla för de kommunala 
bolagen. Före kommunfullmäktiges beslut ska bolagens styrelser ha möjlighet att yttra 
sig över om det finns några hinder för bolaget att tillämpa aktuellt program. Efter 
kommunfullmäktiges beslut fastställs programmet på bolagsstämman varefter hela eller 
delar av programmet gäller som ett gemensamt ägardirektiv. 

 
När det gäller de delägda bolagen fastställs ägardirektiv normalt i samråd med övriga delägare. 
Beroende på ägarförhållanden och bestämmelser i aktieägaravtal och bolagsordning kan 
krävas enhälligt beslut från samtliga delägare. Ägardirektiv för delägda bolag måste antas av 
bolagsstämman för att vara bindande för bolaget såvida inte bolagsordningen innehåller en 
bestämmelse om att bolaget är skyldigt att utföra de uppdrag som det tilldelas gemensamt av 
ägarna eller motsvarande varvid ägardirektivet blir automatiskt bindande för bolaget. 
Nät det gäller Stiftelsen Kungälvsbostäder motsvarar dess stadgar bolagens ägardirektiv. 
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Övriga styrdokument  
Övriga styrdokument från kommunen som berör bolagen i koncernen ska fastställas av 
bolagstämma.  
 

 
Val av styrelse och lekmannarevisorer 
Bolagets styrelse skall ha en med hänsyn till bolagets verksamhet, utvecklingsskede och 
förhållanden i övrigt ändamålsenlig sammansättning, präglad av mångsidighet och bredd 
avseende ledamöternas kompetens, erfarenhet och bakgrund i övrigt. När kommunen och de 
politiska partierna bereder val av styrelseledamöter bör därför bolagets behov av 
mångsidighet och kompetens i styrelsen beaktas. En jämn könsfördelning i styrelsen skall 
eftersträvas. 
 
Kommunfullmäktige ska utse styrelseledamöter och i förekommande fall suppleanter i 
bolagen. I de helägda bolagen utser kommunfullmäktige samtliga styrelseledamöter och i 
förekommande fall suppleanter. I de delägda bolagen utser kommunfullmäktige den del av 
styrelsen som anges enligt aktieägaravtal och bolagsordning för det aktuella bolaget. 
 
I koncernens moderbolag utser kommunfullmäktige samtliga styrelseledamöter och i 
förekommande fall suppleanter. I styrelsen bör kommunstyrelsens presidium ingå. 
Moderbolagets styrelse bör vara representerat i dotterbolagens styrelser, lämpligtvis i form 
av presidium. 
 
För de helägda bolagen ska kommunfullmäktige även utse två lekmannarevisorer och, vid 
behov, en eller två lekmannarevisorssuppleanter. Om verksamheten är av mindre omfattande 
slag kan kommunfullmäktige istället besluta att utse endast en lekmannarevisor och, vid 
behov, en lekmannarevisorssuppleant. För delägda bolag ska fullmäktige utse en 
lekmannarevisor och en lekmannarevisorssuppleant om detta är rimligt utifrån 
ägarförhållanden samt verksamhetens art och omfattning. 
Kommunfullmäktiges aktuella beslut om styrelse och lekmannarevisorer ska noteras på varje 
årsstämma. 

 
 

Val av stämmoombud och instruktioner till ombuden 
Kommunfullmäktige ska utse de personer som ska representera ägaren och agera 
stämmoombud vid bolagsstämmorna i bolagen. 
 
Kommunfullmäktige utser den person som ska företräda ägaren vid 
moderbolagets stämma 
Kommunfullmäktige ska på förslag från kommunstyrelsen utfärda en instruktion till 
stämmoombudet som anger hur ombudet ska rösta i de ärenden på bolagsstämman som 
bedöms vara av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt. Instruktion till 
stämmoombud vid bolagens årsstämma ska alltid ges av kommunfullmäktige. För 
bolagsstämmor i delägda regionala bolag, där det finns en av styrelsen påskriven 
årsredovisning och en ”ren” revisionsberättelse kan kommunfullmäktige utfärda en generell 
ombudsinstruktion. 
 
Stämmoombud att företräda moderbolaget i dotterbolagens stämmor i kommunkoncernen 
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utses av moderbolaget. 
 
Kommunstyrelsen 

 
Uppsiktsplikt 
Kommunstyrelsen ska enligt kommunallagen utöva uppsikt över de kommunala bolagen på 
samma sätt som styrelsen har tillsyn över all annan kommunal verksamhet. Uppsiktsplikten 
innebär att kommunstyrelsen ska hålla sig informerad om bolagens verksamhet och hur 
bolagen förhåller sig till gällande styrdokument och gällande lagstiftning. 
Kommunstyrelsen ska genom årliga beslut göra en bedömning av bolagens verksamhet 
utifrån de ändamål och befogenheter som anges i bolagsordningen och i kompletterande 
direktiv från kommunfullmäktige. Bedömningen ska göras med stöd av löpande information 
från bolagsstyrelserna och årliga rapporter från lekmannarevisorerna. 
Kommunstyrelsen ska i samband med årsredovisningen lämna ett underlag till 
kommunfullmäktige om sin bedömning av bolagens verksamhet under året. Om 
kommunstyrelsen bedömer att ett bolag under året har avvikit från sitt ändamål och sina 
befogenheter, ska kommunstyrelsen även lämna förslag till åtgärder som säkerställer att 
bolagets verksamhet åter kommer att bedrivas i enlighet med kommunfullmäktiges beslut. 

 
 

Instruktioner till stämmoombud 
Kommunstyrelsen ska utarbeta förslag till instruktioner till kommunens stämmoombud inför 
bolagsstämmor i moderbolaget. Instruktioner som gäller ärenden av principiell beskaffenhet 
eller annars av större vikt ska utfärdas av kommunfullmäktige. Årsstämmor ska generellt 
anses vara av principiell beskaffenhet och dessa instruktioner till stämmoombuden ska därför 
alltid utfärdas av fullmäktige. 
 
Instruktion för moderbolagets stämmoombud inför stämmor i dotterbolagen i 
kommunkoncernen utfärdas av moderbolaget. 
 
Inför ordinarie bolagsstämma i något av Kungälvs kommuns delägda bolag, kan 
kommunfullmäktige utfärda en generell ombudsinstruktion: 
 
Uppdra till ombud för Kungälvs kommun vid bolagsstämmorna för XXX AB och YYY AB, att under 
förutsättning att det finns en av styrelsen påskriven årsredovisning och en "ren revisionsberättelse”, rösta för: 

• Resultat- och balansräkning fastställs enligt framlagt förslag. 
• Styrelsens förslag till disposition av vinstmedel 
• Ansvarsfrihet beviljas styrelseledamöterna och verkställande direktör. 

 
 

Möten och ägardialog 
Den formella styrningen i bolagsordning och ägardirektiv är inte tillräcklig för ett aktivt 
ägarskap. Det krävs också informell styrning i form av samråd och dialog mellan kommunen 
och bolagen. Dialogen är en del av kommunstyrelsens uppsiktsplikt, men skall också 
behandla långsiktiga strategiska frågor och utmaningar som delas mellan ägaren och bolagen. 
Formerna för dialogen är närmare beskrivna i bolagens ägardirektiv. 
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4. Gemensamma bolagsprinciper 

 
Styrelse och VD 
Kommunens representanter i bolagens styrelser utses av kommunfullmäktige. Styrelsen ska 
årligen utarbeta och anta en arbetsordning för sitt eget arbete. 
Styrelsen utser bolagets VD och bestämmer anställningsvillkoren för VD:n. Rekrytering av 
VD sker i samråd med kommunstyrelsens presidium. 
Bolagens styrelse ska årligen upprätta en skriftlig instruktion för verkställande direktören för 
när och hur sådana uppgifter som behövs för styrelsens bedömning enligt 4 § andra stycket 
aktiebolagslagen skall samlas in och rapporteras till styrelsen. 

 
 

Förvaltning och bolag – Gemensamma mål men olika roller och ansvar 
All kommunal verksamhet syftar ytterst till att skapa nytta för kommunen (”koncernnytta”) 
och medborgarna. Kommunen driver verksamhet för att förverkliga kommunala ändamål 
och väljer den organisationsform som är mest effektiv med hänsyn till verksamhetens art och 
ändamål. Förvaltning och bolag arbetar därför mot samma mål – kommunfullmäktiges 
strategiska mål – men har olika uppdrag och roller. 

 
 

Ekonomiska mål och principer 
Bolagens verksamhet ska bedrivas på affärsmässiga grunder inom ramen för målet om 
långsiktig hållbar samhällsnytta. Verksamheten ska bedrivas så att den utförs på det för hela 
kommunkoncernen mest fördelaktiga sättet. Samordningsmöjligheter i koncernen ska 
utnyttjas. 
Bolagen ska eftersträva ett ekonomiskt resultat som ger utrymme både för en årlig utdelning 
till ägaren samt för en långsiktig konsolidering av bolaget. 

 
 
 

Budget, delårsrapport och finansiering 
Bolagen skall vara delaktiga i kommunfullmäktiges rambudgetprocess och lämna den 
information som behövs i samband med denna. 
Bolagen ska lämna tertialrapporter om måluppfyllelse och ekonomiskt resultat till 
kommunstyrelsen. 
 
Bolagens finansförvaltning ska följa de ramar och riktlinjer som anges i den 
koncerngemensamma finanspolicy som har fastställts av kommunfullmäktige. Detta innebär 
att bolagen ska ha finansiell samverkan med kommunen inom områdena likviditet, 
medelsplacering och långfristig upplåning. Denna samverkan ska ske på affärsmässiga 
villkor.Kungälvs kommun finansierar sina helägda bolag. och stiftelsen Kungälvsbostäder. 
Kungälvs kommun tecknar borgen för stiftelsen Kungälvsbostäder. De lån  som upptas för 
bolagens räkning ska vara specifika och inte andelar av gemensamma lån. Vidareutlåning till 
helägda bolag ska ske affärsmässigt.  
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Förvaltningsberättelse och årsredovisning 
Bolagen ska lämna av styrelsen fastställd förvaltningsberättelse och årsredovisning till 
kommunstyrelsen tillsammans med revisionsberättelse och granskningsrapport från 
lekmannarevisorerna. Kommunstyrelsen överlämnar efter beredning dessa 
årsredovisningshandlingar till kommunfullmäktige för godkännande. 
Bolagets årsstämma fastställer årsredovisning samt prövar ansvarsfrihet för styrelse och VD 
efter kommunfullmäktiges behandling av årsredovisningen. 

 
 

De helägda bolagen skall i årsredovisningen lämna information om: 
1. Att utvärdering av styrelsen och verkställande direktören genomförts. 
2. Styrelseledamöterna, nämligen 

• Kön, ålder, huvudsaklig utbildning eller arbetslivserfarenhet, 
• uppdrag i bolaget och väsentliga uppdrag i andra företag och organisationer, 
• samt övriga uppgifter som kan vara av betydelse för bedömningen av ledamotens 

kompetens och lämplighet 
3. Hur styrelsearbetet bedrivits, inkluderande eventuell arbetsfördelning, antal sammanträden, 
genomsnittlig närvaro samt vem som varit sekreterare vid styrelsens sammanträden. 
4. Hur den interna kontrollen är organiserad och hur väl den fungerat under senaste 
räkenskapsåret. 
5. Hur bolagets risker bedömts och följts upp. 
6. Hur bolaget kommunicerar med revisorerna och lekmannarevisorerna. 
7. Verkställande direktören, nämligen: 

• Kön, ålder, huvudsaklig utbildning och arbetslivserfarenhet 
• samt väsentliga uppdrag i andra företag och organisationer. 

8. Vilka ärenden som bolaget överlämnat till kommunen för att bereda kommunfullmäktige 
tillfälle att ta ställning. 

 
 
 
 

Information 
Bolagen ansvarar för att till kommunstyrelsen löpande överlämna följande dokument: 
1. protokoll från bolagsstämma 
2. protokoll från styrelsens sammanträden 
3. bolagets budget och verksamhetsplan/affärsplan 
4. bolagets delårsrapporter och årsredovisning 
5. revisionsberättelse och granskningsrapport 
6. övriga handlingar av vikt för kommunstyrelsen 
Kommunen har därutöver som målsättning att varje helägt bolag genom dess ordförande 
eller VD ska ge en presentation av verksamheten i bolaget i samband med något av 
fullmäktiges ordinarie sammanträden under mandatperioden. 
Kommunägda bolag skall ha en hemsida som nås via kommunens hemsida. Om bolagets 
ägare bestämmer det kan information om bolaget i stället finnas på kommunens hemsida. 
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Revision 
Bolagets årsstämma utser revisorer enligt de bestämmelser som anges i aktiebolagslagen. 
Kommunfullmäktige utser lekmannarevisorer utifrån de bestämmelser som anges i 
kommunallagen. 
 
--------- 
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Ägardirektiv för Bohusläns Kommunala 
exploateringsaktiebolag 
Organisationsnummer: 556069-9539 
 

 

Röd markering – borttagande/strykning 
Grön markering – Tillägg/ändring  
 

Utkast 2021-09-15 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Diarienummer: ?? KS2020/1550 
Beredande politiskt organ:  Ekonomiberedningen  
Beslutad av:  Kommunfullmäktige                                                                                               
Datum för beslut:      Kommunfullmäktige ?? 2020-11-05 (§ 141/2020) 
     BOKAB bolagsstämma ? 
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För verksamheten i Bohusläns Kommunala Exploaterings AB (org.nr 556069-9539), nedan 
kallat Bolaget, gäller följande direktiv antagna av kommunfullmäktige 2016-02-25. Härmed 
ersätts tidigare givna ägardirektiv. 

 

1. Bolaget som resurs för kommunal verksamhet 

Bolaget ägs av Kungälvs kommun och är en resurs för kommunal verksamhet och således 
underställt kommunfullmäktige i Kungälvs kommun som är att anse som ägare. Bolaget har 
utifrån sin kärnverksamhet som mål att skapa nytta för kommunen och dess invånare. 
 
Bolagets verksamhet och Bolagets förhållande till kommunen regleras, utöver av lag och 
författning, genom 

a) gällande bolagsordning 
b) av kommunen utfärdade gällande ägardirektiv 
c) av kommunen särskilt utfärdade direktiv 
d) av moderbolaget särskilt utfärdade direktiv 
e) ingångna avtal mellan kommunen och Bolaget, även moderbolagets 
f) Kungälvs kommuns Bolagspolicy 

 
Ägardirektiv och särskilt utfärdade direktiv ska fastställas på Bolagets stämma. 

Bolaget har möjlighet att avropa avtal ingångna av kommunen.  

I händelse av bristande överensstämmelse mellan de i föregående stycke angivna 
dokumenten, skall dokumenten tillämpas med företräde i angiven ordning. 

2 Kommunens ledningsfunktion 

Av 6 kap. 1 § kommunallagen framgår att Kungälvs kommunstyrelse har ett ansvar att 
fortlöpande följa kommunens verksamhet. Detta innebär att kommunstyrelsen även ska ha 
en överblick och kontroll över Bolagets verksamhet, den så kallade uppsiktsplikten, i enlighet 
med kommunstyrelsens reglemente samt i de avseenden som följer av de av ägaren 
utfärdade direktiven. 

Bolaget erinras om att kommunstyrelsen enligt 6 kap. 9 § kommunallagen i årliga beslut ska 
pröva om Bolagets verksamhet under föregående kalenderår har varit förenlig med det 
fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala 
befogenheterna.  
 

3. Bolagets verksamhet    

Bolaget skall bedriva verksamhet som är förenlig med bolagsordningen och med den 
kommunala kompetensen. Bolaget skall bidra till kommunens och samhällets utveckling 
genom att i nära kontakt med marknadens aktörer erbjuda mark för utveckling och 
exploatering. 
 
Bolaget skall samverka med kommunen och övriga kommunala bolag i syfte att nå största 
möjliga nytta för kommunkoncernen och invånarna. 
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Bolaget skall inom ramen för bolagsordningen: 

• bidra till att förverkliga kommunfullmäktiges strategiska mål 
• anskaffa eller tilldelas mark och därmed bedriva markexploatering och därtill hörande 

markförvaltning i kommunen i yttersta syfte att med verksamhetsetableringar 
förstärka näringslivet och arbetsmarknaden i kommunen 

• bidra till kommunens långsiktiga utveckling genom att förvalta/förädla, förvärva, 
uppföra och avyttra fastigheter, företrädesvis mark för utveckling och exploatering 

• bidra till god samverkan och ett effektivt samarbete med kommunstyrelsen och 
dennas förvaltning 

• bidra till kommunens långsiktiga hållbara samhällsutveckling 
• utföra exploatörsdrivna detaljplaner 
• bedriva näringslivsbefrämjande åtgärder kopplade till exploateringsverksamheten 
• sträva efter etableringar som stärker den lokala arbetsmarknaden 
• ansvara för tomtkön för villatomter inklusive all försäljning till denna 

Bolaget skall ta sociala och miljömässiga hänsyn vid upphandling och följa gällande, av 
kommunfullmäktige beslutad upphandlings- och inköpspolicypolicy för Kungälvs kommun 
med helägda bolag. 

                                  

4. Underställningsplikt - fullmäktiges ställningstagande 

Bolaget ansvarar för att kommunfullmäktige i Kungälvs kommun får ta ställning innan sådana 
beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt fattas. 

Om tveksamhet uppstår om ett ärende är av sådan beskaffenhet att kommunfullmäktiges 
ställningstagande ska inhämtas, ska ärendet underställas kommunfullmäktige.  

Moderbolaget ska bereda ärenden som Bolaget lyfter till kommunstyrelsen eller till 
kommunfullmäktige för ställningstagande. 

 
5. Affärsplan och budgetprocess 

Affärsplanen är bolagets grundläggande plan som hjälper bolagsstyrelsen att förverkliga 
ägarens önskemål. Affärsplanen innehåller en strategisk överblick över bolagets affärsidé, 
mål och budget samt en plan över hur affärsidén ska genomföras och utvecklas. 
Bolagets affärsplan är en viktig komponent i kommunkoncernens övergripande styrning och 
samordning och skall docka an till samordnas med kommunens budgetprocess. 
Bolagets styrelse ansvarar för affärsplanens innehåll och utformning. Affärsplanen bör 
innehålla en överblick över bolagets grunduppdrag, vision, affärsidé, mål och styrning samt 
strategier över hur affärsidén ska genomföras och utvecklas. Likaså bör ekonomisk analys 
finnas i affärsplanen ihop med risk och åtgärdsanalys samt internkontrollplan. 
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Härutöver skall affärsplanen innehålla bolagets strategier för att möta kommunfullmäktiges 
strategiska mål. 
Till affärsplanen kopplas bolagets budget, investeringsplan och likviditetsplan. 
Bolaget och kommunen skall gemensamt säkerställa att bolagets affärsplan, budget, 
investeringsplan och likviditetsplan dockar an till samordnas med kommunens 
budgetprocess. 
 

6. Ekonomisk förvaltning, resultat och avkastning 

Verksamheten intjäningsförmåga ska möjliggöra en långsiktig strategisk 
exploateringsverksamhet och en hållbar samhällsutveckling. Bolagets avkastningskrav 
beaktar bolagets värdeskapande roll samt främjar en långsiktigt hållbar utveckling för 
Kungälv. 
Bolaget skall långsiktigt kunna finansiera sin verksamhet och sina investeringar med egna 
medel. 
 
Avkastningskrav och utdelning från bolagskoncernen beslutas av kommunfullmäktige genom 
direktiv till moderbolaget och fastställs av bolagsstämman. 

 

 
 
Bolaget skall kunna ge en årlig grundutdelning på 25 % av nettoresultatet. 

Utöver grundutdelningen kan bolaget lämna tilläggsutdelning. Då bolaget har ett starkt 
fluktuerande resultat beroende på färdigberedda marktillgångar och marknad, skall 
tilläggsutdelning bestämmas i dialog mellan bolagets styrelse och kommunfullmäktiges 
ägarombud. En plan för tilläggsutdelning skall tas fram och revideras årligen i samband med 
årsbokslut. 

 

Moderbolaget och Kommunen och dess bolag har gemensam finansförvaltning. Administrativ 
ersättning parterna emellan regleras i särskilt avtal. 

Bolaget erlägger ett påslag på vidareförmedlade lån, lån med kommunal borgen samt 
utnyttjande av checkkredit. Påslaget skall vara marknadsmässigt. 

Bolaget skall följa Kungälv kommuns finanspolicy och arbeta aktivt med att identifiera och så 
långt möjligt minimera riskerna i sin verksamhet genom aktiv risk management och 
systematisk intern kontroll. 

 

7.  Information, insyn samt ägardialog  

Bolaget skall kontinuerligt hålla ägaren väl informerad om sin verksamhet. Med ägare avses i 
detta sammanhang Kungälvs kommun och moderbolaget. 
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Moderbolaget har rätt till insyn i Bolagets verksamhet motsvarande den som 
kommunstyrelsen har enligt nedan. Bolagets informationsskyldighet gäller även i förhållande 
till moderbolaget. 

Kommunstyrelsen har rätt att ta del av Bolagets handlingar och räkenskaper samt i övrigt 
inspektera Bolaget och dess verksamhet. Bolaget skall lämna kommunstyrelsen den 
information om verksamheten som den begär.  

Bolaget skall initiera möten med kommunen om omständigheterna påkallar detta.   
 
Bolaget skall utan dröjsmål översända 

a) protokoll från bolagsstämma 
b) protokoll från styrelsesammanträde 
c) bolagets årsredovisning med revisionsberättelse och granskningsrapport 
d) underlag för sammanställd redovisning för kommunen 
e) redovisningar per 30/4 och 31/8 av bolagets verksamhet och ekonomiska 

förhållanden 
f) övriga av ägaren begärda handlingar 

 

Kommunstyrelsens granskningsrätt och Bolagets informationsskyldighet omfattar inte uppgift 
för vilken gäller sekretess enligt lag. Föreligger på grund av lagstadgad sekretess hinder mot 
att överlämna viss uppgift till ägaren får uppgiften uteslutas. Bolaget skall i sådant fall uppge 
att strykning/utelämnande har skett. 
 

Bolagets årsredovisning skall ingå i kallelse till kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens 
sammanträde, där denna skall behandlas. Vid kommunfullmäktiges sammanträde skall  
styrelsens ordförande, vice ordförande, verkställande direktör och revisor närvara och 
kommunfullmäktiges ledamöter beredas tillfälle att ställa frågor om bolagets verksamhet. 
 

Bolaget skall i årsredovisningen lämna redogörelse för sin verksamhet och styrning samt 
verksamhetens förenlighet med bolagsordning. Innehållet i denna Bolagsstyrningsrapport är 
specificerat i God sed för styrning av Kungälvs kommuns helägda bolag (Kommunfullmäktige 
2005-06-20, §139), punkt 7. 
 

Tre gånger per år skall representanter för ägaren och Bolaget mötas till ägardialog med 
utgångspunkt i verksamhetens resultat, riskhantering och planering samt hur bolagets 
verksamhet bedrivs i förhållande till bolagsordningen och de där i angivna kommunala 
principerna. Kommunen skall representeras av kommunfullmäktiges ägarombud, 
kommunstyrelsens presidium, ekonomiberedningens presidium samt i övrigt de 
representanter kommunstyrelsen utser. Bolaget skall representeras av styrelsens presidium 
och verkställande direktör samt i övrigt de representanter styrelsen utser. 
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8. Förvaltningsberättelserna 

Bolagets styrelse skall i förvaltningsberättelsen, utöver vad aktiebolagslagen och 
årsredovisningslagen i detta avseende stadgar, redovisa att verksamheten bedrivits och 
utvecklats mot bakgrund av det i bolagsordningen och i dessa direktiv angivna syftet och 
ramarna med densamma.  

Uttalandet ska vara så utformat att det kan läggas till grund för lekmannarevisorernas 
granskning liksom för kommunstyrelsens uppsikt och beslut enligt 6 kap. 1 och 1 a 9 §§ 
kommunallagen. 

 

 

9. Revision 

Bolagets revisorer skall utöver vad aktiebolagslagen stadgar mot bakgrund av det 
kommunala syftet med bolagets verksamhet pröva huruvida denna utövats på ett 
ändamålsenligt och från ekonomiskt synpunkt tillfredsställande sätt.  

Revisionsberättelsen skall innehålla uttalande om hur denna prövning utfallit. 

 

10. Granskningsrapporterna 

Det åligger Bolagets lekmannarevisorer att årligen i sin granskningsrapport yttra sig om 
Bolaget bedrivits på ett ändamålsenligt sätt utifrån det syfte som angetts i bolagsordningen 
och i detta ägardirektiv, liksom de kommunala befogenheter som utgör ram för 
verksamheten.  

Lekmannarevisorerna ska snarast uppmärksamma Kungälvs kommunstyrelse på om Bolaget 
brister i de avseenden som nämns i första stycket i denna punkt. 

 

11 9. Arkivmyndighet och arkivreglemente 

Arkivmyndighet är kommunstyrelsen i Kungälvs kommun. 

Kungälvs kommuns arkivreglemente skall tillämpas i Bolaget. 
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Ägardirektiv för Kungälv Energi AB 
Organisationsnummer: 556083-2064  

 
 
 

Utkast 2021-09-15 
 
 
Röd markering – borttagande/strykning 
Grön markering – Tillägg/ändring  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Diarienummer: ?? KS 2020/1548 
Dokumentansvarig: Ekonomichef 
Beredande politiskt organ: Ekonomiberedningen 
Beslutad av: ?? Kommunfullmäktige § 140/2020  
Datum för beslut: ?? Kommunfullmäktige 2020-11-05    
  Kungälv Energi bolagsstämma ?? 2020-12-10 
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För verksamheten i Kungälv Energi AB (org.nr 556083-2064), med dotterbolaget Kungälv 
Närenergi AB (556805-6641), nedan kallat Bolaget, gäller följande direktiv antagna av 
kommunfullmäktige 2020-11-05. Härmed ersätts tidigare givna ägardirektiv. 

 
1. Bolaget som resurs för kommunal verksamhet 

Bolaget ägs av Kungälvs kommun och är en resurs för kommunal verksamhet och således 
underställt kommunfullmäktige i Kungälvs kommun som är att anse som ägare. Bolaget har 
utifrån sin kärnverksamhet som mål att skapa nytta för kommunen och dess invånare. 
 
 
Bolagets verksamhet och Bolagets förhållande till kommunen regleras, utöver av lag och 
författning, genom 

a) gällande bolagsordning 
b) av kommunen utfärdade gällande ägardirektiv 
c) av kommunen särskilt utfärdade direktiv 
d) av moderbolaget särskilt utfärdade direktiv 
e) ingångna avtal mellan kommunen och Bolaget, även moderbolagets 
f) Kungälvs kommuns Bolagspolicy 

 
Ägardirektiv och särskilt utfärdade direktiv ska fastställas på Bolagets stämma. 

 
Bolaget har möjlighet att avropa avtal ingångna av kommunen.  
 

I händelse av bristande överensstämmelse mellan de i föregående stycke angivna 
dokumenten, skall dokumenten tillämpas med företräde i angiven ordning. 

2. Kommunens ledningsfunktion 

Av 6 kap. 1 § kommunallagen framgår att Kungälvs kommunstyrelse har ett ansvar att 
fortlöpande följa kommunens verksamhet. Detta innebär att kommunstyrelsen även ska ha 
en överblick och kontroll över Bolagets verksamhet, den så kallade uppsiktsplikten, i enlighet 
med kommunstyrelsens reglemente samt i de avseenden som följer av de av ägaren 
utfärdade direktiven. 

Bolaget erinras om att kommunstyrelsen enligt 6 kap. 9 § kommunallagen i årliga beslut ska 
pröva om Bolagets verksamhet under föregående kalenderår har varit förenlig med det 
fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala 
befogenheterna. 

 
 
3. Bolagets verksamhet 

Bolaget skall bedriva verksamhet som är förenlig med bolagsordningen och med den 
kommunala kompetensen. Bolaget skall erbjuda attraktiva produkter och tjänster som 
tillgodoser invånarnas behov av energi och digital kommunikation. I detta ingår att 
tillhandahålla energiförsörjning samt infrastruktur för energi och digital kommunikation för 
både företag och privatpersoner, utifrån ett strategiskt kommunalt perspektiv och för en 
långsiktigt hållbar utveckling för Kungälv såväl ekonomiskt, socialt som ekologiskt. 
Bolaget skall samverka med kommunen och övriga kommunala bolag i syfte att nå största 
möjliga nytta för kommunkoncernen och invånarna. 
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Bolaget skall inom ramen för bolagsordningen: 

 
• bidra till att förverkliga kommunfullmäktiges strategiska mål 
• följa kommunens energiplans övergripande miljömål  
• bedriva produktion, distribution och handel inom energiområdet samt tillhandahålla 

infrastruktur för digital kommunikation 
• säkerställa miljö- och klimatmässigt hållbar, leveranssäker och prisvärd energi 
• utveckla energi- och bredbandsverksamheten och integrera dessa i utvecklingen av 

Kungälvs kommun 
• utveckla nya områden inom energiförsörjning och energidistribution samt bidra till ett 

fossilt oberoende Kungälv 
• bidra till säkerhet, trygghet och trivsel genom att tillhandahålla belysning och 

relaterade produkter och tjänster 

Bolaget skall ta sociala och miljömässiga hänsyn vid upphandling och följa gällande, av 
kommunfullmäktige beslutad upphandlings- och inköpspolicypolicy för Kungälvs kommun 
med helägda bolag. 

 
4. Underställningsplikt - fullmäktiges ställningstagande 

Bolaget ansvarar för att kommunfullmäktige i Kungälvs kommun får ta ställning innan sådana 
beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt fattas. 

Om tveksamhet uppstår om ett ärende är av sådan beskaffenhet att kommunfullmäktiges 
ställningstagande ska inhämtas, ska ärendet underställas kommunfullmäktige. 

Moderbolaget ska bereda ärenden som Bolaget lyfter till kommunstyrelsen eller till 
kommunfullmäktige för ställningstagande. 

 
5. Affärsplan och budgetprocess 

Affärsplanen är bolagets grundläggande plan som hjälper bolagsstyrelsen att förverkliga 
ägarens önskemål. Affärsplanen innehåller en strategisk överblick över bolagets affärsidé, 
mål och budget samt en plan över hur affärsidén ska genomföras och utvecklas. 
Bolagets affärsplan är en viktig komponent i kommunkoncernens övergripande styrning och 
samordning och skall docka an till samordnas med kommunens budgetprocess. 
Bolagets styrelse ansvarar för affärsplanens innehåll och utformning. Affärsplanen bör 
innehålla en överblick över bolagets grunduppdrag, vision, affärsidé, mål och styrning samt 
strategier över hur affärsidén ska genomföras och utvecklas. Likaså bör ekonomisk analys 
finnas i affärsplanen ihop med risk och åtgärdsanalys samt internkontrollplan. 
Härutöver skall affärsplanen innehålla bolagets strategier för att möta kommunfullmäktiges 
strategiska mål. 
Till affärsplanen kopplas bolagets budget, investeringsplan och likviditetsplan. 
Bolaget och kommunen skall gemensamt säkerställa att bolagets affärsplan, budget, 
investeringsplan och likviditetsplan dockar an till samordnas med kommunens 
budgetprocess. 
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6. Ekonomisk förvaltning, resultat och avkastning 

Verksamheten intjäningsförmåga ska möjliggöra utbyggnad och reinvesteringar i infrastruktur 
samt satsningar på framtidens hållbara energilösningar och digital kommunikation för både 
företag och privatpersoner. Bolagets avkastningskrav beaktar bolagets värdeskapande roll 
samt främjar en långsiktigt hållbar utveckling för Kungälv. 
 
Avkastningskrav och utdelning från bolagskoncernen beslutas av kommunfullmäktige genom 
direktiv till moderbolaget och fastställs av bolagsstämman. 
 
Bolaget skall ha en lönsamhet som motsvarar en avkastning på minst 4 % av totalt kapital. 
Bolaget skall långsiktigt kunna finansiera sin verksamhet och sina investeringar med egna 
medel. Det operativa kassaflödet ska vara positivt, sett över en investeringscykel. 
Bolaget skall ha en soliditet på 30 - 35 %. 

Bolaget skall lämna en utdelning på 30% av koncernens resultat, under förutsättning att 
nyckeltalet för soliditet är uppfyllt. Med resultat avses bolagets resultat efter finansiella poster 
enligt årsredovisningen. Bolagets skatt skall räknas av från utdelningen innan 
utdelningsbeloppet räknas fram.  

 

Moderbolaget och Kommunen och dess bolag har gemensam finansförvaltning. 
Administrativ ersättning parterna emellan regleras i särskilt avtal. 

Bolaget erlägger ett påslag på vidareförmedlade lån, lån med kommunal borgen samt 
utnyttjande av checkkredit. Påslaget skall vara marknadsmässigt. 

Bolaget skall följa Kungälv kommuns finanspolicy och arbeta aktivt med att identifiera och så 
långt möjligt minimera riskerna i sin verksamhet genom aktiv risk management och 
systematisk intern kontroll. 

 
 
7. Information, insyn samt ägardialog 

Bolaget skall kontinuerligt hålla ägaren väl informerad om sin verksamhet. Med ägare avses i 
detta sammanhang Kungälvs kommun och moderbolaget.  
 
Moderbolaget har rätt till insyn i Bolagets verksamhet motsvarande den som kommunstyrelsen 
har enligt nedan. Bolagets informationsskyldighet gäller även i förhållande till moderbolaget.  

Kommunstyrelsen har rätt att ta del av Bolagets handlingar och räkenskaper samt i övrigt 
inspektera Bolaget och dess verksamhet. Bolaget skall lämna kommunstyrelsen den 
information om verksamheten som den begär. 

Bolaget skall initiera möten med kommunen om omständigheterna påkallar detta. 
 

Bolaget skall utan dröjsmål översända 
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a) protokoll från bolagsstämma 
b) protokoll från styrelsesammanträde 
c) bolagets årsredovisning med revisionsberättelse och granskningsrapport 
d) underlag för sammanställd redovisning för kommunen 
e) redovisningar per 30/4 och 31/8 av bolagets verksamhet och ekonomiska 

förhållanden 
f) övriga av ägaren begärda handlingar 

 
 
Kommunstyrelsens granskningsrätt och Bolagets informationsskyldighet omfattar inte uppgift 
för vilken gäller sekretess enligt lag. Föreligger på grund av lagstadgad sekretess hinder mot 
att överlämna viss uppgift till ägaren får uppgiften uteslutas. Bolaget skall i sådant fall uppge 
att strykning/utelämnande har skett. 
 
 
Bolagets årsredovisning skall ingå i kallelse till kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens 
sammanträde där denna skall behandlas. Vid kommunfullmäktiges sammanträde skall 
styrelsens ordförande, vice ordförande, verkställande direktör och revisor närvara och 
kommunfullmäktiges ledamöter beredas tillfälle att ställa frågor om bolagets verksamhet. 
 

Bolaget skall i årsredovisningen lämna redogörelse för sin verksamhet och styrning samt 
verksamhetens förenlighet med bolagsordning. 

Tre gånger per år skall representanter för ägaren och Bolaget mötas till ägardialog med 
utgångspunkt i verksamhetens resultat, riskhantering och planering samt hur bolagets 
verksamhet bedrivs i förhållande till bolagsordningen och de där i angivna kommunala 
principerna. Kommunen skall representeras av kommunfullmäktiges ägarombud, 
kommunstyrelsens presidium, ekonomiberedningens presidium samt i övrigt de 
representanter kommunstyrelsen utser. Bolaget skall representeras av styrelsens presidium 
och verkställande direktör samt i övrigt de representanter styrelsen utser. 

 
 
8. Förvaltningsberättelserna 

Bolagets styrelse skall i förvaltningsberättelsen, utöver vad aktiebolagslagen och 
årsredovisningslagen i detta avseende stadgar, redovisa att verksamheten bedrivits och 
utvecklats mot bakgrund av det i bolagsordningen och dessa direktiv angivna syftet och 
ramarna med densamma. 

Uttalandet ska vara så utformat att det kan läggas till grund för lekmannarevisorernas 
granskning liksom för kommunstyrelsens uppsikt och beslut enligt 6 kap. 1 och 1 a 9 
§§ kommunallagen. 

 
 
9. Revision 

Bolagets revisorer skall utöver vad aktiebolagslagen stadgar mot bakgrund av det 
kommunala syftet med bolagets verksamhet pröva huruvida denna utövats på ett 
ändamålsenligt och från ekonomiskt synpunkt tillfredsställande sätt. 
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Revisionsberättelsen skall innehålla uttalande om hur denna prövning utfallit. 
 
 
10. Granskningsrapporterna 

Det åligger Bolagets lekmannarevisorer att årligen i sin granskningsrapport yttra sig om 
Bolaget bedrivits på ett ändamålsenligt sätt utifrån det syfte som angetts i bolags-ordningen 
och i detta ägardirektiv, liksom de kommunala befogenheter som utgör ram för 
verksamheten. 

Lekmannarevisorerna ska snarast uppmärksamma Kungälvs kommunstyrelse på om Bolaget 
brister i de avseenden som nämns i första stycket i denna punkt. 

 

 
11 9. Särskilt ägardirektiv föranlett av Kungälv Energi AB:s dotterbolag 

Kungälv Energi AB har med grund i kommunfullmäktiges beslut § 89/2009 möjlighet att bilda 
dotterbolag för att bedriva elhandel. Bolaget kan även hysa elproduktion. 

För dotterbolagets verksamhet ska följande gälla: 

o Verksamheten ska generellt kännetecknas av lågt risktagande 
o Bolaget ska för ägaren redovisa förekommande risker och hur dessa genom 

policybeslut begränsas. 
 

12 10. Arkivmyndighet och arkivreglemente 

Arkivmyndighet är kommunstyrelsen i Kungälvs kommun. 

Kungälvs kommuns arkivreglemente skall tillämpas i Bolaget. 
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Bolagsordning för Aktiebolaget 
Kongahälla  
 
 

Utkast 2021-09-15 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Diarie-/dokumentnummer: KS??  
Beslut:  2021-xx-xx kommunfullmäktige (§ ??/2021)  
  2021-xx-xx bolagstämman (§ ??/2021) 
Beredande politiskt organ:  Ekonomiberedningen  
Ersätter tidigare beslut Bolagsordning beslutad av bolagsstämman 2011-12-12                                                                                                                                                            
Giltighetstid:  Från och med 2022-01-01 
Dokumentansvarig: Kommunjurist  
Senast uppdaterad av: Kommunjurist Mats Mikulic 
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§ 1 Bolagets firma 
Bolagets firma är Aktiebolaget Kongahälla (org.nr 556022-8404). 
 
§ 2 Säte 
Styrelsen ska ha sitt säte i Kungälvs kommun, Västra Götalands län. 
 
§ 3 Föremål för bolagets verksamhet 
Föremålet för bolagets verksamhet är att som moderbolag i en av Kungälvs kommun helägd 
koncern äga och förvalta aktier i bolag som bedriver verksamhet med kommunalt ändamål. 
 
§ 4 Ändamål med bolagets verksamhet 
Ändamålet med bolaget är att främja en aktiv ägarstyrning av kommunens bolag och samordning 
av koncernens verksamheten utifrån kommunfullmäktiges ägardirektiv, budget och andra 
styrdokument. 
 
Bolaget ska löpande följa upp dotterbolagens verksamhet och ska även svara för den finansiella 
samordningen inom koncernen. 
 
Bolagets verksamheten ska bedrivas inom ramen för den kommunala kompetensen och i enlighet 
med de grundläggande kommunalrättsliga principerna i 2 kap kommunallagen (2017:725), såsom  
lokaliseringsprincipen, självkostnadsprincipen, likställighetsprincipen, förbud mot stöd till enskild 
och förbud mot att bedriva verksamheten med huvudsakligt vinstsyfte.  
 
Undantag från att följa de grundläggande kommunalrättsliga principerna i 2 kap kommunallagen 
för viss verksamhet är tillåtet om detta följer av lag eller rättspraxis. 
 
§ 5 Allmänhetens rätt att ta del av bolagets handlingar 
Bolaget ska tillhandahålla allmänna handlingar i överensstämmelse med de regler som följer av 
tryckfrihetsförordningen, offentlighets- och sekretesslagen och annan tillämplig lagstiftning.  
 
Fråga om utlämnande av handling avgörs av verkställande direktören. Verkställande direktörens 
beslut att inte lämna ut handling eller uppgift i handling ska på sökandens begäran prövas av 
bolagets styrelse.   
 
Bolaget ska tillämpa den vid varje tid gällande taxan för utlämnande av allmänna handlingar som 
gäller i Kungälvs kommun. 

 
 
§ 6 Aktiekapital 
Bolagets aktiekapital ska utgöra lägst 200 000 kronor och högst 800 000 kronor. 
 



8 Koncernbildning - KS2020/1673-6 Koncernbildning : Kongahälla bolagsordning förslag 2021-09-15

 
3 (5) 

 

 

 
§ 7 Antal aktier 
I bolaget skall finnas lägst 2000 och högst 8000 aktier. 

 
 
§ 8 Styrelse 
Styrelsen ska bestå av minst sju och högst elva styrelseledamöter.  
 
Styrelsen samt ordförande och vice ordförande utses av kommunfullmäktige i Kungälvs kommun 
för tiden från den ordinarie bolagsstämma som följer närmast efter det val till kommunfullmäktige 
förrättats och fram till bolagsstämma närmast efter nästa val till kommunfullmäktige. 
 
Kommunfullmäktige kan bestämma om val av ledamöter för en annan tidsperiod.  
 
§ 9  Rösträtt 
Vid bolagsstämma får varje röstberättigad rösta för fulla antalet av ägda och företrädda aktier utan 
begränsning i röstetalet. 
 
§ 10 Revisorer 
För granskning av bolagets årsredovisning och bokföring samt styrelsens och verkställande 
direktörens förvaltning utser bolagsstämman en revisor samt en revisorssuppleant.  
 
Revisorns och suppleantens uppdrag gäller till slutet av den årsstämma som hålls under det fjärde 
räkenskapsåret efter revisorsvalet. 
 
Den av bolagsstämman valda revisorn och suppleanten ska vara auktoriserad revisor. 
 
§ 11 Lekmannarevisorer 
För samma period som gäller för bolagets styrelse utser kommunfullmäktige i Kungälvs kommun 
två lekmannarevisorer och två suppleanter. Lekmannarevisorerna utses ur kommunrevisionen. 
 
§ 12 Inspektionsrätt 
Kommunstyrelse i Kungälvs kommun äger rätt att ta del av bolagets handlingar och räkenskaper 
samt i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet. Detta gäller dock endast i den mån hinder ej 
möter på grund av författningsreglerad sekretess.  
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§ 13 Kallelse till bolagsstämma 
Kallelse till bolagsstämman och andra meddelanden till aktieägarna skall ske via e-post om inte 
aktiebolagslagen föreskriver annat.  
 
Kallelse till bolagsstämma ska ske tidigast fyra och senast två veckor före ordinarie och extra 
stämma.  
 
Bolagsstämma ska hållas senast under maj månad.  
 
Styrelsens och kommunfullmäktiges ledamöter ska inbjudas att närvara vid bolagsstämman.  
 
§ 14 Ordinarie bolagsstämma 

På ordinarie årsstämma ska följande ärenden behandlas. 

1) Stämmans öppnande  
2) Val av ordförande och sekreterare vid stämman    
3) Upprättande och godkännande av röstlängd  
4) Val av en eller två justeringsmän  
5) Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad 
6) Godkännande av dagordning 
7) Framläggande av koncernårsredovisningen, koncernrevisionsberättelsen och lekmanna-  
revisorns granskningsrapport  
8) Beslut om 
a) om fastställande av resultat- och balansräkning samt koncernresultat- och koncernbalansräkning 
b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen, 
c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören   
9) Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorer, revisorssuppleant och lekmannarevisorer med 
suppleanter 
10) Val av revisor och revisorssuppleant i förekommande fall 
11) Anmälan av kommunfullmäktiges val av styrelseledamöter med suppleanter samt ordförande 
och vice ordförande (i förekommande fall). 
12) Anmälan av kommunfullmäktiges val av lekmannarevisorer med suppleanter (i förekommande 
fall).  
13) Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen, bolagsordningen eller 
ägardirektiv 
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§ 15 Bolagsstämmans kompetens 
Beslut i följande frågor ska alltid fattas av bolagsstämman. 
1. Bildande av bolag. 
2. Köp eller försäljning av bolag eller andel i sådant. 
3. Beslut i annat ärende av principiell betydelse eller annars av större vikt.  
4. Ställande av säkerhet och borgensåtaganden 
 
§ 16 Räkenskapsår 
Kalenderåret skall vara bolagets räkenskapsår. 
 
§ 17 Fullmäktiges rätt att ta ställning 
Bolaget ska bereda kommunfullmäktige möjlighet att ta ställning innan beslut i verksamheten som 
är av principiell betydelse eller annars av större vikt fattas. 
 
§ 18 Firmateckning 
Bolagets firma ska tecknas av styrelsen eller av dem bland styrelsens ledamöter, suppleanter och 
verkställande direktören som styrelsen utser. Bemyndigandet får inte avse ensam 
firmateckningsrätt, utan endast två personer i förening.  
 
Verkställande direktören får vidta de åtgärder som anges i 8 kap. 29 § aktiebolagslagen (2005:551). 
 
§ 19 Ändring av bolagsordning 
Denna bolagsordning får ej ändras utan godkännande av kommunfullmäktige i Kungälvs kommun. 
 
§ 20 Bolagets upplösning 
Skulle Bolaget upplösas eller likvideras ska dess behållna tillgångar utöver tillskjutet aktiekapital 
tillfalla Kungälvs kommun. 

 

 

----------------------- 
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Ägardirektiv för AB Kongahälla  
 
 

Utkast 2021-09-15 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diarie-/dokumentnummer: KS??  
Beslut:  2021-xx-xx kommunfullmäktige (§ ??/2021)  
  2021-xx-xx bolagstämman (§ ??/2021) 
Beredande politiskt organ:  Ekonomiberedningen  
Ersätter tidigare beslut -                                                                                                                                                            
Giltighetstid:  Från och med 2022-01-01 
Dokumentansvarig: Kommunjurist  
Senast uppdaterad av: Kommunjurist Mats Mikulic 
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För verksamheten i AB Kongahälla (org.nr 556022-8404), nedan kallat Bolaget, gäller 
följande ägardirektiv.  
 
1. Bolaget som resurs för kommunal verksamhet 
Bolaget är ett moderbolag i en av Kungälvs kommun helägd koncern. Bolaget är en resurs för 
kommunal verksamhet och således underställt kommunfullmäktige i Kungälvs kommun som 
är att anse som ägare. Bolaget har utifrån sin verksamhet som mål att skapa nytta för 
kommunen och dess invånare. 

 
Bolagets verksamhet och Bolagets förhållande till kommunen regleras, utöver av lag och 
författning, genom 

a) gällande bolagsordning 
b) av kommunen utfärdade ägardirektiv 
c) Kungälvs kommuns Bolagspolicy 

 

Ägardirektiv och särskilt utfärdade direktiv ska fastställas på Bolagets stämma. 

Bolaget har möjlighet att avropa avtal ingångna av kommunen.  

I händelse av bristande överensstämmelse mellan de i föregående stycke angivna 
dokumenten, skall dokumenten tillämpas med företräde i angiven ordning. 
 
2. Kommunens ledningsfunktion 
Av 6 kap. 1 § kommunallagen framgår att kommunstyrelsen har ett ansvar att fortlöpande 
följa kommunens verksamhet. Detta innebär att kommunstyrelsen även ska ha en överblick 
och kontroll över Bolagets verksamhet, den så kallade uppsiktsplikten, i enlighet med 
kommunstyrelsens reglemente samt i de avseenden som följer av de av ägaren utfärdade 
direktiven. 
 
Bolaget erinras om att kommunstyrelsen enligt 6 kap. 9 § kommunallagen i årliga beslut ska 
pröva om Bolagets verksamhet under föregående kalenderår har varit förenlig med det 
fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.  
 
3. Bolagets verksamhet    
Bolaget är ett moderbolag i en av Kungälvs kommun helägd bolagskoncern. Bolaget äger och 
förvaltar aktierna i dotterbolagen. Flera av dotterbolagen äger egna bolag. 
 
Det övergripande syftet med verksamheten i koncernen är att skapa nytta för Kungälvs 
kommun och att medverka till utvecklingen i kommunen.  
 

Bolaget ska fungera som kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens styrinstrument för 
dotterbolagens verksamhet.  
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Bolaget ska bedriva en aktiv ägarstyrning av kommunens samtliga bolag och ansvarar för 
samordningen av koncernens verksamhet för att uppnå syftet utifrån kommunfullmäktiges 
ägardirektiv, budget och andra styrdokument.  
 
Bolaget ska ha en aktiv roll i samordningen av de kommunala bolagen i syfte att uppnå ett 
optimalt resursutnyttjande och samordning av verksamheterna inom kommunkoncernen. 
 
Ägarstyrningen ska utgå från kommunkoncernens perspektiv och Bolaget svarar för 
styrningen på en strategisk nivå inom bolagskoncernen. Bolaget ska förmedla ägarens, 
kommunfullmäktiges, direktiv och tillse att de fastställda målen för verksamheten för bolagen 
uppfylls.  
 
I ägarstyrningen ingår att Bolaget löpande ska följa upp koncernbolagens verksamhet utifrån 
gällande styrdokument.  
 
4. Underställningsplikt - fullmäktiges ställningstagande 
Bolaget ansvarar för att kommunfullmäktige får ta ställning innan sådana beslut i 
verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt fattas. 
 
Om tveksamhet uppstår om ett ärende är av sådan beskaffenhet att kommunfullmäktiges 
ställningstagande ska inhämtas, ska ärendet underställas kommunfullmäktige.  
 
Bolaget ska bereda ärenden som övriga bolag i koncernen lyfter till kommunstyrelsen eller till 
kommunfullmäktige för ställningstagande.  
 
5. Budgetprocess och delårsrapporter  
Bolagets ska samordna koncernbolagens budgetarbete och gemensamt med kommunen 
säkerställa att koncernbudgeten samordnas med kommunens budgetprocess.  
 
Bolaget ska vara delaktiga i kommunfullmäktiges rambudgetprocess och lämna den 
information som behövs i samband med denna. 
 
Bolaget ska lämna tertialrapporter om måluppfyllelse och ekonomiskt resultat till 
kommunstyrelsen. Av rapporten ska framgå prognos för skattemässigt resultat och eventuell 
möjlighet till skatteoptimering om behov finns.  

 

6. Ekonomisk förvaltning, resultat och avkastning 

 
Bolaget ska svara för den finansiella samordningen inom koncernen enligt beslutad budget 
och svarar för koncernens ekonomiska optimering.  
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Bolagets styrelse föreslår utifrån de uppdrag och finansiella mål kommunfullmäktige gett i 
budgeten om givande och tagande av koncernbidrag, ägartillskott och utdelning i sitt förslag 
till årsredovisning som godkänns av årsstämman.  
 
Moderbolaget och kommunen har gemensam finansförvaltning. Bolagets finansförvaltning 
ska följa de ramar och riktlinjer som anges i den koncerngemensamma finanspolicy som har 
fastställts av kommunfullmäktige. Detta innebär att bolagen ska ha finansiell samverkan med 
kommunen inom områdena likviditet, medelsplacering och långfristig upplåning. Denna 
samverkan ska ske på affärsmässiga villkor. 

 
 
7.  Information, insyn samt ägardialog  
Bolaget ska kontinuerligt hålla ägaren väl informerad om sin verksamhet.  
Kommunstyrelsen har rätt att ta del av Bolagets handlingar och räkenskaper samt i övrigt 
inspektera Bolaget och dess verksamhet. Bolaget skall lämna kommunstyrelsen den 
information om verksamheten som den begär.  
 
Bolaget ska initiera möten med kommunen om omständigheterna påkallar detta.   
 
Bolaget skall utan dröjsmål översända 

a) protokoll från bolagsstämma 
b) protokoll från styrelsesammanträde 
c) koncernårsredovisningen och koncernrevisionsberättelsen med granskningsrapport 
d) underlag för sammanställd redovisning för kommunen 
e) redovisningar per 30/4 och 31/8 av koncernens verksamhet och ekonomiska 

förhållanden 
f) övriga av ägaren begärda handlingar 

 

Kommunstyrelsens granskningsrätt och Bolagets informationsskyldighet omfattar inte uppgift 
för vilken gäller sekretess enligt lag. Föreligger på grund av lagstadgad sekretess hinder mot 
att överlämna viss uppgift till ägaren får uppgiften uteslutas. Bolaget ska i sådant fall uppge 
att strykning/utelämnande har skett. 
 
Bolagets koncernredovisning ska ingå i kallelse till kommunfullmäktiges och 
kommunstyrelsens sammanträde, där denna ska behandlas. Vid kommunfullmäktiges 
sammanträde ska styrelsens ordförande, vice ordförande, verkställande direktör och revisor 
närvara och kommunfullmäktiges ledamöter beredas tillfälle att ställa frågor om bolagets 
verksamhet. 
 
Bolaget ska i koncernredovisningen lämna redogörelse för sin verksamhet och styrning samt 
verksamhetens förenlighet med bolagsordning.  
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Tre gånger per år skall representanter för ägaren och Bolaget mötas till ägardialog med 
utgångspunkt i verksamhetens resultat, riskhantering och planering samt hur bolagets 
verksamhet bedrivs i förhållande till bolagsordningen och de där i angivna kommunala 
principerna. Kommunen ska representeras av kommunfullmäktiges ägarombud, 
kommunstyrelsens presidium, ekonomiberedningens presidium samt i övrigt de representanter 
kommunstyrelsen utser. Bolaget skall representeras av styrelsens presidium och verkställande 
direktör samt i övrigt de representanter styrelsen utser 
 

8. Förvaltningsberättelserna 
Bolagets styrelse ska i förvaltningsberättelsen, utöver vad aktiebolagslagen och 
årsredovisningslagen i detta avseende stadgar, redovisa att verksamheten bedrivits och 
utvecklats mot bakgrund av det i bolagsordningen och i dessa direktiv angivna syftet och 
ramarna med densamma.  
 
Uttalandet ska vara så utformat att det kan läggas till grund för lekmannarevisorernas 
granskning liksom för kommunstyrelsens uppsikt och beslut enligt 6 kap. 1 och 9 §§ 
kommunallagen. 
 
 

 
9. Arkivmyndighet och arkivreglemente 
Arkivmyndighet är kommunstyrelsen i Kungälvs kommun. 
 
Kungälvs kommuns arkivreglemente ska tillämpas i Bolaget. 

 
 
--------------------- 



8 Koncernbildning - KS2020/1673-6 Koncernbildning : UTKAST Överlåtelseavtal Kungälvs kommun - AB Kongahälla

 

 

AKTIEÖVERLÅTELSEAVTAL 
 

 

 
Säljare  Kungälvs kommun, 442 81 Kungälv (”Säljaren”) 

 

Org.nr 212000-1371 

 

Köpare Aktiebolaget Kongahälla, c/o Kungälvs kommun, 442 81 Kungälv 

(”Köparen”) 

  

Org.nr  556022-8404 

 

 

Mellan Säljaren å ena sidan och Köparen å andra sidan har denna dag följande aktieöver-

låtelseavtal träffats.  

 

1.  Överlåtelseobjekt 

 

 Samtliga av Säljarens aktier i följande bolag: 

 

• Bagahus AB (556629-6215) 

• Kungälv Energi AB (556083-2064) 

• Bohusläns Kommunala Exploateringsaktiebolag (556069-9539) (”BOKAB”) 

 

 Säljaren överlåter till Köparen på nedan angivna villkor ovan angivna aktier.  

 

2. Köpeskilling 

 

 Köpeskillingen är totalt trettioen miljoner kr (31 000 000 kr) fördelad enligt följande:  

 

• Bagahus AB: 4 000 000 kr (fyra miljoner kr) 

• Kungälv Energi AB: 25 000 000 kr (tjugofem miljoner kr) 

• BOKAB: 2 000 000 kr (tvåmiljoner kr) 

 

 Köpeskillingen betalas enligt överenskommelse mellan Säljaren och Köparen.  

 

3. Tillträdesdag 

 

 Tillträdesdagen bestäms till dagen för undertecknandet av detta aktieöverlåtelseavtal.  

 

4. Garantier 

 

 Köparen är väl förtrogen med de sålda företagens verksamheter. Därför lämnas inga 

garantier.  

 

5. Tvistlösning 

 

 Tvist angående tolkning och tillämpning av detta avtal ska avgöras enligt svensk lag och 

i svensk allmän domstol.  
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2 

Detta aktieöverlåtelseavtal har upprättats i två likalydande exemplar varav parterna har tagit 

var sitt.  

 

 

 

Kungälv den [DATUM] 2021 

 

 

Kungälvs kommun Aktiebolaget Kongahälla 

 

 

 

 
_______________________________ _____________________________ 

  

 

 

 
_______________________________ _______________________________ 



8 Koncernbildning - KS2020/1673-6 Koncernbildning : Anteckning till koncernbildning - Kristdemokraterna



8 Koncernbildning - KS2020/1673-6 Koncernbildning : Anteckning till koncernbildning - Sverigedemokraterna

 

 

Kungälv, 2021-09-24 

 

 

 

 

Anteckning till protokollet, Ägardirektiv  

Sverigedemokraterna är för skapandet av en bolagskoncern i kommunen. Bolagen bör dock ha 

långsiktiga och stabila krav samt förutsättningar för att så effektivt som möjligt bedriva sin verksamhet i 

syfte att säkerställa positiva bidrag till kommunens utveckling även på längre sikt.  

I tidigare arbete med ägardirektiven har bl a långsiktig egenfinansiering, avkastnings- och 

utdelningskrav skrivits in för respektive bolag. Inför koncernbildningen har nya förslag till ägardirektiv 

för beslut i kommunfullmäktige tagits fram. I de nya förslagen har majoriteten lyft ovanstående punkter 

ur bolagens ägardirektiv och i stället förlagt kravarbetet i den årliga rambudgetprocessen. 

Sverigedemokraterna tycker visserligen att bolagen ska bidra till att uppfylla kommunens mål, men vi 

ser en fara med att den nya processen innebär en ökad risk för kortsiktighet och ryckighet i bolagens 

förutsättningar då det kan förefalla lockande för en majoritet att använda bolagen som en kortsiktig 

kassako och då riskera bolagens utveckling. I förlängningen skulle detta innebära att bolagens 

möjlighet att bidra positivt till kommunens långsiktiga utveckling hämmas.  

____________________________________  

Greger Plannthin, Ledamot i Ekonomiberedningen 
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Anteckning till protokollet Ekonomiberedningen 2021-09-22 avseende beslutspunkt 
Koncernbildning 
 
Utvecklingspartiet inkommer med följande anteckning till protokollet vilket är underlag för 
reservation av beslut 
 
Vi anser inte att det är upp till ekonomiberedning att skriva in vilka kriterier som 
kommunfullmäktige skall rätta sig efter när det gäller att fatta beslut om vilka som skall ingå 
i styrelsen för moderbolaget. 
Kommunfullmäktige som ägare av våra bolag är de som skall utse styrelseledamöter samt VD 
, det är inte upp till andra grupperingar att beskriva hur det skall gå till eller ansvara för att så 
sker.  Vi är helt övertygade att Kommunfullmäktige vet inom vilka ramar de har att verka 
inom såsom högst beslutande organ i vår kommun. 
 
Vidare vill Utvecklingspartiet betona vikten av att det är Kommunfullmäktige som är ytterst 
ansvarig för våra bolag och att styrprincipen för desamma efterlevs. 
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum 2021-10-20
Sida 12 (49)

KOMMUNSTYRELSEN Justeras sign

Ledamöter från Sverigedemokraterna (SD) reserverar sig mot beslutet och lämnar en anteckning till protokollet.
Erik Andreasson (V) lämnar en anteckning till protokollet.

§ 288/2021

Koncernbildning (Dnr KS2020/1673)
Sammanfattning
I sitt budgetdirektiv för år 2020 (KS2019/0629) gav kommunstyrelsen fem övergripande 
uppdrag till förvaltningen. Ett av dessa var att utreda förutsättningarna för en 
kommunkoncern, ” Utred möjligheten att bilda kommunkoncern”.

Kungälvs kommun äger idag fyra aktiebolag; Kungälv Energi Aktiebolag (Kungälv Energi), 
Bohusläns Kommunala Exploateringsaktiebolag (BOKAB), Bagahus AB och AB Kongahälla. 
De två sistnämnda bolagen är vilande. Kungälv Energi AB äger i sin tur Kungälv Närenergi 
AB (Närenergi). Utöver dessa är kommunen delägare i Soltak AB (25 procent) och Förbo (9 
procent). Dessutom finns det kommunala bostadsbolaget, Stiftelsen Kungälvsbostäder, som 
är organiserat i en stiftelse. Utöver detta är kommunen delägare i kommunalförbundet 
Bohus Räddningstjänstförbund (60 procent). 
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum 2021-10-20
Sida 13 (49)

KOMMUNSTYRELSEN Justeras sign

Kommunfullmäktige fattade den 5 november 2020 beslut (§ 153/2020) om att bland annat 
förorda att bolagen organiseras i en koncern med ett koncernbolag som svarar för aktiv 
ägarstyrning. Ekonomiberedningen och kommunstyrelsen fick ett antal uppdrag och 
ekonomiberednigen svarade på dessa genom att författa en beredningsskrivelse, innefattandes 
förslag till beslut (§ 33/2021) på sitt möte den 22 september. Förslaget till beslut till 
kommunfullmäktige i denna tjänsteskrivelse är i enlighet med ekonomiberedningens förslag.  

Genom en koncernbildning ändras kommunens nuvarande ägande av de helägda 
kommunala bolagen så att dessa istället ägs indirekt av kommunen genom ett moderbolag. 
En koncernbildning innebär positiva effekter på samordning av IT-, HR- och 
ekonomisystem och upphandling, snabbare beslutsprocess, tydligare ägarroll samt 
möjligheten till skattemässig resultatutjämning och annat finansiellt samarbete mellan 
bolagen.

Förvaltningens samlade bedömning är att det finns juridiska förutsättningar att bilda en 
kommunal bolagskoncern enligt föreliggande förslag. 

Förvaltningen föreslår därmed kommunfullmäktige: 

1. En helägd bolagskoncern i Kungälvs kommun med AB Kongahälla som moderbolag 
bildas per 1 december 2021.

2. Ägardirektiv för AB Kongahälla, Kungälv Energi AB och Bohusläns Kommunala 
Exploateringsbolag (BOKAB) beslutas enligt upprättade förslag.

3. Bolagsordning för AB Kongahälla godkänns enligt upprättat förslag.
4. För verksamhetsåren 2021 och 2022 ska Kungälv energi tillsammans med Kungälvs 

närenergi ha en lönsamhet som motsvarar en avkastning på minst 4 procent av totalt 
kapital. Bolaget ska ha en soliditet på 30-35 procent och lämna en utdelning på 30 
procent av Kungälv Energi och Kungälv Närenergis sammanlagda resultat under 
förutsättning att nyckeltalet för soliditet är uppfyllt.

5. För verksamhetsåren 2021 och 2022 ska BOKAB ge en årlig grundutdelning på 25 
procent av nettoresultatet. Utöver grundutdelning kan bolaget lämna en 
tilläggsutdelning. Tilläggsutdelning ska bestämmas i dialog mellan bolaget styrelse, 
moderbolaget samt kommunfullmäktiges ägarombud. En plan för tilläggsutdelning 
ska tas fram och revideras årligen i samband med bokslut.

6. Kommunen beslutar att lämna ett aktieägartillskott på 31 mkr till AB Kongahälla i 
december 2021 motsvarande fordran för de överlåtna aktierna. 

7. Upprättat förslag till aktieöverlåtelseavtal godkänns. Avtalet undertecknas av 
kommunstyrelsens ordförande och kommundirektör.

8. Reviderad bolagspolicy antas enligt förslag.
9. Kommunens respektive AB Kongahällas ombud vid bolagsstämmor i AB 

Kongahälla, Kungälv Energi AB och Bohusläns Kommunala Exploateringsbolag 
(BOKAB) ges i uppdrag att rösta i enlighet med beslutspunkterna 1 - 7.

10. Genomförd risk- och konsekvensanalys avseende koncernbildning antecknas. 

Yrkande 
Gun-Marie Daun (KD): Ärendet återremitteras för att belysa följande frågor:
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum 2021-10-20
Sida 14 (49)

KOMMUNSTYRELSEN Justeras sign

1. En beskrivning kring de långsiktiga effekterna kring samordning, skatter och de outtalade 
framtidsplanerna kring en koncernbildning. 
2. Hur kommer Bagahus AB hanteras framöver?
3. Stora värden hanteras utan analyser eller redovisningar över möjliga konsekvenser. Vad 
skulle det innebära om skattskyldighet för vinster på aktier skulle återinföras?
4. Redovisa hur mycket inkomstskatt skulle exempelvis ha undvikits de senaste fem åren och 
vilka inkomstskatter beräknas inbesparas genom koncernbildning de närmaste fem till tio 
åren.
5. Återkomma med en risk och konsekvensanalys som beskriver effekterna samt en 
simulering kring skatte och ränteeffekter.
6. Vad blir den ökade kostnaden med ytterligare VD och administration för moderbolaget?

Anders Holmensköld (M): Avslag på Gun-Maries yrkande om återremiss. 

Propositionsordning
Ordföranden ställer yrkandet om återremiss mot att ärendet avgörs på dagens sammanträde 
och finner att ärendet ska avgöras på dagens sammanträde. 

Omröstning begärs. 

Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning:
Ja-röst för att avgöra ärendet idag och 
Nej-röst för att återremittera ärende

Omröstningsresultat
Med 10 ja-röster för att avgöra ärendet idag och 5 nej-röster för Gun-Marie Dauns (KD) 
yrkande om återremiss yrkande beslutar Kommunstyrelsen att avgöra ärendet idag.

Ledamot Ja Nej Avstår
Miguel Odhner (S) X
Anders Holmensköld (M) X
Elisabeth Mattsson (L) X
Linda Åshamre (S) X
Ove Wiktorsson (C) X
Erik Martinsson (MP) X
Morgan Carlsson (SD) X
Pia Gillerstedt (S) x
Monica Haraldsson (M) X
Mats Frisell (S) X
William Hult (S) X
Erik Andreasson (V) X
Rolf Carlsson (SD) X
Gun-Marie Daun (KD) X
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum 2021-10-20
Sida 15 (49)

KOMMUNSTYRELSEN Justeras sign

Marcus Adiels (M) x
Summa: 10 5

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Koncernbildning
Bilaga Koncernbildning - ekonomiberedningens uppdrag
Bilaga Koncernbildning – juridik och ekonomi - översiktskartor
Bilaga Protokollsutdrag - Koncernbildning - ekonomiberedningens uppdrag - 
Ekonomiberedningen
Bilaga Rapport (1) EY - Kungälvs kommun - Koncernbildning
Bilaga Rapport (2) - EY bilaga - Kompletterande frågeställningar, bilaga till EY-rapport
Bilaga Bolagspolicy Utkast 2021-09-15
Bilaga BOKAB ägardirektiv Utkast 2021-09-15
Bilaga Kungälv Energi AB ägardirektiv utkast 2021-09-15
Bilaga Kongahälla bolagsordning förslag 2021-09-15
Bilaga Kongahälla ägardirektiv Utkast 2021-09-15
Bilaga UTKAST Överlåtelseavtal Kungälvs kommun - AB Kongahälla
Bilaga Anteckning till koncernbildning - Kristdemokraterna
Bilaga Anteckning till koncernbildning - Sverigedemokraterna
Bilaga Anteckning till koncernbildning - utvecklingspartiet

Förslag till kommunfullmäktige
1. En helägd bolagskoncern i Kungälvs kommun med AB Kongahälla som moderbolag 

bildas per 1 december 2021.
2. Ägardirektiv för AB Kongahälla, Kungälv Energi AB och Bohusläns Kommunala 

Exploateringsbolag (BOKAB) beslutas enligt upprättade förslag.
3. Bolagsordning för AB Kongahälla godkänns enligt upprättat förslag.
4. För verksamhetsåren 2021 och 2022 ska Kungälv energi tillsammans med Kungälvs 

närenergi ha en lönsamhet som motsvarar en avkastning på minst 4 procent av totalt 
kapital. Bolaget ska ha en soliditet på 30-35 procent och lämna en utdelning på 30 
procent av Kungälv Energi och Kungälv Närenergis sammanlagda resultat under 
förutsättning att nyckeltalet för soliditet är uppfyllt.

5. För verksamhetsåren 2021 och 2022 ska BOKAB ge en årlig grundutdelning på 25 
procent av nettoresultatet. Utöver grundutdelning kan bolaget lämna en 
tilläggsutdelning. Tilläggsutdelning ska bestämmas i dialog mellan bolaget styrelse, 
moderbolaget samt kommunfullmäktiges ägarombud. En plan för tilläggsutdelning 
ska tas fram och revideras årligen i samband med bokslut.

6. Kommunen beslutar att lämna ett aktieägartillskott på 31 mkr till AB Kongahälla i 
december 2021 motsvarande fordran för de överlåtna aktierna. 

7. Upprättat förslag till aktieöverlåtelseavtal godkänns. Avtalet undertecknas av 
kommunstyrelsens ordförande och kommundirektör.

8. Reviderad bolagspolicy antas enligt förslag.
9. Kommunens respektive AB Kongahällas ombud vid bolagsstämmor i AB 

Kongahälla, Kungälv Energi AB och Bohusläns Kommunala Exploateringsbolag 
(BOKAB) ges i uppdrag att rösta i enlighet med beslutspunkterna 1 - 7.
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum 2021-10-20
Sida 16 (49)

KOMMUNSTYRELSEN Justeras sign

10. Genomförd risk- och konsekvensanalys avseende koncernbildning antecknas. 
__________
Erik Andreasson (V) lämnar en anteckning till protokollet.
Samtliga ledamöter från Sverigedemokraterna (SD) reserverar sig mot beslutet.
Gun-Marie Daun (KD) lämnar en anteckning till protokollet.

Expedieras till:  Förvaltningsledningen, kommunjurist, Karolina 
Lovric
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum 2021-10-20
Sida 12 (49)

KOMMUNSTYRELSEN Justeras sign

Ledamöter från Sverigedemokraterna (SD) reserverar sig mot beslutet och lämnar en anteckning till protokollet.
Erik Andreasson (V) lämnar en anteckning till protokollet.

§ 288/2021

Koncernbildning (Dnr KS2020/1673)
Sammanfattning
I sitt budgetdirektiv för år 2020 (KS2019/0629) gav kommunstyrelsen fem övergripande 
uppdrag till förvaltningen. Ett av dessa var att utreda förutsättningarna för en 
kommunkoncern, ” Utred möjligheten att bilda kommunkoncern”.

Kungälvs kommun äger idag fyra aktiebolag; Kungälv Energi Aktiebolag (Kungälv Energi), 
Bohusläns Kommunala Exploateringsaktiebolag (BOKAB), Bagahus AB och AB Kongahälla. 
De två sistnämnda bolagen är vilande. Kungälv Energi AB äger i sin tur Kungälv Närenergi 
AB (Närenergi). Utöver dessa är kommunen delägare i Soltak AB (25 procent) och Förbo (9 
procent). Dessutom finns det kommunala bostadsbolaget, Stiftelsen Kungälvsbostäder, som 
är organiserat i en stiftelse. Utöver detta är kommunen delägare i kommunalförbundet 
Bohus Räddningstjänstförbund (60 procent). 
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum 2021-10-20
Sida 13 (49)

KOMMUNSTYRELSEN Justeras sign

Kommunfullmäktige fattade den 5 november 2020 beslut (§ 153/2020) om att bland annat 
förorda att bolagen organiseras i en koncern med ett koncernbolag som svarar för aktiv 
ägarstyrning. Ekonomiberedningen och kommunstyrelsen fick ett antal uppdrag och 
ekonomiberednigen svarade på dessa genom att författa en beredningsskrivelse, innefattandes 
förslag till beslut (§ 33/2021) på sitt möte den 22 september. Förslaget till beslut till 
kommunfullmäktige i denna tjänsteskrivelse är i enlighet med ekonomiberedningens förslag.  

Genom en koncernbildning ändras kommunens nuvarande ägande av de helägda 
kommunala bolagen så att dessa istället ägs indirekt av kommunen genom ett moderbolag. 
En koncernbildning innebär positiva effekter på samordning av IT-, HR- och 
ekonomisystem och upphandling, snabbare beslutsprocess, tydligare ägarroll samt 
möjligheten till skattemässig resultatutjämning och annat finansiellt samarbete mellan 
bolagen.

Förvaltningens samlade bedömning är att det finns juridiska förutsättningar att bilda en 
kommunal bolagskoncern enligt föreliggande förslag. 

Förvaltningen föreslår därmed kommunfullmäktige: 

1. En helägd bolagskoncern i Kungälvs kommun med AB Kongahälla som moderbolag 
bildas per 1 december 2021.

2. Ägardirektiv för AB Kongahälla, Kungälv Energi AB och Bohusläns Kommunala 
Exploateringsbolag (BOKAB) beslutas enligt upprättade förslag.

3. Bolagsordning för AB Kongahälla godkänns enligt upprättat förslag.
4. För verksamhetsåren 2021 och 2022 ska Kungälv energi tillsammans med Kungälvs 

närenergi ha en lönsamhet som motsvarar en avkastning på minst 4 procent av totalt 
kapital. Bolaget ska ha en soliditet på 30-35 procent och lämna en utdelning på 30 
procent av Kungälv Energi och Kungälv Närenergis sammanlagda resultat under 
förutsättning att nyckeltalet för soliditet är uppfyllt.

5. För verksamhetsåren 2021 och 2022 ska BOKAB ge en årlig grundutdelning på 25 
procent av nettoresultatet. Utöver grundutdelning kan bolaget lämna en 
tilläggsutdelning. Tilläggsutdelning ska bestämmas i dialog mellan bolaget styrelse, 
moderbolaget samt kommunfullmäktiges ägarombud. En plan för tilläggsutdelning 
ska tas fram och revideras årligen i samband med bokslut.

6. Kommunen beslutar att lämna ett aktieägartillskott på 31 mkr till AB Kongahälla i 
december 2021 motsvarande fordran för de överlåtna aktierna. 

7. Upprättat förslag till aktieöverlåtelseavtal godkänns. Avtalet undertecknas av 
kommunstyrelsens ordförande och kommundirektör.

8. Reviderad bolagspolicy antas enligt förslag.
9. Kommunens respektive AB Kongahällas ombud vid bolagsstämmor i AB 

Kongahälla, Kungälv Energi AB och Bohusläns Kommunala Exploateringsbolag 
(BOKAB) ges i uppdrag att rösta i enlighet med beslutspunkterna 1 - 7.

10. Genomförd risk- och konsekvensanalys avseende koncernbildning antecknas. 

Yrkande 
Gun-Marie Daun (KD): Ärendet återremitteras för att belysa följande frågor:
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum 2021-10-20
Sida 14 (49)

KOMMUNSTYRELSEN Justeras sign

1. En beskrivning kring de långsiktiga effekterna kring samordning, skatter och de outtalade 
framtidsplanerna kring en koncernbildning. 
2. Hur kommer Bagahus AB hanteras framöver?
3. Stora värden hanteras utan analyser eller redovisningar över möjliga konsekvenser. Vad 
skulle det innebära om skattskyldighet för vinster på aktier skulle återinföras?
4. Redovisa hur mycket inkomstskatt skulle exempelvis ha undvikits de senaste fem åren och 
vilka inkomstskatter beräknas inbesparas genom koncernbildning de närmaste fem till tio 
åren.
5. Återkomma med en risk och konsekvensanalys som beskriver effekterna samt en 
simulering kring skatte och ränteeffekter.
6. Vad blir den ökade kostnaden med ytterligare VD och administration för moderbolaget?

Anders Holmensköld (M): Avslag på Gun-Maries yrkande om återremiss. 

Propositionsordning
Ordföranden ställer yrkandet om återremiss mot att ärendet avgörs på dagens sammanträde 
och finner att ärendet ska avgöras på dagens sammanträde. 

Omröstning begärs. 

Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning:
Ja-röst för att avgöra ärendet idag och 
Nej-röst för att återremittera ärende

Omröstningsresultat
Med 10 ja-röster för att avgöra ärendet idag och 5 nej-röster för Gun-Marie Dauns (KD) 
yrkande om återremiss yrkande beslutar Kommunstyrelsen att avgöra ärendet idag.

Ledamot Ja Nej Avstår
Miguel Odhner (S) X
Anders Holmensköld (M) X
Elisabeth Mattsson (L) X
Linda Åshamre (S) X
Ove Wiktorsson (C) X
Erik Martinsson (MP) X
Morgan Carlsson (SD) X
Pia Gillerstedt (S) x
Monica Haraldsson (M) X
Mats Frisell (S) X
William Hult (S) X
Erik Andreasson (V) X
Rolf Carlsson (SD) X
Gun-Marie Daun (KD) X
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum 2021-10-20
Sida 15 (49)

KOMMUNSTYRELSEN Justeras sign

Marcus Adiels (M) x
Summa: 10 5

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Koncernbildning
Bilaga Koncernbildning - ekonomiberedningens uppdrag
Bilaga Koncernbildning – juridik och ekonomi - översiktskartor
Bilaga Protokollsutdrag - Koncernbildning - ekonomiberedningens uppdrag - 
Ekonomiberedningen
Bilaga Rapport (1) EY - Kungälvs kommun - Koncernbildning
Bilaga Rapport (2) - EY bilaga - Kompletterande frågeställningar, bilaga till EY-rapport
Bilaga Bolagspolicy Utkast 2021-09-15
Bilaga BOKAB ägardirektiv Utkast 2021-09-15
Bilaga Kungälv Energi AB ägardirektiv utkast 2021-09-15
Bilaga Kongahälla bolagsordning förslag 2021-09-15
Bilaga Kongahälla ägardirektiv Utkast 2021-09-15
Bilaga UTKAST Överlåtelseavtal Kungälvs kommun - AB Kongahälla
Bilaga Anteckning till koncernbildning - Kristdemokraterna
Bilaga Anteckning till koncernbildning - Sverigedemokraterna
Bilaga Anteckning till koncernbildning - utvecklingspartiet

Förslag till kommunfullmäktige
1. En helägd bolagskoncern i Kungälvs kommun med AB Kongahälla som moderbolag 

bildas per 1 december 2021.
2. Ägardirektiv för AB Kongahälla, Kungälv Energi AB och Bohusläns Kommunala 

Exploateringsbolag (BOKAB) beslutas enligt upprättade förslag.
3. Bolagsordning för AB Kongahälla godkänns enligt upprättat förslag.
4. För verksamhetsåren 2021 och 2022 ska Kungälv energi tillsammans med Kungälvs 

närenergi ha en lönsamhet som motsvarar en avkastning på minst 4 procent av totalt 
kapital. Bolaget ska ha en soliditet på 30-35 procent och lämna en utdelning på 30 
procent av Kungälv Energi och Kungälv Närenergis sammanlagda resultat under 
förutsättning att nyckeltalet för soliditet är uppfyllt.

5. För verksamhetsåren 2021 och 2022 ska BOKAB ge en årlig grundutdelning på 25 
procent av nettoresultatet. Utöver grundutdelning kan bolaget lämna en 
tilläggsutdelning. Tilläggsutdelning ska bestämmas i dialog mellan bolaget styrelse, 
moderbolaget samt kommunfullmäktiges ägarombud. En plan för tilläggsutdelning 
ska tas fram och revideras årligen i samband med bokslut.

6. Kommunen beslutar att lämna ett aktieägartillskott på 31 mkr till AB Kongahälla i 
december 2021 motsvarande fordran för de överlåtna aktierna. 

7. Upprättat förslag till aktieöverlåtelseavtal godkänns. Avtalet undertecknas av 
kommunstyrelsens ordförande och kommundirektör.

8. Reviderad bolagspolicy antas enligt förslag.
9. Kommunens respektive AB Kongahällas ombud vid bolagsstämmor i AB 

Kongahälla, Kungälv Energi AB och Bohusläns Kommunala Exploateringsbolag 
(BOKAB) ges i uppdrag att rösta i enlighet med beslutspunkterna 1 - 7.
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum 2021-10-20
Sida 16 (49)

KOMMUNSTYRELSEN Justeras sign

10. Genomförd risk- och konsekvensanalys avseende koncernbildning antecknas. 
__________
Erik Andreasson (V) lämnar en anteckning till protokollet.
Samtliga ledamöter från Sverigedemokraterna (SD) reserverar sig mot beslutet.
Gun-Marie Daun (KD) lämnar en anteckning till protokollet.

Expedieras till:  Förvaltningsledningen, kommunjurist, Karolina 
Lovric
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Tjänsteskrivelse

KOMMUNKANSLIET
ADRESS Stadshuset · 442 81 Kungälv
TELEFON 0303-23 80 00
FAX 0303-190 35
E-POST kommun@kungalv.se
HEMSIDA www.kungalv.se

1(3) 

Handläggarens namn
Mats Mikulic 

10/13/2021

Revidering av ägardirektiv för Förbo AB (Dnr KS2021/1422-3)
Sammanfattning

Förbo AB ägs av kommunerna Härryda, Mölndal, Lerum och Kungälv. Ägarrådet i Förbo 
AB har för en hållbar utveckling av Förbo AB:s bostadsområden sett ett behov av att kunna 
bygga bostadsområden som består av en kombination av hyresrätter och bostadsrätter 
och/eller ägarlägenheter. Revideringen av ägardirektivet kommer göra det möjligt för bolaget 
att besluta om att bygga bostadsrätter och/eller ägarlägenheter samt avyttra dessa. 
Verksamheten i bolaget ska alltjämt huvudsakligen bestå av att förvalta hyresrätter.

Vid större investeringar i parkeringsanläggningar för att tillgodose parkeringsbehovet i Förbo 
AB:s bostadsområden kan det finnas affärsmässiga skäl för att placera parkeringsverksamhet 
(exklusive fastighet) i separat bolag, vilket också kräver ändring av ägardirektivet. 

Därutöver har Förbo AB ett önskemål om att redovisning av bolagets förvaltning, ställning 
och resultat harmoniserar med rapporteringen till ägarkommunerna. Därför föreslås att 
skrivelsen i ägardirektivet om kvartalsvis rapportering ändras till löpande.  

Juridisk bedömning 
Ernst & Young har på uppdrag av ägarrådet granskat styrdokumenten för Förbo AB, det vill 
säga bolagsordning, aktieägaravtal samt ägardirektiv. Granskningen har baserats på 
kommunallagen, lagen om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag och 
aktiebolagslagen.

Slutsatsen i utredningen (bifogas) är att aktuella åtgärder ryms inom bolagets bolagsordning 
och aktieägaravtalet, men kräver ändring av bolagets ägardirektiv. Förvaltningen delar denna 
bedömning och tillstyrker förslaget. 

Den huvudsakligen verksamheten i Förbo AB kommer alltjämt vara att förvalta hyresrätter i 
enlighet med lagen om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag 

Ägardirektiv för de kommunala bolagen är en fråga av principiell beskaffenhet och ska 
beslutas av kommunfullmäktige. För att föreslaget ägardirektiv ska få giltighet krävs att det 
fastställs av kommunfullmäktige i samtliga ägarkommuner.
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Bakgrund
Ägarrådet i Förbo AB har för en hållbar utveckling av Förbo AB:s bostadsområden sett ett 
behov av att kunna bygga bostadsområden som består av en kombination av hyresrätter och 
bostadsrätter och/eller ägarlägenheter. Bolaget menar även att styrelsen behöver kunna fatta 
beslut om att placera exempelvis parkeringsverksamhet (exklusive fastighet) i separat bolag.

Ägarrådet i Förbo AB har inhämtat en utredning från Ernst & Young över om bolagets 
styrelse kan fatta sådana beslut utifrån nuvarande styrdokument. I utredningsuppdraget 
ingick att vid behov utreda vilka ändringar eller kompletteringar av styrdokumenten som 
kan göras för att ge styrelsen den möjligheten.

Ernst & Young har granskat styrdokumenten för Förbo AB, det vill säga bolagsordning, 
aktieägaravtal och ägardirektiv. Granskningen har baserats på kommunallagen, lagen om 
allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag och aktiebolagslagen. 

Slutsatsen i utredningen är att åtgärderna ryms inom bolagets bolagsordning och 
aktieägaravtalet, men kräver ändring av Förbo AB:s ägardirektiv. Ernst & Young har lämnat 
förslag på kompletteringar av ägardirektivet. 

Vidare har ägarrådet i Förbo AB sett behov av att ändra intervallet för rapportering för att 
stämma överens med bolagets återrapportering till ägarkommunerna, vilket kräver ändring 
av ägardirektivet.

Ägarrådet i Förbo AB har, efter avstämningar med bolagets presidium och ledning, tagit 
fram föreliggande förslag till reviderat ägardirektiv. 

Verksamhetens bedömning
Ärendet avser tre ändringar av ägardirektivet för Förbo AB, närmare bestämt avseende 
möjlighet för bolaget att bygga och avyttra bostadsrätter/ägarlägenheter (p. 4), att bolaget ska 
kunna bilda dotterbolag av affärsmässiga- eller verksamhetsmässiga skäl (p. 5) samt ändrat 
intervall för återrapportering till ägarkommunerna (p. 7). 

Ändringarna framgår av bifogat förslag till reviderat ägardirektiv, se tillägg enligt gul 
markering under punkterna 4, 5 och 7.

Förvaltningen bedömer att förslaget är förenligt med verksamheten i Förbo AB och 
tillämpliga styrdokument samt gällande författningar. 

Den huvudsakligen verksamheten i Förbo AB kommer alltjämt vara att förvalta hyresrätter i 
enlighet med lagen om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag

Förvaltningen tillstyrker förslaget till reviderat ägardirektivet.

Ärendenivåer – bedömning utifrån kommunfullmäktiges strategiska mål eller 
kommunstyrelsens resultatmål
Ärendet angår inte direkt något av kommunfullmäktiges strategiska mål eller 
kommunstyrelsens resultatmål.  
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Bedömning utifrån miljö, hållbarhet och mål i Agenda 2030 
Ändringarna i ägardirektivet och Förbo AB:s ökade möjligheter att bygga 
bostadsrätter/ägarlägenheter kan bidra till mål nr 11 om Hållbara städer och samhällen i 
Agenda 2030. Enligt detta mål ska städer och bosättningar ska vara inkluderande, säkra, 
motståndskraftiga och hållbara. Verksamheten kan också bidra till minskad öjämlikhet 
(mål nr 10).

Bedömning utifrån politiska styrdokument 
Ändringar av ägardirektiv beslutas av kommunfullmäktige i respektive ägarkommun. 
Förslaget bedöms vara förenligt med kommunens politiska styrdokument. 

Bedömning utifrån ett medborgar- och brukarperspektiv 
Verksamhet i Förbo AB ska huvudsakligen bestå i att förvalta fastigheter i vilka 
bostadslägenheter upplåts med hyresrätt. Enligt förslaget till reviderat ägardirektiv ges Förbo 
AB möjlighet att även bygga bostadsrätter och/eller ägarlägenheter. 

Förslaget bedöms kunna bidra till integration och mångfald bland kommunmedborgarna. 
Vidare kan ombildning av hyresrätter till bostadsrätter och ägarlägenheter bidra till att säkra 
social hållbarhet med blandande upplåtelseformer även i befintliga bostadsområden. 

Ekonomisk bedömning
Förslaget till reviderat ägardirektiv har inga direkta ekonomiska konsekvenser för 
kommunen. 

Förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Reviderat ägardirektiv för Förbo AB enligt upprättat förslag fastställs.
2. Detta beslut gäller under förutsättning att övriga ägarkommuner fattar 

likalydande beslut.

Haleh Lindqvist
kommundirektör Erik Lindskog

administrativ chef

Expedieras till: 
Förbo AB 

För kännedom till:
Härryda kommun
Lerums kommun
Mölndals stad
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1. Bakgrund och syfte 

Förbo AB (”Bolaget”) har uppmärksammat att det kan finnas ett behov av att se över och 
eventuellt genomföra förändringar av bolagsordning, aktieägaravtal och ägardirektiv. Frågan har 
aktualiserats i samband med att ledningen och styrelsen i Bolaget har identifierat ett behov av att 
bygga ett parkeringsgarage för boendeparkeringar vid Säteriet samt överväger att installera 
solpaneler på taken på vissa av Bolagets fastigheter (vilket kan medföra att Bolaget i mindre 
omfattning kan komma bedriva viss energihandel), installera laddstolpar för hyresgästernas 
elfordon samt bygga bostadsområden som består av en kombination av hyresrätter och 
bostadsrätter och/eller ägarlägenheter.  
 
Frågan som uppstått och som diskuterats är om sådana åtgärder kan vidtas inom ramen för 
gällande bolagsordning, ägardirektiv och aktieägaravtal eller om de förutsätter ändringar i dessa 
dokument. Bolaget upplever också att det finns ett behov att rent generellt skapa en tydlighet i 
vilka beslut som kan fattas av Bolagets styrelse och vilka beslut som är av ” principiell 
beskaffenhet eller annars av större vikt” och därmed alltid måste lyftas till fullmäktige i 
respektive ägarkommun. Ledningen och styrelsen skulle gärna se att deras mandat blev tydligare 
och mer transparant, så att beslut som kan anses ligga inom- eller har ett naturligt samband med 
den ”normala” verksamheten, dvs. styrelsens och verkställande direktörens ansvar, inte behöver 
lyftas för beslut i respektive ägarkommuns fullmäktige.  

2. Uppdrag 

Mot bakgrund härav har vi, EY, fått i uppdrag att, baserat på Bolagets bolagsordning, 
aktieägaravtalet mellan Bolagets ägare och ägardirektivet för Bolaget samt kommunallagen, 
lagen om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag och aktiebolagslagen, utreda om Bolagets 
styrelse kan besluta om att: 
 

• bygga parkeringsgarage/bolagisera parkeringsgaraget (inklusive fastigheten) eller 

parkeringsverksamheten (exklusive fastigheten), 

• förse Bolagets fastigheter med solpaneler som kan komma att medföra viss energihandel 

av överskottsenergi,  

• installera laddstolpar för elfordon, och 

• bygga bostadsrätter och/eller ägarlägenheter och avyttra dessa (gemensamt de 

”Övervägda Åtgärderna”). 

Om så inte är fallet, består uppdraget också i att utreda om det är möjligt att genom 
ändringar/tillägg till bolagsordningen, aktieägaravtalet och ägardirektivet, möjliggöra för 
styrelsen att besluta om och vidta de Övervägda Åtgärderna. 
 
Uppdraget består också i att lämna förslag på hur man hade kunnat tydliggöra och konkretisera 
vilka beslut som typiskt sett kan anses vara av ”principiell beskaffenhet eller annars av större 
vikt” enligt kommunallagen och säkerställa att Bolagets styrelse/ägarkommunerna har en 
gemensam uppfattning om vilka beslut som behöver fattas av ägarkommunernas fullmäktige. 
 
Nedan inleder vi under avsnitt 3 med att beskriva tillämplig lagstiftning och relevanta 
bestämmelser i bolagsordningen, ägardirektivet samt aktieägaravtalet. Under avsnitt 4 redogör vi 
för slutsatserna på de fyra specifika frågeställningar som det redogjorts för ovan. Under avsnitt 5 
lämnar vi förslag på hur man skulle kunna tydliggöra och konkretisera vilka beslut som typiskt 
sett kan anses vara av ”principiell beskaffenhet eller annars av större vikt”. Och avslutningsvis 
under avsnitt 6 sammanfattar vi våra slutsatser och förslag på förändringar i ovan nämnda 
dokument. 
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3. Tillämplig lag samt relevanta bestämmelser i bolagsordningen, 
ägardirektivet samt aktieägaravtalet 

3.1. Kommunallagen, lagen om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag och 

aktiebolagslagen 

När en kommun väljer att bedriva verksamhet i aktiebolagsform måste som utgångspunkt två 
regelsystem beaktas – kommunallagen som gäller för kommunen och aktiebolagslagen som gäller 
för aktiebolaget. Eftersom Bolaget är ett allmännyttigt kommunalt bostadsaktiebolag behöver 
även lagen om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag beaktas. 
 
Enligt kommunallagen får fullmäktige i kommuner besluta att lämna över skötseln av en 
kommunal angelägenhet till en juridisk person, dvs. exempelvis ett aktiebolag. I kommunallagen 
görs skillnad på ”helägda” och ”delägda” kommunala aktiebolag. Ett delägt kommunalt aktiebolag 
är ett aktiebolag där kommunen bestämmer tillsammans med någon annan. Någon minimigräns 
för kommunens ägande i aktiebolaget uppställs inte. Aktiebolaget kan vidare vara delägt av andra 
kommuner eller privata företag. 
 
Om en kommun lämnar över skötseln av en kommunal angelägenhet till ett helägt kommunalt 
aktiebolag ska enligt 10 kap 3 § kommunallagen fullmäktige bland annat 
 

- fastställa det kommunala ändamålet med verksamheten, 

- se till att det fastställda kommunala ändamålet och de kommunala befogenheterna som 

utgör ram för verksamheten anges i bolagsordningen, och  

- se till att det anges i bolagsordningen att fullmäktige får ta ställning till sådana beslut i 

verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt innan de 

fattas. 

Innan skötseln av en kommunal angelägenhet lämnas över till ett delägt kommunalt aktiebolag 
ska enligt 10 kap 4 § kommunallagen fullmäktige se till att bolaget blir bundet av de villkor som 
uppställs för helägda kommunala aktiebolag i en omfattning som är rimlig med hänsyn till 
andelsförhållandena, verksamhetens art och omständigheterna i övrigt. 
 
Syftet med bestämmelserna i 10 kap 3 och 4 §§ kommunallagen är att säkra fullmäktiges kontroll 
över de kommunalt ägda bolagen så att de i allt väsentligt uppfyller sitt i bolagsordningen med 
viss tydlighet beskrivna kommunala ändamål och håller sin verksamhet inom ramen för de 
uppdrag som kommunen har lämnat dem. Väsentligt att notera är att det kommunala ändamålet 
med verksamheten måste stå i överensstämmelse med den kommunala kompetensen enligt 
kommunallagen eller enligt specialförfattning. Bolagisering av kommunal verksamhet innebär inte 
att den kommunala kompetensen kan utökas. 
 
Enligt kommunallagen ska kommunstyrelsen ha uppsikt över de kommunala bolagens 
verksamhet, precis som den har uppsikt över all annan kommunal verksamhet. En del i 
kommunstyrelsens uppsiktsplikt är att styrelsen genom årliga beslut ska bedöma om 
verksamheten i bolaget varit förenlig med det kommunala ändamål fullmäktige fastställt och har 
utförts inom ramen för de kommunala befogenheter som gäller för verksamheten. 
 
Med allmännyttigt kommunalt bostadsaktiebolag avses enligt lagen om allmännyttiga kommunala 
bostadsaktiebolag ett aktiebolag som en kommun eller flera kommuner gemensamt har det 
bestämmande inflytandet över och som i allmännyttigt syfte 
 

• i sin verksamhet huvudsakligen förvaltar fastigheter i vilka bostadslägenheter upplåts 

med hyresrätt, 

• främjar bostadsförsörjningen i den eller de kommuner som är ägare till bolaget, och 

• erbjuder hyresgästerna möjlighet till boendeinflytande och inflytande i bolaget. 
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Enligt kommunallagen får kommuner bedriva näringsverksamhet om den bedrivs utan vinstsyfte 
(självkostnadsprincipen) och går ut på att tillhandahålla allmännyttiga anläggningar eller tjänster 
åt kommuninvånarna. Enligt lagen om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag undantas 
dock kommunala bostadsaktiebolag från självkostnadsprincipen. Enligt lagen om allmännyttiga 
kommunala bostadsaktiebolag ska allmännyttiga bostadsaktiebolag bedriva verksamheten enligt 
affärsmässiga principer vilket utgör ett undantag från ”självkostnadsprincipen” och från det 
generella förbudet för kommuner att driva näringsverksamhet i vinstsyfte. Att verksamheten ska 
bedrivas enligt ”affärsmässiga principer” innebär att bolagen alltid ska utgå från vad som är 
långsiktigt bäst för bolaget som sådant, givet de begränsningar och förutsättningar som ligger i 
att de ska vara långsiktiga, seriösa fastighetsägare på hyresmarknaden inom ramen för de regler 
och normer som gäller för denna sektor. 
 
Affärsmässiga principer innebär vidare att bolagen av sina ägare inte ska ges några särskilda 
fördelar som gynnar dem ekonomiskt i förhållande till privata konkurrenter. Relationen mellan 
ägaren och bolaget ska vara affärsmässig och ekonomierna åtskilda. Kommunerna ska därför 
ställa motsvarande marknadsmässiga avkastningskrav på sina bostadsföretag som andra 
likartade aktörer, det vill säga aktörer som har ett långsiktigt perspektiv på sitt ägande. 
 
Eftersom Bolaget är ett aktiebolag är också aktiebolagslagens regler avseende styrelsens 
behörighet och befogenhet (dvs. vad styrelsen enligt aktiebolagslagen ”kan” och ”får” göra) 
tillämpliga och måste beaktas. Enligt aktiebolagslagen ansvarar styrelsen för bolagets 
organisation och förvaltningen av bolagets angelägenheter. Begreppet ”förvaltningen av bolagets 
angelägenheter” är mycket vittgående. Förvaltningen omfattar i princip alla de uppgifter i bolaget 
där stämman inte är exklusiv beslutsfattare. Här ingår därför såväl långsiktiga beslut om bolagets 
framtida policy och inriktning, åtgärder för organisation och planering, åtgärder för löpande drift 
och förvaltning som nödvändig bokföring, redovisning och medelsförvaltning. Det kan noteras att 
det av författningskommentaren till kommunallagen framgår att bestämmelserna i 10 kap 3 och 
4 §§ i kommunallagen inte utgör något ingrepp i aktiebolagsrätten och får inte uppfattas så att 
fullmäktige skulle ha någon formell vetorätt i företaget. 
 
Det kan mot bakgrund av ovanstående konstateras att de Övervägda Åtgärderna avser frågor 
hänförliga till förvaltningen av Bolagets angelägenheter och att det därmed är frågor som enligt 
aktiebolagslen omfattas av styrelsens behörighet och som styrelsen därmed rent principiellt 
”kan” besluta om ut ett aktiebolagsrättsligt perspektiv. Vi kommer nedan att utreda om de 
Övervägda Åtgärderna är också är frågor som styrelsen enligt bolagsordningen, ägardirektivet 
och aktieägaravtalet ”får” besluta om. 

3.2. Bolagsordningen 

Styrelsen i Bolaget kan inte fatta beslut i strid med bolagsordningen. Följaktligen behöver som 
konstaterats utredas om Övervägda Åtgärder är tillåtna enligt relevanta bestämmelser i Bolagets 
bolagsordning. De bestämmelser i bolagsordningen som är relevanta vid bedömningen av om de 
Övervägda Åtgärderna är tillåtna är följande: 
 

§3 
Bolaget har till föremål för sin verksamhet att inom Härryda, Mölndals, Lerums och Kungälvs kommuner eller i 
anslutning till nämnda kommuners verksamheter förvärva, bebygga, äga, förvalta och avyttra fastigheter med 
bostäder, verksamhetslokaler och därtill hörande kollektiva anläggningar. 
 
§ 4 
Ändamålet med bolagets verksamhet är att i allmännyttigt syfte och med iakttagande av kommunallagens 
lokaliseringsprincip främja Härryda, Mölndals, Lerums och Kungälvs kommuners behov av bostadsförsörjning, 
kompletterande kommersiella lokaler och annan service samt lokaler för den kommunala verksamheten genom att 
äga och/eller förvalta fastigheter. 
 
Verksamheten ska bedrivas enligt affärsmässiga principer och med möjlighet till boendeinflytande för 
hyresgästerna, förenat med ett etiskt, miljömässigt och socialt ansvarstagande. 
 
Skulle bolaget upplösas, ska dess behållna tillgångar tillfalla aktieägarna och för ägarkommunerna användas till 
främjande av kommunala angelägenheter i respektive kommun. 



9 Revidering av ägardirektiv för Förbo AB - KS2021/1422-3 Revidering av ägardirektiv för Förbo AB : Utredning Ernst & Young ang Förbo

 

———————————————————————————————— 50 

 
§ 13 
Ägarkommunernas fullmäktige ska beredas möjlighet att ta ställning innan sådana beslut fattas i verksamheten 
som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt fattas. 

3.2.1. Verksamhetsföremålet  

Verksamhetsföremålet i § 3 i Bolagets bolagsordning sätter ramarna för styrelsens befogenhet 
(dvs. vad styrelsen får göra). Av förarbetena till aktiebolagslagen framgår att bestämmelsen 
avseende bolags verksamhet i bolagsordningen ska utformas så att bolagets aktieägare, 
borgenärer och andra intressenter inte ska behöva hysa någon tvekan om vad bolaget får ägna 
sig åt. Vidare framgår att det av den anledningen är angeläget att beskrivningen är tydlig men 
avgränsningen ska inte behöva vara så snäv att den ligger i vägen för smärre omläggningar av 
bolagets rörelse.  
 
Av förarbetena framgår att styrelsen borde vara oförhindrad, även om det inte uttryckligen 
anges i bolagsordningen, att vidta alla åtgärder som - även om de inte uttryckligen framgår av 
den i bolagsordningen angivna verksamheten - till art, innebörd och syfte framstår såsom ett 
ändamålsenligt understödjande av denna verksamhet. Ett bolag som till föremål för sin 
verksamhet t.ex. har att driva visst slag av industri, kan oavsett om bolagsordningen innehåller 
uttrycket ”eller annan därmed förenlig verksamhet” förvärva en fastighet avsedd för industrin, 
råvarutillgångar för verksamheten som exempelvis skog, transportmedel såsom bilar, fartyg m.m. 
Köp av fastigheter på spekulation eller fartyg i så stor omfattning att de huvudsakligen kommer 
att användas för transporter för annans räkning skulle dock inte vara förenligt med 
verksamhetsföremålet. 
 
I förarbetena konstateras också att det vid bildandet av ett aktiebolag för drivande av verksamhet 
av viss art kan vara svårt att förutse den kommande utvecklingen och de krav denna kan ställa på 
omläggning av verksamheten. Om bolagsordningen t.ex. anger att föremålet för verksamheten 
ska vara att driva ångbåtstrafik och den tekniska utvecklingen medför att det blir lämpligt att i 
större eller mindre utsträckning använda motordrivna fartyg synes detta kunna ske utan en 
bolagsordningsändring. Däremot skulle en bolagsordningsändring vara nödvändig om 
förhållandena medförde övergång till helt annat typ av transportmedel. 

3.2.2. Kommunala ändamålet med verksamheten 

Som redogjorts för ovan, ska fullmäktige innan skötseln av en kommunal angelägenhet lämnas 
över till ett delägt kommunalt aktiebolag, i den mån det är rimligt med hänsyn till 
andelsförehållandena, fastställa det kommunala ändamålet med verksamheten samt se till att det 
fastställda kommunala ändamålet och de kommunala befogenheterna som utgör ram för 
verksamheten anges i bolagsordningen. Syftet därmed är att säkra fullmäktiges kontroll över de 
kommunalt ägda bolagen så att de i allt väsentligt uppfyller sitt i bolagsordningen beskrivna 
kommunala ändamål och håller sin verksamhet inom ramen för de uppdrag som kommunen har 
lämnat dem. Bolagets kommunala ändamål framgår av § 4 i Bolagets bolagsordning. 

3.2.3. Fråga av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt  

Som redogjorts för ovan, ska fullmäktige innan skötseln av en kommunal angelägenhet lämnas 
över till ett delägt kommunalt aktiebolag, i den mån det är rimligt med hänsyn till 
andelsförhållandena, också se till att det anges i bolagsordningen att fullmäktige får ta ställning 
till sådana beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt 
innan de fattas. Syftet därmed är att säkra fullmäktiges och nämndernas kontroll över de 
kommunalt ägda bolagen. En sådan bestämmelse har förts in som § 13 i Bolagets bolagsordning. 
 
Enligt förarbetena till kommunallagen så avses med ”beslut i verksamheten som är av principiell 
beskaffenhet eller annars av större vikt” exempelvis ändringar i bolagsordningen, förändringar av 
kapital- eller andelsförhållanden, företagsfusion, förvärv eller bildande av dotterföretag, eller 
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förvärv och försäljning av fast egendom över en viss beloppsgräns. Vidare framgår att om det i 
något fall skulle råda osäkerhet om en fråga är av principiell beskaffenhet eller annars av större 
vikt bör frågan föras upp till fullmäktige för ställningstagande. Frågor som rör den löpande driften 
bör inte omfattas av bestämmelsen. 
 
Sveriges Allmännytta och Sveriges Kommuner och Regioner har gemensamt tagit fram en 
handledning som ett stöd för kommuner och bostadsföretag i arbetet med att ta fram eller se 
över ägardirektiv med titeln ”Ägarstyrning av allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag - En 
handledning från Sveriges Allmännytta och Sveriges Kommuner och Regioner” (nedan ” Sveriges 
Allmännytta och SKRs handledning”). I handledningen ges exempel på vilka beslut som typiskt 
sett är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt för kommunala bostadsaktiebolag. 
Enligt denna kan det exempelvis handla om bildande av dotterbolag, köp av företag och större 
fastighetsaffärer. 

3.3. Ägardirektiv 

För att undvika att ett kommunalt bolag allt för ofta ska behöva lyfta frågor med fullmäktige kan 
fullmäktige i ett ägardirektiv tilldela bolaget uppdrag. Dessa uppdrag behöver då inte lyftas till 
fullmäktige ytterligare, även om de skulle vara av principiell beskaffenhet eller annars av större 
vikt. De bestämmelser i ägardirektivet som är relevanta vid bedömningen av om de Övervägda 
Åtgärderna är tillåtna är följande:  
 

4 Bolagets verksamhet och ändamål 
 
Bolaget ska i allmännyttigt syfte och med iakttagande av kommunallagens lokaliseringsprincip främja Härryda, 
Mölndals, Lerums och Kungälvs kommuners behov av bostadsförsörjning, kompletterande kommersiella lokaler 
och annan service samt lokaler för den kommunala verksamheten genom att äga och/eller förvalta fastigheter. 
 
Verksamheten ska bedrivas enligt affärsmässiga principer och med möjlighet till boendeinflytande för 
hyresgästerna, förenat med ett etiskt, miljömässigt och socialt ansvarstagande. 
 
Bolaget ska 

• tillhandahålla ett varierat bostadsutbud av god kvalitet som kan attrahera olika hyresgäster, 
• samverka med ägarkommunerna kring boendet för grupper med särskilda behov, 
• vid alla ny- och ombyggnader välja energieffektiva lösningar och sunda byggmaterial och driva verksamheten 

i sin helhet på ett ekologiskt hållbart sätt, präglat av ett aktivt miljöarbete, 
• bidra till integration och mångfald, samt 
• genomgående låta verksamheten präglas av ett socialt ansvar for bostadsmarknaden i ägarkommunerna. 

5 Underställningsplikt 
 
Kommunfullmäktige i Ägarkommunerna ska erhålla tillfälle att ta ställning innan beslut av principiell beskaffenhet 
eller annars av större vikt beträffande Bolagets verksamhet. Vilka typer av beslut som avses exemplifieras i 
aktieägaravtal mellan Ägarkommunerna. 
 

Som framgår hänvisas det i andra meningen i punkten 5 i ägardirektivet till aktieägaravtalet för 
vägledning avseende vilka beslut som ska anses vara av principiell beskaffenhet eller av annars 
större vikt beträffande Bolagets verksamhet. 

3.4. Aktieägaravtalet 

Eftersom Bolaget ägs av fyra kommuner har delägarkommunerna ingått ett aktieägaravtal i syfte 
att reglera villkoren för bedrivande av Bolagets verksamhet samt delägarkommunernas 
mellanhavanden. De bestämmelser i aktieägaravtalet som är relevanta vid bedömningen av om de 
Övervägda Åtgärderna är tillåtna är följande: 
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9 Särskild majoritet vid vissa beslut 
 
9.1 För giltigt beslut i nedan angivna frågor på bolagsstämma, och i förekommande fall i styrelsen, erfordras två 
tredjedels majoritet. 

• Ändring av Bolagets aktiekapital samt utgivande av konvertibla skuldebrev eller skuldebrev förenade med 
optionsrätt till nyteckning eller vinstandelsbevis. 

• Förvärv av fastighet eller aktier eller andelar i fastighetsförvaltande bolag samt finansiering av sådana 
förvärv. 

• Försäljning av fastighet eller aktier eller andelar i fastighetsförvaltande bolag. 

9.2 Om erforderlig majoritet inte kan uppnås enligt ovan ska frågan avföras från dagordningen utan att något 
beslut tas i frågan. 
 
9.3 Styrelsen ska tillse att kommunfullmäktige i Kommunerna får möjlighet att ta ställning innan Bolaget fattar 
beslut i en fråga som är av principiell beskaffenhet eller av större vikt, såsom 

• ändring av Bolagets aktiekapital samt utgivande av konvertibla skuldebrev eller skuldebrev förenade med 
optionsrätt till ny-teckning eller vinstandelsbevis, 

• fusion, 
• förvärv eller försäljning av aktier eller andelar i bolag, dock med undantag för förvärv eller försäljning av 

aktier eller andelar i fastighetsförvaltande bolag som faller inom Bolagets löpande verksamhet och är att 
jämställa med förvärv eller försäljning av fastighet, 

• övriga frågor av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt. 

Som framgick under avsnitt 3.3 ovan avseende ”Ägardirektiv” innehåller punkten 9.3 i 
aktieägaravtalet exempel på vilka beslut som ska anses vara av principiell beskaffenhet eller av 
annars större vikt beträffande Bolagets verksamhet. 

4. Kan Bolagets styrelse besluta om de Övervägda Åtgärderna? 

4.1. Bygga parkeringsgarage/Bolagisera parkeringsgaraget (inklusive fastigheten) eller 

parkeringsverksamheten (exklusive fastigheten) 

Bygga parkeringsgarage 
Enligt plan- och bygglagen (2010:900) är det fastighetsägaren som har ansvaret för att 
tillgodose det behov av parkering som användningen av en fastighet ger upphov till. Följaktligen 
har Bolaget enligt lag skyldighet att tillgodose det parkeringsbehov som Bolagets fastigheter ger 
upphov till. Hur detta behov ska tillgodoses, dvs. genom att bygga en parkeringsplats eller ett 
parkeringsgarage, är det upp till styrelsen i Bolaget att besluta om utifrån affärsmässiga 
överväganden. Så förutsatt att det huvudsakliga syftet med byggnationen av parkeringsgaraget 
är att tillgodose parkeringsbehovet hänförligt till Bolagets fastigheter borde det vara förenligt 
med Bolagets verksamhetsföremål att bygga sådant garage. Dessutom anges det uttryckligen i 
verksamhetsföremålet att verksamheten också omfattar till fastigheterna ”hörande kollektiva 
anläggningar” vilket rimligtvis borde innefatta parkeringsanläggningar. 
 
Beslut om byggnationen av parkeringsgarage för att tillgodose parkeringsbehovet hänförligt till 
Bolagets fastigheter borde som utgångspunkt inte vara av principiell beskaffenhet eller av större 
vikt. Beslutet är inte av den karaktär som de exempel som det redogörs för i punkten 9.3 i 
aktieägaravtalet utan rör snarare en fråga avseende den löpande driften av Bolagets verksamhet. 
 
Mot bakgrund av att Bolaget i egenskap av fastighetsägare enligt lag har ansvaret för att 
tillgodose det behov av parkering som användningen av en fastighet ger upphov till borde ett 
beslut om att bygga parkeringsgarage för att tillgodose parkeringsbehovet hänförligt till Bolagets 
fastigheter även ligga inom ramen för verksamhetens ändamål samt vara förenligt med 
ägardirektivet och aktieägaravtalet. 
 
Om däremot det huvudsakliga syftet med byggnationen av parkeringsgaraget skulle vara att 
erbjuda parkeringsplatser till allmänheten skulle ett sådant beslut varken vara förenligt med 
verksamhetsföremålet eller ändamålet i bolagsordningen, ägardirektivet eller aktieägaravtalet.  
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Bolagisera parkeringsgaraget (inklusive fastigheten) eller bolagisera parkeringsverksamheten 
(exklusive fastigheten) 
 
Som nämnts ovan framgår av förarbetena till aktiebolagslagen att bestämmelsen avseende 
bolags verksamhet i bolagsordningen ska utformas så att bolagets aktieägare, borgenärer och 
andra intressenter inte ska behöva hysa någon tvekan om vad bolaget får ägna sig åt. Mot 
bakgrund av att det av affärsmässiga skäl är väldigt vanligt att fastigheter placeras i separata 
bolag (dvs. bolagiseras) borde Bolagets aktieägare, borgenärer och andra intressenter inte 
förvånas över att ett fastighetsbolag väljer att bolagisera en eller flera fastigheter. Begreppet 
”förvalta fastigheter” borde därmed anses innefatta möjligheten att bolagisera fastigheter om 
styrelsen bedömer att det är det för Bolaget mest fördelaktiga sättet att förvärva eller förvalta 
fastigheten på. 
 
Förvaltnings- och holdingbolag vars huvudsakliga verksamhet består i att äga och förvalta aktier i 
dotterbolag har vanligtvis ett verksamhetsföremål som anger att bolaget ska bedriva sin 
verksamhet ”indirekt” eller ”genom dotterbolag”. Eftersom Bolagets verksamhet i huvudsak 
bedrivs av Bolaget ser vi inget behov av att utvidga Bolagets verksamhetsföremål på 
motsvarande sätt. Det kan också konstateras att det finns flera andra allmännyttiga kommunala 
bostadsaktiebolag som bedriver viss verksamhet genom dotterbolag utan att sådant tillägg till 
verksamhetsföremålet. Ett exempel är Aktiebolaget Stockholmshem som har två dotterbolag och 
EKSTA Bostadsaktiebolag som har ett dotterbolag. 
 
Vår bedömning är mot bakgrund härav att både beslut att bolagisera parkeringsgaraget (inklusive 
fastigheten) eller bolagisera parkeringsverksamheten (exklusive fastigheten) ryms inom ramen 
för Bolagets verksamhetsföremål. 
 
Enligt både förarbetena till kommunallagen och Sveriges Allmännytta SKRs handledning anges att 
”förvärv eller bildande av dotterföretag” kan utgöra exempel på en fråga som skulle kunna vara 
av principiell beskaffenhet eller av större vikt. Som nämnts ovan kan dock fullmäktige, för att 
undvika att frågor allt för ofta ska behöva lyftas till fullmäktige, genom ägardirektiv tilldela 
kommunala bolag uppdrag. Dessa uppdrag behöver då inte lyftas till fullmäktige ytterligare även 
om de skulle vara av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt. Vad avser tolkningen av 
vilka beslut som ska anses vara av principiell beskaffenhet eller av större vikt hänvisar 
ägarkommunerna i ägardirektivet till aktieägaravtalet. I punkten 9.3 i aktieägaravtalet anges 
dock att ”förvärv eller försäljning av aktier eller andelar i fastighetsförvaltande bolag som faller 
inom Bolagets löpande verksamhet och är att jämställa med förvärv eller försäljning av fastighet” 
inte ska anses vara en fråga av principiell beskaffenhet eller av större vikt. Det framgår därmed 
uttryckligen av aktieägaravtalet att ägarkommunerna utgår från att fastigheter kan komma att 
ägas genom bolag. Förutsatt att det inte finns skäl att argumentera för att bolagiseringen av 
parkeringsgaraget inte faller inom Bolagets löpande verksamhet borde därmed ett beslut om att 
bolagisera parkeringsgaraget (inklusive fastigheten) inte behöva lyftas till fullmäktige i 
ägarkommunerna. Även om ”bilda bolag” inte uttryckligen undantas borde även det omfattas av 
undantaget. Det borde exempelvis inte göra någon skillnad om Bolaget bildar dotterbolaget själv 
eller om Bolaget förvärvar ett lagerbolag. Det borde inte heller strida mot ändamålet i 
bolagsordningen eller ägardirektivet att styrelsen av affärsmässiga skäl väljer att bolagisera en 
eller flera fastigheter.  
 
Eftersom punkten 9.3 endast undantar ”fastighetsförvaltande bolag” omfattas ett bolag som 
bedriver parkeringsverksamhet (exklusive fastigheten och förvaltningen därav) inte av 
undantaget. Ett beslut om att bedriva parkeringsverksamhet genom dotterbolag borde därmed 
vara ett beslut av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt som behöver lyftas med 
ägarkommunerna. Förutsatt att ägarkommunerna bereds möjlighet att ta ställning till beslutet att 
bolagisera parkeringsverksamheten borde det dock inte strida mot ändamålet i bolagsordningen 
eller ägardirektivet att styrelsen av affärsmässiga skäl väljer att bolagisera 
parkeringsverksamheten.  
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4.2. Förse Bolagets fastigheter med solpaneler som kan komma att medföra viss 

energihandel av överskottsenergi 

För det fall det huvudsakliga syftet med att förse Bolagets fastigheter med solpaneler är att säkra 
fastigheternas energiförsörjning borde det vara förenligt med Bolagets verksamhetsföremål att 
installera sådana. Att det kan komma att medföra viss energihandel av överskottsenergi påverkar 
inte denna bedömning. Fastigheterna behöver energi och det står styrelsen fritt att på 
affärsmässiga grunder besluta om hur energiförsörjningen till Bolagets fastigheter ska 
tillgodoses. 
 
Beslut om att förse Bolagets fastigheter med solpaneler borde som utgångspunkt inte heller vara 
av principiell beskaffenhet eller av större vikt. Beslutet är inte av den karaktär som de exempel 
som det redogörs för i punkten 9.3 i aktieägaravtalet utan rör snarare en fråga avseende den 
löpande driften av Bolagets verksamhet. 
 
Av både Bolagets ändamål och ägardirektiv anges att verksamheten ska bedrivas enligt 
affärsmässiga principer och förenat med miljömässigt och socialt ansvarstagande. Följaktligen 
borde det även vara förenligt med Bolagets ändamål och ägardirektiv att besluta om att förse 
Bolagets fastigheter med solpaneler. Ett sådant beslut borde inte heller strida mot villkoren i 
aktieägaravtalet. 
 
Om däremot syftet med installationen av solpaneler skulle vara att producera energi för att 
bedriva energihandel skulle ett sådant beslut varken vara förenligt med bolagsordningen, 
ägardirektivet eller aktieägaravtalet. 

4.3. Installera laddstolpar för elfordon 

Allt fler, såväl privatpersoner som företag, väljer att köra elfordon och har därmed behov av att 
kunna ladda fordonen i samband med att de står parkerade. Om installationen av laddstolpar sker 
vid parkeringsplatser som Bolaget tillhandahåller till Bolagets hyresgäster borde det vara 
förenligt med Bolagets verksamhetsföremål att installera sådana laddstolpar. 
 
Ett beslut om att installera laddstolpar borde som utgångspunkt inte heller vara av principiell 
beskaffenhet eller av större vikt. Beslutet är inte av den karaktär som de exempel som det 
redogörs för i punkten 9.3 i aktieägaravtalet utan rör snarare en fråga avseende den löpande 
driften av Bolagets verksamhet. 
 
Genom installation av laddstolpar vid de parkeringsplatser som Bolaget tillhandahåller till 
Bolagets hyresgäster möjliggör Bolaget för hyresgästerna att köra elbil vilket anses vara mer 
miljövänligt än bilar som drivs på fossilt bränsle. I både Bolagets ändamål och ägardirektiv anges 
att verksamheten ska bedrivas enligt affärsmässiga principer och förenat med miljömässigt och 
socialt ansvarstagande. Följaktligen borde det även vara förenligt med Bolagets ändamål och 
ägardirektiv att besluta om att installera laddstolpar vid Bolagets parkeringsplatser. Ett sådant 
beslut borde inte heller strida mot villkoren i aktieägaravtalet. 
 
Om däremot syftet med installationen av laddstolpar skulle vara att erbjuda laddningsmöjligheter 
till allmänheten skulle ett sådant beslut varken vara förenligt med bolagsordningen, 
ägardirektivet eller aktieägaravtalet. 

4.4. Bygga bostadsrätter och/eller ägarlägenheter 

Enligt verksamhetsföremålet i Bolagets bolagsordning har Bolaget till föremål för sin verksamhet 
att ”förvärva, bebygga, äga, förvalta och avyttra fastigheter med bostäder”. Enligt 
verksamhetsföremålet skulle det därmed vara tillåtet att bygga bostadsrätter och/eller 
ägarlägenheter och sedan avyttra dessa. 
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Som redogjorts för ovan, avses med allmännyttigt kommunalt bostadsaktiebolag ett aktiebolag 
som i allmännyttigt syfte i sin verksamhet huvudsakligen förvaltar fastigheter i vilka 
bostadslägenheter upplåts med hyresrätt, främjar bostadsförsörjningen i den eller de kommuner 
som är ägare till bolaget, och erbjuder hyresgästerna möjlighet till boendeinflytande och 
inflytande i bolaget. Att det anges att verksamheten ”huvudsakligen” ska bestå i att förvalta 
fastigheter i vilka bostadslägenheter upplåts med hyresrätt öppnar för att viss del (dock ej en 
majoritet) av Bolagets verksamhet kan bestå i annan verksamhet. Också i ändamålet i Bolagets 
bolagsordning och i ägardirektivet anges att Bolagets verksamhet ska bedrivas i allmännyttigt 
syfte men ändamålet ger genom att det hänvisar till ”hyresgästerna” snarare utryck för att 
utgångspunkten är att Bolagets verksamhet ska vara inriktad på hyresfastigheter än stöd för att 
byggnation av bostadsrätter och/eller ägarlägenheter skulle omfattas av Bolagets uppdrag. 
 
Om styrelsen önskar bygga bostadsrätter och/eller ägarlägenheter bör frågan därmed först lyftas 
med fullmäktige i ägarkommunerna. För det fall fullmäktige i ägarkommunerna bedömer att det 
är förenligt med kommunallagen och att Bolagets uppdrag ska innefatta att bygga bostadsrätter 
och/eller ägarlägenheter bör detta tydliggöras i ägardirektivet. Exempel på hur sådan 
komplettering till ägardirektivet skulle kunna utformas framgår under avsnitt 6. 
 
I dialogen med ledningen i samband med utredningen har också fråga uppkommit i vilken mån 
styrelsen kan besluta om att avyttra fastigheter till av hyresgästerna på eget initiativ bildade 
bostadsrättsföreningar och/eller ta initiativ till att erbjuda hyresgäster möjlighet att ombilda sina 
lägenheter från hyresrätt till bostadsrätt.  
 
I både verksamhetsföremålet i bolagsordningen och i ägardirektivet anges att Bolagets 
verksamhet innefattar att ”avyttra fastigheter” och det finns inga specifika begränsningar i 
ändamålet i bolagsordningen, ägardirektivet eller aktieägaravtalet om vem Bolaget får avyttra 
till. Förutsatt att beslutet att avyttra en fastighet fattas baserat på affärsmässiga principer borde 
utgångspunkten därmed vara att beslut om att avyttra fastigheter kan fattas av styrelsen. Vad 
avser frågan om styrelsen kan besluta om att ta initiativ till att erbjuda hyresgäster möjlighet att 
ombilda sina lägenheter från hyresrätt till bostadsrätt kan konstateras att det varken finns något 
uttryckligt hinder eller stöd för sådant initiativ i ändamålet i bolagsordningen, ägardirektivet eller 
aktieägaravtalet. 
 
Bedömningen av om ett beslut om avyttring av fastigheter till bostadsrättsföreningar och/eller 
att ta initiativ till att erbjuda hyresgäster möjlighet att ombilda sina lägenheter från hyresrätt till 
bostadsrätt är av principiell beskaffenhet måste göras i varje enskild situation baserat på aktuella 
omständigheter. Vid en sådan bedömning bör vägas in att frågan om ombildning av allmännyttiga 
hyresrätter till bostadsrätter är omdebatterad. Utan något uttryckligt stöd i ändamålet i 
bolagsordningen, ägardirektivet eller aktieägaravtalet att Bolaget kan medverka till ombildning av 
hyresrätter till bostadsrätter skulle det mot bakgrund därav kunna vara en fråga som fullmäktige 
av principiella skäl kan ha intresse av att få ta ställning till. Om styrelsen önskar avyttra 
fastigheter till bostadsrättsföreningar och/eller ta initiativ till att erbjuda hyresgäster möjlighet 
att ombilda sina lägenheter från hyresrätt till bostadsrätt kan det därmed vara lämpligt att 
beskrivningen av Bolagets uppdrag i ägardirektivet kompletteras så att det framgår att 
ombildning av hyresrätter till bostadsrätter kan omfattas av Bolagets uppdrag. Exempel på hur 
sådan komplettering av ägardirektivet skulle kunna utformas framgår under avsnitt 6. 

5. Förslag på hur man skulle kunna tydliggöra och konkretisera 
vilka beslut som typiskt sett kan anses vara av ”principiell 
beskaffenhet eller annars av större vikt” 

Vi har ovan under avsnitt 2.3.2 redogjort för vad som enligt förarbetena till kommunallagen samt 
Allmännyttan och SKRs handledning kan utgöra exempel på beslut av principiell beskaffenhet 
eller annars av större vikt. Vidare har vi konstaterat att man i ägardirektivet kan specificera vilka 
frågor som ska anses vara av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt och på så vis kan 
undvika att allt för ofta behöva lyfta frågor med fullmäktige. I Bolagets ägardirektiv hänvisas till 
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aktieägaravtalet för vägledning avseende vilka beslut som ska anses vara av principiell 
beskaffenhet eller av annars större vikt. Som framgår är de exempel som anges i punkten 9.3 i 
aktieägaravtalet med två avsteg i princip identiska med de exempel som anges i förarbetena till 
kommunallagen och Allmännyttan och SKRs handledning. Ett avsteg består i att det uttryckligen 
anges att frågor avseende förvärv eller försäljning av aktier eller andelar i fastighetsförvaltande 
bolag som faller inom Bolagets löpande verksamhet och är att jämställa med förvärv eller 
försäljning av fastighet inte ska behövas lyftas till fullmäktige i ägarkommunerna. Det andra 
avsteget består i att det inte anges att förvärv och försäljning av fast egendom över en viss 
beloppsgräns ska undantas. Följaktligen kan konstateras att styrelsen redan har getts större 
utrymme att fatta beslut utan att behöva ge fullmäktige i ägarkommunerna möjlighet att först ta 
ställning till frågan än vad som är utgångspunkten i förarbetena till kommunallagen och 
Allmännyttan och SKRs handledning. 
 
Vid genomgång av ägardirektiven i andra allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag har vi 
konstaterat att merparten av dessa exemplifierar frågor av principiell beskaffenhet eller annars 
av större vikt på i huvudsak samma sätt som i förarbetena för kommunallagen och Allmännyttan 
och SKRs handledning. 
 
Som konstaterats har Bolaget relativt stor frihet att fatta beslut inom ramen för det som framgår 
av Bolagets verksamhetsföremål och ändamål med verksamheten. Utöver de preciserade 
frågorna i de tre första punkterna i punkten 9.3 i aktieägaravtalet ska enligt fjärde punkten även 
”övriga frågor av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt” lyftas till respektive 
fullmäktige. Frågan är därmed om, och i så fall hur, man hade kunnat tydliggöra och konkretisera 
vilka frågor som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt. Som redogjorts för 
ovan, finns det här inte så mycket vägledning att få. Mot bakgrund av syftet med bestämmelserna 
i 10 kap 3 och 4 §§ kommunallagen1 kan dock antas att ”övriga frågor av principiell beskaffenhet 
eller annars av större vikt” avser frågor av sådan art att det kan förväntas att ägarkommunerna 
ska ges möjlighet att behandla frågan innan beslut. Det skulle exempelvis kunna avse beslut om 
att: 

• genomföra större exploateringar som väsentligt skulle kunna påverka Bolagets ekonomi, 
likviditet eller ställning i övrigt, 

• försälja ett större antal fastigheter eller ett helt område, eller 

• vidta åtgärder som innebär/medför en större förändring av Bolagets verksamhet. 
 
Ett sätt att tydliggöra och konkretisera är att kombinera exempel såsom exemplen ovan med 
beloppsgränser. Även om det kan skapa en tydlighet gentemot styrelse och ledning om vilka 
frågor som måste lyftas till fullmäktige finns det också en risk att den typen av beloppsgränser 
riskerar att medföra att fler frågor måste lyftas med fullmäktige än när man lämnar till styrelsen 
att göra en bedömning utifrån en den enskilda situationen. Ofta är det inte så enkelt att det 
endast är beloppet utan många omständigheter som behöver vägas in.  
 
Ledningen och styrelsen i Bolaget kan också vid bedömningen av om en fråga är av principiell 
beskaffenhet eller annars av större vikt söka vägledning genom att samråda med ägarrådet. Som 
framgår av aktieägaravtalet ska ägarkommunerna utse ett ägarråd bestående av företrädare för 
alla fyra kommuner. Även om ägarrådet saknar beslutanderätt kan det vid osäkerhet om en fråga 
är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt vara lämpligt att först lyfta frågan med 
ägarådet och sedan baserat på vad som framkommer i den dialogen besluta om frågan är av 
sådan karaktär att den bör lyftas med fullmäktige i ägarkommunerna. Om det även efter dialog 
med ägarrådet skulle råda osäkerhet om en fråga är av principiell beskaffenhet eller annars av 
större vikt bör dock frågan alltid föras upp till fullmäktige för ställningstagande. 

 
 
1 Dvs. säkra fullmäktiges kontroll över de kommunalt ägda bolagen så att de i allt väsentligt uppfyller sitt i 
bolagsordningen med viss tydlighet beskrivna kommunala ändamål och håller sin verksamhet inom ramen för de uppdrag 
som kommunen har lämnat dem. 
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6. Sammanfattande slutsatser 

Sammanfattningsvis kan konstateras att vår bedömning är att styrelsen som utgångspunkt kan 
fatta beslut om att bygga parkeringsgarage/bolagisera parkeringsgaraget (inklusive fastigheten) 
för att tillgodose parkeringsbehovet för Bolagets hyresgäster, förse Bolagets fastigheter med 
solpaneler för att tillgodose fastigheternas energibehov (oaktat att det kommer medföra viss 
energihandel av överskottsenergi) samt installera laddstolpar för elfordon vid parkeringar som 
tillhandahålls till Bolagets hyresgäster utan att dessförinnan låta fullmäktige i ägarkommunerna 
ta ställning. Vi har då förutsatt att de kostnader som är hänförliga till dessa åtgärder inte i sig är 
så höga att besluten av den anledningen skulle kunna anses vara av principiell beskaffenhet eller 
annars av större vikt.  
 
Om styrelsen istället för att bolagisera parkeringsgaraget (inklusive fastigheten) önskar 
bolagisera parkeringsverksamheten (exklusive fastigheten) bör dock fullmäktige i 
ägarkommunerna ges möjlighet att ta ställning i frågan. Om styrelsen framgent önskar kunna 
besluta om att bedriva annan verksamhet än fastighetsförvaltning genom dotterbolag utan att 
först behöva låta ägarkommunerna ta ställning därtill, behöver det anges i ägardirektivet eller 
aktieägaravtalet. Mot bakgrund av att det av förarbetena till kommunallagen framgår att ”förvärv 
eller bildande av dotterföretag” är ett typexempel på vad kan anses vara ett beslut av principiell 
beskaffenhet eller annars av större vikt, kan antas att ägarkommunerna inte är beredda att lämna 
det helt fritt till styrelsen att bedriva verksamhet genom dotterbolag. Sannolikt skulle krävas att 
rätten avgränsas på motsvarande sätt som gjorts avseende ” aktier eller andelar i 
fastighetsförvaltande bolag” i punkten 9.3 i aktieägaravtalet. 
 
Vad avser frågan om styrelsen kan besluta om att bygga bostadsrätter och/eller ägarlägenheter 
och sedan avyttra dessa så är det vår bedömning att sådant beslut inte bör fattas utan 
förtydligande i ägardirektivet med innebörden att Bolagets uppdrag även innefattar att bygga 
bostadsrätter och/eller ägarlägenheter och sedan avyttra dessa. Som framgår under avsnitt 4.4 
är det vår bedömning att Bolagets verksamhetsföremål inte utgör hinder för besluta om att bygga 
bostadsrätter och/eller ägarlägenheter och avyttra dessa och att det faktum att det i lagen om 
allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag anges att verksamheten ”huvudsakligen” ska bestå i 
att förvalta fastigheter i vilka bostadslägenheter upplåts med hyresrätt öppnar för att viss del 
(dock ej en majoritet) av Bolagets verksamhet kan bestå i annan verksamhet. Om styrelsen ska 
kunna besluta om att bygga bostadsrätter och/eller ägarlägenheter och avyttra dessa bör dock 
tredje stycket i punkten 4 i ägardirektivet som utvecklar vad Bolagets uppdrag består i och hur 
ändamålet i bolagsordningen ska tolkas kompletteras.  
 
Som konstaterats under avsnitt 4.4 är ombildning av allmännyttiga hyresrätter till bostadsrätter 
en fråga som är omdebatterad och därmed en fråga som skulle kunna vara av principiell 
beskaffenhet och behöva lyftas med fullmäktige om möjligheten att ombilda hyresrätter till 
bostadsrätter inte omfattas av Bolagets uppdrag i ägardirektivet. Om styrelsen önskar avyttra 
fastigheter till bostadsrättsföreningar och/eller ta initiativ till att erbjuda hyresgäster möjlighet 
att ombilda sina lägenheter från hyresrätt till bostadsrätt kan det vara lämpligt att föreslå att 
beskrivningen av Bolagets uppdrag i ägardirektivet kompletteras så att det uttryckligen framgår 
att ombildning av hyresrätter till bostadsrätter kan omfattas av Bolagets uppdrag. 
 
De kompletteringar till ägardirektivet som övervägs ovan hade exempelvis kunnat bestå av ett 
nytt fjärde stycke i punkten 4 med följande lydelse: 
 
”Bolagets verksamhet ska huvudsakligen bestå i att förvalta fastigheter i vilka bostadslägenheter 
upplåts med hyresrätt. I syfte att bidra till integration och/eller mångfald eller om det annars finns 
verksamhetsmässiga skäl, får Bolaget dock besluta om att även bygga bostadsrätter och/eller 
ägarlägenheter och avyttra dessa samt ombilda hyresrätter till bostadsrätter.” 
 
Vår bedömning är att ändamålet i bolagsordningen eller aktieägaravtalet inte behöver ändras 
med anledning därav. 
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ÄGARDIREKTIV 

För verksamheten i Förbo Aktiebolag (Bolaget) ska följande föreskrifter gälla. 

Föreskrifterna har antagits av fullmäktige i Härryda, Mölndals, Lerums och 

Kungälvs kommuner (Ägarkommunerna) och har dessutom fastställts av 

årsstämman i Bolaget.  

1. Bolagets verksamhet m m 

Förutom genom lag och annan författning regleras Bolagets verksamhet och 

Bolagets förhållande till Ägarkommunerna genom 

 

a) gällande bolagsordning, 

b) gällande aktieägaravtal mellan Ägarkommunerna, 

c) gällande ägardirektiv för verksamheten,  

d) förekommande avtal mellan Ägarkommun eller Ägarkommuner och 

Bolaget.  

2. Ägarkommunernas direktivrätt 

Ägarkommunerna utfärdar vid behov gemensamt direktiv för Bolagets 

verksamhet. 

 

Det ankommer på bolagets styrelse och verkställande direktör att följa 

utfärdade direktiv i den mån de inte står i strid mot tvingande bestämmelser 

i aktiebolagslagen eller annan lag eller författning. 

 

Utfärdade direktiv ska, om ej annat anges, lända till omedelbar efterrättelse.  

3. Ägarkommunernas ledningsfunktion 

Bolaget står enligt 6 kap. 1 § kommunallagen under uppsikt av 

kommunstyrelserna i ägarkommunerna. Kommunstyrelserna utövar 

kommunernas ledningsfunktion över bolaget.  

 

Ägarkommunernas kommunstyrelser äger rätt att ta del av bolagets 

handlingar och räkenskaper samt i övrigt inspektera bolaget och dess 

verksamhet. Bolaget ska lämna respektive kommunstyrelse den information 

om verksamheten som den begär. Den närmare omfattningen av 

informationen fastställs i samråd med bolagets styrelse.  
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Bolaget erinras om att kommunstyrelserna enligt 6 kap. 1 a § 

kommunallagen har att fatta årliga beslut huruvida verksamheten varit 

förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen 

för de kommunala befogenheterna.  

4. Bolagets verksamhet och ändamål 

Bolaget ska i allmännyttigt syfte och med iakttagande av kommunallagens 

lokaliseringsprincip främja Härryda, Mölndals, Lerums och Kungälvs 

kommuners behov av bostadsförsörjning, kompletterande kommersiella 

lokaler och annan service samt lokaler för den kommunala verksamheten 

genom att äga och/eller förvalta fastigheter.  

 

Verksamheten ska bedrivas enligt affärsmässiga principer och med möjlighet 

till boendeinflytande för hyresgästerna, förenat med ett etiskt, miljömässigt 

och socialt ansvarstagande.  

 

Bolaget ska 

- tillhandahålla ett varierat bostadsutbud av god kvalitet som kan attrahera 

olika hyresgäster, 

- samverka med ägarkommunerna kring boendet för grupper med 

särskilda behov, 

- vid alla ny-och ombyggnader välja energieffektiva lösningar och sunda 

byggmaterial och driva verksamheten i sin helhet på ett ekologiskt 

hållbart sätt, präglat av ett aktivt miljöarbete, 

- bidra till integration och mångfald, samt 

- genomgående låta verksamheten präglas av ett socialt ansvar för 

bostadsmarknaden i ägarkommunerna. 

Bolagets verksamhet ska huvudsakligen bestå i att förvalta fastigheter i vilka 

bostadslägenheter upplåts med hyresrätt.  

I syfte att bidra till integration och/eller mångfald eller om det annars finns 

verksamhetsmässiga skäl, får Bolaget dock besluta om att även bygga 

bostadsrätter och/eller ägarlägenheter och avyttra dessa. 

I syfte att säkra social hållbarhet med blandande upplåtelseformer även i 

befintliga bostadsområden kan ombildning av hyresrätter till bostadsrätter 

och ägarlägenheter ske. Inför ombildning ska samråd göras med ägarrådet.   
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5. Underställningsplikt 

Kommunfullmäktige i Ägarkommunerna ska erhålla tillfälle att ta ställning 

innan beslut av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt fattas 

beträffande Bolagets verksamhet. Vilka typer av beslut som avses 

exemplifieras i aktieägaravtal mellan Ägarkommunerna.  

I tillägg till vad som anges i tredje underpunkten i punkten 9.3 i 

aktieägaravtalet ska inte heller beslut om bildande av dotterbolag till Bolaget 

(oavsett om det sker genom nybildning eller förvärv av lagerbolag) för 

drivande av viss verksamhet som faller inom bolagets löpande verksamhet 

anses vara av principiell beskaffenhet eller av annars större vikt, förutsatt att 

det finns affärs- eller verksamhetsmässiga skäl för att driva sådan 

verksamhet i dotterbolag. Sådan verksamhet skulle exempelvis men inte 

uteslutande kunna bestå i parkeringsverksamhet för att tillgodose det behov 

av parkering som Bolagets fastigheter ger upphov till. 

6. Förvaltningsberättelsen  

Bolagets styrelse ska årligen i förvaltningsberättelsen, utöver vad 

aktiebolagslagen stadgar, redovisa hur verksamheten bedrivits och utvecklats 

mot bakgrund av det i bolagsordningen och dessa direktiv angivna syftet.  

 

Uttalandet ska vara så utformat att det kan läggas till grund för 

lekmannarevisorns granskning liksom för kommunstyrelsens uppsikt och 

beslut enligt 6 kap. 1 och 1 a §§ kommunallagen.  

7. Informationsskyldighet 

Bolaget ska hålla Ägarkommunerna väl informerade om sin verksamhet. 

Bolaget ska dessutom – om det inte möter hinder på grund av sekretess – 

till Ägarkommunerna snarast översända  

a) protokoll från bolagsstämma, 

b) protokoll från styrelsesammanträde, 

c) Bolagets årsredovisning, 

d) revisionsberättelsen, 

e) löpande kvartalsvisa redovisningar av Bolagets förvaltning, ställning 

och resultat.  

8. Särskilt om Bolagets ekonomiska förhållanden 

Bolagets verksamhet ska bedrivas med en målsättning att långsiktigt lämna 

marknadsmässig avkastning till ägarna. Bolaget ska eftersträva följande 

långsiktiga ekonomiska mål: 
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- konkurrenskraftiga hyror i Göteborgsregionen 

- direktavkastning på lägst 3,5 procent (driftnetto exklusive 

räntor/avskrivningar/administration ställt mot marknadsvärdet) 

- synlig soliditet : endast undantagsvis tillåtas understiga tjugo (20) 

procent 

Bolagets verksamhet ska finansieras genom dess aktiekapital samt i övrigt 

genom internt genererade medel och/eller upplåning. Bolaget ska via sin 

löpande verksamhet skapa utrymme för nyproduktion av bostäder i 

Ägarkommunerna utan ytterligare ägartillskott.  

I Bolaget redovisad vinst ska, i den mån den inte behövs för Bolagets 

konsolidering, utdelas till aktieägarna med beaktande av gällande 

lagstiftning.  

_______________________________ 

 

Ovanstående ägardirektiv har antagits av fullmäktige i Ägarkommunerna 

enligt följande: 

• Härryda kommun  Datum: 202x-xx-xx 

• Lerums kommun  Datum: 202x-xx-xx 

• Mölndals stad    Datum: 202x-xx-xx 

• Kungälvs kommun  Datum: 202x-xx-xx 

Ägardirektiven har jämväl fastställts på bolagstämma i Bolaget.  
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum 2021-10-20
Sida 27 (49)

KOMMUNSTYRELSEN Justeras sign

§ 296/2021

Revidering av ägardirektiv för Förbo AB (Dnr KS2021/1422)
Sammanfattning

Förbo AB ägs av kommunerna Härryda, Mölndal, Lerum och Kungälv. Ägarrådet i Förbo 
AB har för en hållbar utveckling av Förbo AB:s bostadsområden sett ett behov av att kunna 
bygga bostadsområden som består av en kombination av hyresrätter och bostadsrätter 
och/eller ägarlägenheter. Revideringen av ägardirektivet kommer göra det möjligt för bolaget 
att besluta om att bygga bostadsrätter och/eller ägarlägenheter samt avyttra dessa. 
Verksamheten i bolaget ska alltjämt huvudsakligen bestå av att förvalta hyresrätter.

Vid större investeringar i parkeringsanläggningar för att tillgodose parkeringsbehovet i Förbo 
AB:s bostadsområden kan det finnas affärsmässiga skäl för att placera parkeringsverksamhet 
(exklusive fastighet) i separat bolag, vilket också kräver ändring av ägardirektivet. 

Därutöver har Förbo AB ett önskemål om att redovisning av bolagets förvaltning, ställning 
och resultat harmoniserar med rapporteringen till ägarkommunerna. Därför föreslås att 
skrivelsen i ägardirektivet om kvartalsvis rapportering ändras till löpande.  

Yrkande 
Morgan Carlsson (SD): Punkt 4 och 5 i Ägardirektiv för Förbo AB stryks.
Miguel Odhner (S): Avslag på Morgan Carlssons (SD) yrkande.

Proposition
Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att Kommunstyrelsen beslutar att 
anta Miguel Odhners yrkande.

Omröstning begärs inte.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Revidering av ägardirektiv för Förbo AB
Bilaga Aktieägaravtal Förbo
Bilaga Utredning Ernst & Young ang Förbo
Bilaga Ägardirektiv Förbo Förslag

Förslag till kommunfullmäktige
1. Reviderat ägardirektiv för Förbo AB enligt upprättat förslag fastställs.
2. Detta beslut gäller under förutsättning att övriga ägarkommuner fattar 

likalydande beslut.
__________

Expedieras till: 
Förbo AB 

För kännedom till:
Härryda kommun
Lerums kommun
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum 2021-10-20
Sida 28 (49)

KOMMUNSTYRELSEN Justeras sign

Mölndals stad



9 Revidering av ägardirektiv för Förbo AB - KS2021/1422-6 Protokollsutdrag - Revidering av ägardirektiv för Förbo AB - Kommunstyrelsen : Protokollsutdrag - Revidering av ägardirektiv för Förbo AB - Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum 2021-10-20
Sida 27 (49)

KOMMUNSTYRELSEN Justeras sign

§ 296/2021

Revidering av ägardirektiv för Förbo AB (Dnr KS2021/1422)
Sammanfattning

Förbo AB ägs av kommunerna Härryda, Mölndal, Lerum och Kungälv. Ägarrådet i Förbo 
AB har för en hållbar utveckling av Förbo AB:s bostadsområden sett ett behov av att kunna 
bygga bostadsområden som består av en kombination av hyresrätter och bostadsrätter 
och/eller ägarlägenheter. Revideringen av ägardirektivet kommer göra det möjligt för bolaget 
att besluta om att bygga bostadsrätter och/eller ägarlägenheter samt avyttra dessa. 
Verksamheten i bolaget ska alltjämt huvudsakligen bestå av att förvalta hyresrätter.

Vid större investeringar i parkeringsanläggningar för att tillgodose parkeringsbehovet i Förbo 
AB:s bostadsområden kan det finnas affärsmässiga skäl för att placera parkeringsverksamhet 
(exklusive fastighet) i separat bolag, vilket också kräver ändring av ägardirektivet. 

Därutöver har Förbo AB ett önskemål om att redovisning av bolagets förvaltning, ställning 
och resultat harmoniserar med rapporteringen till ägarkommunerna. Därför föreslås att 
skrivelsen i ägardirektivet om kvartalsvis rapportering ändras till löpande.  

Yrkande 
Morgan Carlsson (SD): Punkt 4 och 5 i Ägardirektiv för Förbo AB stryks.
Miguel Odhner (S): Avslag på Morgan Carlssons (SD) yrkande.

Proposition
Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att Kommunstyrelsen beslutar att 
anta Miguel Odhners yrkande.

Omröstning begärs inte.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Revidering av ägardirektiv för Förbo AB
Bilaga Aktieägaravtal Förbo
Bilaga Utredning Ernst & Young ang Förbo
Bilaga Ägardirektiv Förbo Förslag

Förslag till kommunfullmäktige
1. Reviderat ägardirektiv för Förbo AB enligt upprättat förslag fastställs.
2. Detta beslut gäller under förutsättning att övriga ägarkommuner fattar 

likalydande beslut.
__________

Expedieras till: 
Förbo AB 

För kännedom till:
Härryda kommun
Lerums kommun
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum 2021-10-20
Sida 28 (49)

KOMMUNSTYRELSEN Justeras sign

Mölndals stad



10 Rapportering ej verkställda beslut 2021 kvartal 2 - KS2021/1576-1 Rapportering ej verkställda beslut 2021 kvartal 2 : Rapportering av ej verkställda beslut 2021, kvartal 2

Tjänsteskrivelse

SEKTORSTÖD TRYGGHET OCH STÖD
ADRESS Stadshuset · 442 81 Kungälv
TELEFON 0303-23 80 00
FAX 0303-190 35
E-POST kommun@kungalv.se
HEMSIDA www.kungalv.se
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Handläggarens namn
Eva Regnéll 

10/6/2021

Rapportering av ej verkställda beslut 2021, kvartal 2 (Dnr KS2021/1576)
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

Kvartal 2 2021 har totalt 29 ärenden beviljade bistånd som ej verkställts inom tre månader. 
17 av dessa gäller beslut enligt SoL bostad i vård och omsorgsboende (äldreboende). Samtliga 
17 personer har erbjudits plats inom tre månader men själv valt att tacka nej till erbjuden 
plats.

Åtta av de 29 ärendena som ej verkställts inom tre månader avser bostad för vuxna enligt 9 § 
LSS. Orsaken till att besluten ej verkställts är resursbrist. 

Totalt 20 ärenden har väntat mer än ett år på verkställighet, varav 10 ärenden rör beslut om 
permanent bostad SoL (äldreboende). Sju ärenden som väntat mer än ett år avser bostad för 
vuxna enligt LSS. Inom Bostad IFO SoL finns fyra ärenden som ej verkställts och ett ärende 
som avslutats utan verkställighet. Ärendet kommer att flyttas över till äldreomsorgen för 
verkställighet.
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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 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 



10 Rapportering ej verkställda beslut 2021 kvartal 2 - KS2021/1576-1 Rapportering ej verkställda beslut 2021 kvartal 2 : Rapportering av ej verkställda beslut 2021, kvartal 2

3(4)

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. Utbyggnadstakten är långsam. 

I bilaga 1redovisas 17 ärenden som avser beslut om permanent bostad äldreomsorg, som ej 
verkställda under kvartal 2. Samtliga av dessa ärenden har erbjudits bostad under kvartalet 
men har valt att avböja erbjudandet. Skälen till att personerna avböjer erbjuden bostad kan t 
ex handla om önskemål om specifikt boende eller att personerna är nöjda med insatser i 
hemmet men vill stå kvar i kö till bostad med särskild service. 10 av dessa ärenden har beslut 
om bostad som är äldre än ett år. 

Bedömning utifrån miljö, hållbarhet och mål i Agenda 2030 

Enligt mål 3 hälsa och välbefinnande är god hälsa en grundläggande förutsättning för 
människors möjlighet att nå sin fulla potential och bidra till samhällets utveckling. Att inte 
få en beviljad insats verkställd kan anses motverka individens välbefinnande. Det är därför 
viktigt att arbeta för att alla gynnande beslut ska verkställas. 

Enligt mål 10 minskad ojämlikhet har staten huvudansvar för att främja jämlikhet i 
samhället eftersom ojämlikhet har sin grund i strukturella förhållanden. Ett jämlikt samhälle 
bygger på principen om allas lika rättigheter oberoende av kön, sexuell läggning, etnicitet, 
religion eller trosuppfattning, funktionsvariation och härkomst, som grund för en rättvis 
fördelning av resurser och såväl ekonomiskt som politiskt inflytande i samhället. Brist på 
bostäder för personer med behov kan anses påverka deras rätt till ett jämlikt liv. 

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.
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Ekonomisk bedömning
Den kommun som inte inom skälig tid tillhandahåller ett bistånd eller beviljad insats kan 
åläggas att betala en särskild avgift enligt 16 kap. 6 § SoL eller 28 § LSS. Avgiften är som 
lägst 10 000 kr och som högst 1 miljon kr. Den särskilda avgiften är beroende av under hur 
lång tid ärendet ej har kunnat verkställas och hur allvarligt det bedöms vara. Omständigheter 
som kan påverka avgiftens storlek är till exempel om andra tillfälliga insatser har satts in för 
att kompensera den fördröjda insatsen och hur kommunen påverkas ekonomiskt genom att 
inte verkställa insatsen.

Frågor om särskild avgift prövas efter ansökan av IVO till förvaltningsrätten. Avgiften 
tillfaller staten.

Förslag till kommunfullmäktige 
Statistikrapport godkänns. 

Lena Arnfelt Peter Almgren
Sektorchef Trygghet och stöd Verksamhetschef Myndighet

Expedieras till: 

För kännedom till:
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Statistikrapport - Ej verkställda beslut kvartal 2, 2021    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 april – 30 juni 2021 

Insats Lagrum Ej 
verkställda  

Verkställda 
under 
perioden 

Avslut utan 
verkställighet 

Summa 
Individ-
rapporter 

Ärende 
som är 
äldre 
än 1 år 

Man Kvinna Barn-
perspektiv 

Kontaktperson 9.4§ LSS         

Korttidsvistelse 9.6§ LSS         
Bostad för Barn och Unga 9.8§ LSS         
Bostad för vuxna 9.9§ LSS 8 1 1 10 7 8 2  
Behandlingshem SoL         
Permanent bostad  SoL         
Permanent bostad ÄO SoL 17 0 0 17 10 3 14  
Bostad IFO SoL 4 0 1 5 3 2 3  
Summa  29 1 2 32 20 13 19  

Kommentarer: 

Bostad för vuxna enligt LSS 9.9§ - Det finns åtta ärende som inte verkställts (resursbrist), ett ärende har avslutat med verkställighet och ett ärende avslutat          
utan verkställighet (ansökan återtogs) 

Bostad IFO SoL – Det finns fyra ärende som inte verkställts (resursbrist), och ett ärende har avslutat utan verkställighet (kommer att flyttas till ett särskilt 
boende i äldreomsorgs regi, som ska verkställa personens beslut om särskilt boende) 

Permanent bostad inom äldreomsorgen – Det finns sjutton ärende som inte verkställts (personer tackat nej till erbjuden plats) 

Antal personer som har väntat mer än ett år är 20 

 



10 Rapportering ej verkställda beslut 2021 kvartal 2 - KS2021/1576-1 Rapportering ej verkställda beslut 2021 kvartal 2 : Protokollsutdrag - Rapportering av ej verkställda beslut 2021, kvartal 2 - Sociala myndighetsnämnden

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum 2021-09-23
Sida 21 (37)

SOCIALA MYNDIGHETSNÄMNDEN Justeras sign

§ 572/2021

Rapportering av ej verkställda beslut 2021, kvartal 2 (Dnr SMN2021/0197)
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

Kvartal 2 2021 har totalt 29 ärenden beviljade bistånd som ej verkställts inom tre månader. 
17 av dessa gäller beslut enligt SoL bostad i vård och omsorgsboende (äldreboende). Samtliga 
17 personer har erbjudits plats inom tre månader men själv valt att tacka nej till erbjuden 
plats.

Åtta av de 29 ärendena som ej verkställts inom tre månader avser bostad för vuxna enligt 9 § 
LSS. Orsaken till att besluten ej verkställts är resursbrist. 

Totalt 20 ärenden har väntat mer än ett år på verkställighet, varav 10 ärenden rör beslut om 
permanent bostad SoL (äldreboende). Sju ärenden som väntat mer än ett år avser bostad för 
vuxna enligt LSS. Inom Bostad IFO SoL finns fyra ärenden som ej verkställts och ett ärende 
som avslutats utan verkställighet. Ärendet kommer att flyttas över till äldreomsorgen för 
verkställighet.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Rapportering av ej verkställda beslut 2021, kvartal 2
Bilaga Statistikrapport ej verkställda beslut till SMN och KR kvartal 2-2021

Förslag till beslut
1. Rapport ej verkställda beslut avseende kvartal 1 2021 godkänns och översänds 

till Kommunrevisionen
2. Statistikrapport godkänns och översänds till Kommunfullmäktige 

__________
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum 2021-09-23
Sida 22 (37)

SOCIALA MYNDIGHETSNÄMNDEN Justeras sign

Expedieras till: 
Kommunfullmäktige

För kännedom till:
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum 2021-10-06
Sida 6 (15)

UTSKOTTET FÖR TRYGGHET OCH 
STÖD

Justeras sign

§ 78/2021

Rapportering ej verkställda beslut 2021 kvartal 2 (Dnr KS2021/1576)
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

Kvartal 2 2021 har totalt 29 ärenden beviljade bistånd som ej verkställts inom tre månader. 
17 av dessa gäller beslut enligt SoL bostad i vård och omsorgsboende (äldreboende). Samtliga 
17 personer har erbjudits plats inom tre månader men själv valt att tacka nej till erbjuden 
plats.

Åtta av de 29 ärendena som ej verkställts inom tre månader avser bostad för vuxna enligt 9 § 
LSS. Orsaken till att besluten ej verkställts är resursbrist. 

Totalt 20 ärenden har väntat mer än ett år på verkställighet, varav 10 ärenden rör beslut om 
permanent bostad SoL (äldreboende). Sju ärenden som väntat mer än ett år avser bostad för 
vuxna enligt LSS. Inom Bostad IFO SoL finns fyra ärenden som ej verkställts och ett ärende 
som avslutats utan verkställighet. Ärendet kommer att flyttas över till äldreomsorgen för 
verkställighet.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Rapportering ej verkställda beslut 2021 kvartal 2
Bilaga Statistikrapport ej verkställda beslut kvartal 2-2021
Bilaga Protokollsutdrag - Rapportering av ej verkställda beslut 2021, kvartal 2 - Sociala 
myndighetsnämnden
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum 2021-10-06
Sida 7 (15)

UTSKOTTET FÖR TRYGGHET OCH 
STÖD

Justeras sign

Förslag till kommunfullmäktige
Statistikrapport godkänns.

__________

Expedieras till: Lena Arnfelt 

För kännedom till:
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum 2021-10-20
Sida 24 (49)

KOMMUNSTYRELSEN Justeras sign

§ 294/2021

Rapportering ej verkställda beslut 2021 kvartal 2 (Dnr KS2021/1576)
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

Kvartal 2 2021 har totalt 29 ärenden beviljade bistånd som ej verkställts inom tre månader. 
17 av dessa gäller beslut enligt SoL bostad i vård och omsorgsboende (äldreboende). Samtliga 
17 personer har erbjudits plats inom tre månader men själv valt att tacka nej till erbjuden 
plats.

Åtta av de 29 ärendena som ej verkställts inom tre månader avser bostad för vuxna enligt 9 § 
LSS. Orsaken till att besluten ej verkställts är resursbrist. 

Totalt 20 ärenden har väntat mer än ett år på verkställighet, varav 10 ärenden rör beslut om 
permanent bostad SoL (äldreboende). Sju ärenden som väntat mer än ett år avser bostad för 
vuxna enligt LSS. Inom Bostad IFO SoL finns fyra ärenden som ej verkställts och ett ärende 
som avslutats utan verkställighet. Ärendet kommer att flyttas över till äldreomsorgen för 
verkställighet.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Rapportering ej verkställda beslut 2021 kvartal 2
Bilaga Statistikrapport ej verkställda beslut kvartal 2-2021
Bilaga Protokollsutdrag - Rapportering av ej verkställda beslut 2021, kvartal 2 - Sociala 
myndighetsnämnden
Bilaga Protokollsutdrag - Rapportering ej verkställda beslut 2021 kvartal 2 - Utskottet för 
Trygghet och stöd
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum 2021-10-20
Sida 25 (49)

KOMMUNSTYRELSEN Justeras sign

Förslag till kommunfullmäktige 
1. Statistikrapport godkänns och översänds till Kommunfullmäktige 

__________
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum 2021-10-20
Sida 24 (49)

KOMMUNSTYRELSEN Justeras sign

§ 294/2021

Rapportering ej verkställda beslut 2021 kvartal 2 (Dnr KS2021/1576)
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

Kvartal 2 2021 har totalt 29 ärenden beviljade bistånd som ej verkställts inom tre månader. 
17 av dessa gäller beslut enligt SoL bostad i vård och omsorgsboende (äldreboende). Samtliga 
17 personer har erbjudits plats inom tre månader men själv valt att tacka nej till erbjuden 
plats.

Åtta av de 29 ärendena som ej verkställts inom tre månader avser bostad för vuxna enligt 9 § 
LSS. Orsaken till att besluten ej verkställts är resursbrist. 

Totalt 20 ärenden har väntat mer än ett år på verkställighet, varav 10 ärenden rör beslut om 
permanent bostad SoL (äldreboende). Sju ärenden som väntat mer än ett år avser bostad för 
vuxna enligt LSS. Inom Bostad IFO SoL finns fyra ärenden som ej verkställts och ett ärende 
som avslutats utan verkställighet. Ärendet kommer att flyttas över till äldreomsorgen för 
verkställighet.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Rapportering ej verkställda beslut 2021 kvartal 2
Bilaga Statistikrapport ej verkställda beslut kvartal 2-2021
Bilaga Protokollsutdrag - Rapportering av ej verkställda beslut 2021, kvartal 2 - Sociala 
myndighetsnämnden
Bilaga Protokollsutdrag - Rapportering ej verkställda beslut 2021 kvartal 2 - Utskottet för 
Trygghet och stöd



10 Rapportering ej verkställda beslut 2021 kvartal 2 - KS2021/1576-3 Protokollsutdrag - Rapportering ej verkställda beslut 2021 kvartal 2 - Kommunstyrelsen : Protokollsutdrag - Rapportering ej verkställda beslut 2021 kvartal 2 - Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum 2021-10-20
Sida 25 (49)

KOMMUNSTYRELSEN Justeras sign

Förslag till kommunfullmäktige 
1. Statistikrapport godkänns och översänds till Kommunfullmäktige 

__________
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum 2021-10-06
Sida 6 (15)

UTSKOTTET FÖR TRYGGHET OCH 
STÖD

Justeras sign

§ 78/2021

Rapportering ej verkställda beslut 2021 kvartal 2 (Dnr KS2021/1576)
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

Kvartal 2 2021 har totalt 29 ärenden beviljade bistånd som ej verkställts inom tre månader. 
17 av dessa gäller beslut enligt SoL bostad i vård och omsorgsboende (äldreboende). Samtliga 
17 personer har erbjudits plats inom tre månader men själv valt att tacka nej till erbjuden 
plats.

Åtta av de 29 ärendena som ej verkställts inom tre månader avser bostad för vuxna enligt 9 § 
LSS. Orsaken till att besluten ej verkställts är resursbrist. 

Totalt 20 ärenden har väntat mer än ett år på verkställighet, varav 10 ärenden rör beslut om 
permanent bostad SoL (äldreboende). Sju ärenden som väntat mer än ett år avser bostad för 
vuxna enligt LSS. Inom Bostad IFO SoL finns fyra ärenden som ej verkställts och ett ärende 
som avslutats utan verkställighet. Ärendet kommer att flyttas över till äldreomsorgen för 
verkställighet.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Rapportering ej verkställda beslut 2021 kvartal 2
Bilaga Statistikrapport ej verkställda beslut kvartal 2-2021
Bilaga Protokollsutdrag - Rapportering av ej verkställda beslut 2021, kvartal 2 - Sociala 
myndighetsnämnden
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum 2021-10-06
Sida 7 (15)

UTSKOTTET FÖR TRYGGHET OCH 
STÖD

Justeras sign

Förslag till kommunfullmäktige
Statistikrapport godkänns.

__________

Expedieras till: Lena Arnfelt 

För kännedom till:
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Tjänsteskrivelse

MILJÖENHETEN
ADRESS Stadshuset · 442 81 Kungälv
TELEFON 0303-23 80 00
FAX 0303-190 35
E-POST kommun@kungalv.se
HEMSIDA www.kungalv.se

1(4) 

Handläggarens namn
Dag Svensson 

10/28/2021

Taxa för offentlig kontroll av livsmedelslagstiftningen (Dnr 
MOBN2021/0818-1)
Sammanfattning
Nuvarande taxa för offentlig kontroll inom livsmedelslagstiftningen antogs den 5 december 
2019 (KF § 299/2019). En översyn av den nuvarande taxan har gjorts under 2021. 
Anledningen till denna översyn är ändrad lagstiftning för att ta ut avgifter samt att vi 
noterat ett behov av mindre justeringar av nuvarande taxa. Miljöenheten bedömer att 
övergångsbestämmelserna om avgiftsuttag genom årliga avgifter ska fortsätta gälla fram till 
dess att nya riskklassningsmodellen träder i kraft.

Förslag till kommunfullmäktige:
1. Taxa för offentlig kontroll inom livsmedelslagstiftningen ska börja gälla från den 1 januari 
2022. 
2. Taxa för prövning och offentlig kontroll inom livsmedelsområdet KF § 299/2019 upphör 
att gälla från och med den 1januari 2022

Juridisk bedömning 
Lagstöd för att ta ut avgifter för offentlig livsmedelskontroll finns i 78 § i förordning (EU) 
2017/625. Enligt 4 § i förordningen SFS2021:176 ska kontrollmyndighets kostnader för 
offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet som hänger samman med kontrollen 
täckas av avgifter.

Bakgrund
Nuvarande taxa för offentlig kontroll inom livsmedelslagstiftningen antogs den 5 december 
2019 (KF § 299/2019). En översyn av den nuvarande taxan har gjorts under 2021. 
Anledningen till denna översyn är ändrad lagstiftning för att ta ut avgifter samt att vi 
noterat ett behov av mindre justeringar av nuvarande taxa. 

Regler om finansiering av livsmedelskontroll i Sverige finns i förordningen SFS 2021:176 om 
avgifter för offentlig kontroll av livsmedel och vissa jordbruksprodukter 
(avgiftsförordningen). Förordningen är ny och beslutades att börja gälla från och med 1 april 
2021. I den slås det fast att offentlig kontroll ska finansieras genom avgifter. För kommunala 
myndigheter bestäms avgiftens storlek i myndighetens taxa. 
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Den nya avgiftsförordningen togs fram för att anpassa Sveriges finansiering av kontroll till 
den nya kontrollförordningen från Europaparlamentet (EU) 2017/625. I den förordningen 
finns ett nytt begrepp för kontroll som omfattar ”annan offentlig verksamhet”. Med det 
menas bland annat verksamheter för att kontrollera om det förekommer djursjukdomar eller 
växtskadegörare, utrota dessa djursjukdomar eller växtskadegörare, bevilja tillstånd eller 
godkännanden och utfärda officiella intyg eller officiella attesteringar. Detta ska vi enligt 
avgiftsförordningen ha möjlighet att ta betalt för. 

I den nya avgiftsförordningen finns även bestämmelser om att kontrollmyndigheten ska 
debitera avgifter för offentlig kontroll och sådan annan offentlig verksamhet som hänger 
samman med kontrollen efter det att kontrollen har utförts. Det finns dock 
övergångsbestämmelser som gör det möjligt för myndigheter att fortsätta med den tidigare 
modellen med årlig avgift som betalas i förskott. Övergångsbestämmelserna kan tillämpas till 
och med 2023. Övergångsbestämmelserna finns för att underlätta kommunernas arbete då 
Livsmedelsverkets nya riskklassningsmodell kommer att införas samma år. SKR ska ta fram 
ett underlag för beräkning och tillämpning av de nya reglerna under hösten 2021.

I föreslagen taxa kvarstår bestämmelserna om att nämnden ska ta ut en årlig kontrollavgift i 
förskott av livsmedelsföretagarna, samt finns följande huvudsakliga ändringar:
 Miljö- och byggnadsnämnden ska inför varje kalenderår besluta att höja timavgifterna 

med den procentsats för det innevarande kalenderåret i Prisindex för kommunal 
verksamhet (PKV) som finns publicerad på SKR:s hemsida i oktober.

 Om anläggningen placeras i en annan avgiftsklass eller annars tilldelas en annan 
kontrolltid, ska den nya avgiften betalas från och med det följande kalenderåret, eller 
innevarande år om den årliga faktureringen inte genomförts vid tiden för beslutet.

 För annan offentlig verksamhet tas en timavgift ut för handläggning enligt 
livsmedelslagen, föreskrifter som beslutas med stöd av lagen eller EU:s förordningar 
inom livsmedelslagens tillämpningsområde. Timavgiften beräknas genom att den 
faktiskt nedlagda handläggningstiden multipliceras med timavgiften. Avgiften ska 
betalas av den som bedriver eller tänker bedriva verksamheten eller vidta åtgärden.

Verksamhetens bedömning
Miljöenheten bedömer att övergångsbestämmelserna om avgiftsuttag genom årliga avgifter 
ska fortsätta gälla fram till dess att nya riskklassningsmodellen träder i kraft. 
Livsmedelsföretagarna är vana vid årliga avgifter och det är väldigt sällan dessa beslut 
överklagas. Vi anser även att det är viktigt att vi följer SKR:s riktlinjer för att få likvärdighet 
med resten av Sverige. Eftersom SKR:s taxeunderlag inte är klart än samt att övergången till 
ett nytt system skulle kräva mycket arbete så bedömer vi att vi kan avvakta med övergången 
till efterhandsdebitering.  

Ärendenivåer – bedömning utifrån kommunfullmäktiges strategiska mål eller 
kommunstyrelsens resultatmål
Enligt fullmäktiges mål nr 5 ska kommunen kontinuerligt utveckla sitt interna arbete så att 
medborgare, organisationer och företag känner ett ökat förtroende för kommunen. En taxa 
som är beslutad av kommunfullmäktige och som har stöd i lagen visar att kommunen är 
trovärdig och opartisk i sitt uttag av avgifter. Det skapar även likvärdiga 
konkurrensförhållanden för näringsidkarna. 
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Timtaxan beräknas med utgångspunkt från att det ska finnas tillräckligt med finansiella 
resurser. Kostnaderna för kontrollen ska inte belasta skattebetalarna. 

Bedömning utifrån miljö, hållbarhet och mål i Agenda 2030 
God hälsa är en förutsättning för människors möjlighet att bidra till samhällets utveckling. 
Den tilltagande globaliseringen innebär bland annat en risk för spridning av olika typer av 
hälsohot. Detta beskrivs i mål 3 i Agenda 2030. 

Livsmedelskontrollens uppdrag är att kontrollera att företagarna följer lagstiftningen för 
säkra livsmedel. I samband med ökad handel mellan länder och en ökad e-handel är detta 
mer aktuellt än någonsin. Därför behöver kontrollen finansieras med avgifter så att det finns 
tillräckligt med resurser för att bedriva en ändamålsenlig och effektiv kontroll. 

Bedömning utifrån politiska styrdokument 
Beslutet ersätter befintlig taxa för prövning och offentlig kontroll inom livsmedelsområdet 
KF §299/2019. 

Bedömning utifrån ett medborgar- och brukarperspektiv 
För att kunna skydda människors liv och hälsa, samt för att bevaka konsumentintresset och 
verka för konkurrens på lika villkor för livsmedelsföretagare, krävs att tillräckliga 
ekonomiska och personella resurser finns så att den offentliga kontrollen kan utföras i den 
utsträckning som föreskrivs. Om dessa resurser inte är tillräckliga ökar riskerna för att 
människors liv och hälsa äventyras, till exempel genom matförgiftningar, allergiska 
reaktioner eller främmande föremål i maten. Även redlighet mot konsumenterna, exempelvis 
korrekt märkning och innehåll, tenderar att bli sämre vid lägre grad av kontroll. Till detta 
ger även en minskad kontroll att bedrägliga förfaranden och avsiktligt fusk mer sällan kan 
upptäckas, vilket leder till risker för konsumenterna och en snedvriden konkurrens.

Ekonomisk bedömning

Möjligheten att ta betalt för tid vi lägger på annan offentlig verksamhet resulterar i att dessa 
aktiviteter blir avgiftsfinansierade istället för taxefinansierade. 

Förslag till beslut
Förslag till kommunfullmäktige:

1. Taxa för offentlig kontroll inom livsmedelslagstiftningen ska börja gälla från den 1 januari 
2022. 
2. Taxa för prövning och offentlig kontroll inom livsmedelsområdet KF § 299/2019 upphör 
att gälla från och med den 1januari 2022.

Dag Svensson Kristina Franzén
Livsmedelsinspektör Enhetschef
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Expedieras till: 

För kännedom till:
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Taxa för offentlig kontroll 
inom livsmedelslagstiftningen
Taxa 

Diarie-/dokumentnummer: <KS201X/…>
Beslut: <Datum-…Instans §…/År>
Beredande politiskt organ:     Miljö- och byggnadsnämnden 
Ersätter tidigare beslut     2019-12-05 KF §299/2019                                                                                                                                                              
Giltighetstid: Tillsvidare
Dokumentansvarig: Samhälle och utveckling/Miljöenheten/Miljöchef
Senast uppdaterad av: Hanläggarnamn
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Inledande bestämmelser  
1 § 

Denna taxa gäller avgifter för Kungälvs kommuns kostnader för offentlig kontroll, 
prövning och registrering enligt livsmedelslagen och bestämmelser meddelade med stöd av 
livsmedelslagen eller med anledning av EU:s förordningar inom livsmedelslagens 
tillämpningsområde.  

2 § 

Avgift enligt denna taxa tas ut för  

1. registrering av livsmedelsanläggning 

3. årlig offentlig kontroll 

4. uppföljande kontroll som inte var planerad 

5.  utredning av klagomål    

6. exportkontroll och utfärdande av exportintyg 

7. importkontroll och  

9. offentlig kontroll i övrigt 

3 § 

Avgift enligt denna taxa tas inte ut för 

1. Handläggning av överklagande, till exempel rättidsprövning och överlämnande till 
nästa instans samt yttrande i överklagande ärenden.  

2. Handläggning för att svara på remisser, till exempel till prövningsmyndigheter.
3. Handläggning av ansökan om utdömande av vite.

4 § 

Om det finns särskilda skäl med hänsyn till verksamhetens eller åtgärdens art, omfattning, 
kontrollbehov, nedlagd handläggningstid eller övriga omständigheter, får avgift enligt 
denna taxa sättas ned eller efterskänkas. 

5 § 

Beslut om avgift samt nedsättning eller efterskänkande av avgift fattas av Miljö- och 
byggnadsnämnden. 

Timavgift 
6 § 

Vid tillämpningen av denna taxa är timavgiften 1300 kronor per timme kontrolltid. 
Avgiftsuttag sker i förhållande till den kontrolltid som fastställts för en anläggning eller i 
förhållande till faktiskt nedlagd kontrolltid i varje ärende eller enligt de andra grunder 
som anges i taxan.  
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Med kontrolltid avses den sammanlagda tid som varje tjänsteman vid nämnden har använt 
för handläggning av ärendet, kontakter med parter, samråd med experter och myndigheter, 
inspektioner, revisioner, provtagning och kontroller i övrigt.  

Om den sammanlagda kontrolltiden understiger en halv timme per år tas ingen timavgift 
ut. För inspektioner, mätningar och övrig offentlig kontroll eller annan offentlig 
verksamhet som utförs vardagar mellan klockan 19.00 och 07.00, lördagar, söndagar, 
julafton, nyårsafton, påskafton, trettondagsafton, midsommarafton och helgdagar, tas 
avgift ut med 1,5 gånger ordinarie timavgift. 

Miljö- och byggnadsnämnden ska inför varje kalenderår besluta att höja timavgifterna med 
den procentsats för det innevarande kalenderåret i Prisindex för kommunal verksamhet 
(PKV) som finns publicerad på SKR:s hemsida i oktober.

Avgift för registrering  
7 § 

För registrering av en anläggning för att driva livsmedelsverksamhet eller för att tillverka 
snus och tuggtobak eller för dricksvattenförsörjning tas timavgift ut motsvarande 1 timmes 
kontrolltid. Avgiften ska betalas av den som anmält registreringen.

Avgift för kontroll
8 § Fast årlig avgift 

För normal offentlig kontroll av en livsmedelsanläggning ska en fast årlig kontrollavgift 
betalas.  

Avgiftens storlek baseras på den kontrolltid miljö- och byggnadsnämnden fastställt för 
anläggningen. Kontrolltiden bestäms genom en riskbedömning av anläggningen bestående 
av en riskklassificering med hänsyn till typ av företag och verksamhet, produktionens 
storlek och konsumentgrupper, bestämning av kontrolltidstillägg samt en 
erfarenhetsklassificering med hänsyn till nämndens erfarenheter av verksamheten. Härvid 
tillämpas livsmedelsverkets gällande vägledning Riskklassificering av 
livsmedelsanläggningar och beräkning av kontrolltid. Den årliga kontrolltiden för varje 
riskklass, kontrolltidstillägg och erfarenhetsklass framgår av vägledningens tabeller. 

Den årliga kontrollavgiften beräknas genom att kontrolltiden (timmar) multipliceras med 
timavgiften. 

9 § 

Om tillämpning av 8 § skulle medföra att kontrolltiden för en anläggning blir uppenbart 
oriktig i förhållande till det faktiska kontrollbehovet enligt nämndens riskbedömning, ska 
anläggningen istället tilldelas kontrolltid på grundval av nämndens bedömning av 
anläggningens kontrollbehov. 

10 § 

Fast årlig avgift omfattar kalenderår och ska betalas i förskott. Den årliga avgiften ska 
betalas från och med det kalenderår då verksamheten påbörjas. Avgiften ska därefter 
betalas med helt avgiftsbelopp för varje helt kalenderår. För det kalenderår registrering 
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skett faktureras den årliga kontrollavgiften i efterskott och beräknas som timavgift enligt 6 
§ och i förekommande fall enligt 12 §. Avgiften ska därefter betalas med helt avgiftsbelopp 
för varje påbörjat kalenderår. 

Om anläggningen placeras i en annan avgiftsklass eller annars tilldelas en annan 
kontrolltid, ska den nya avgiften betalas från och med det följande kalenderåret, eller 
innevarande år om den årliga faktureringen inte genomförts vid tiden för beslutet. 

Avgiftsskyldigheten upphör från och med det kalenderår som följer efter det år som 
verksamheten visat nämnden att verksamheten upphört. 

11 § 

Den årliga kontrollavgiften ska betalas av den som äger eller innehar 
livsmedelsanläggningen vid kalenderårets början.

Avgift för uppföljande kontroll som inte var planerad och utredning av 
klagomål    
12 § 

Livsmedelsföretagare ska betala en timavgift för:

1. Offentlig kontroll som ursprungligen inte var planerad, om kontrollen blivit 
nödvändig på grund av att bristande efterlevnad upptäckts under en offentlig kontroll, 
och utförs för att bedöma omfattningen och konsekvenserna av denna bristande 
efterlevnad eller för att verifiera att korrigerande åtgärder har vidtagits.

2. Offentlig kontroll som utförts på grund av ett klagomål och som leder till att 
bristande efterlevnad hos företagaren kan bekräftas.

Avgiften omfattar nämndens nedlagda handläggningstid multiplicerat med timavgiften, 
enligt 6 §, och de faktiska kostnaderna för provtagning och analys av prover.

Avgift exportkontroll  
13 §

Livsmedelsföretagare ska utöver sådan kontrollavgift som avses i 8 § betala avgift till miljö- 
och byggnadsnämnden för sådan särskild offentlig kontroll, inklusive utfärdande av 
exportintyg, som föranleds av införselbestämmelser i tredje land.  

Avgiften ska motsvara den faktiska kontrolltid som nämnden nedlagt i ärendet, beräknat 
enligt 6 §.   

Avgift importkontroll 
15 § 

Importör eller dennes ombud ska, utöver sådan kontrollavgift som avses i 7 §, betala avgift 
till miljö- och byggnadsnämnden för sådan särskild importkontroll som följer av 
förordningen (2006:812) om offentlig kontroll av livsmedel som importeras från ett tredje 
land och de EU-bestämmelser som förordningen kompletterar.  
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Avgiften ska motsvara den faktiska kontrolltid som nämnden nedlagt i ärendet, beräknat 
enligt 5 §, och nämndens faktiska kostnader för provtagning och analys av prover 

Avgift för annan offentlig verksamhet
16 § 

För annan offentlig verksamhet tas en timavgift ut för handläggning enligt 
livsmedelslagen, föreskrifter som beslutas med stöd av lagen eller EU:s förordningar inom 
livsmedelslagens tillämpningsområde.

Timavgiften beräknas genom att den faktiskt nedlagda handläggningstiden multipliceras 
med timavgiften. Avgiften ska betalas av den som bedriver eller tänker bedriva 
verksamheten eller vidta åtgärden.

Avgiftens erläggande och verkställighet  
17 § 

Betalning av avgift enligt denna taxa ska ske till Kungälvs kommun genom dess miljö- och 
byggnadsnämnd. Betalning ska ske inom tid som anges i beslutet om avgift eller faktura.  

Överklaganden  
18 §

Nämndens beslut om avgift överklagas till länsstyrelsen.  

Ikraftträdande   
Denna taxa träder i kraft den 1 januari 2022.  
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Sammanträdesprotokoll   

Sammanträdesdatum  2021-08-26 
Sida  78 (83) 

 
 

 MILJÖ OCH BYGGNADSNÄMNDEN 

 

Justeras sign 

 

 § 262/2021 
 

Taxa för offentlig kontroll av livsmedelslagstiftningen (Dnr 
MOBN2021/0818) 

Sammanfattning 
Nuvarande taxa för offentlig kontroll inom livsmedelslagstiftningen antogs den 5 december 
2019 (KF § 299/2019). En översyn av den nuvarande taxan har gjorts under 2021. 
Anledningen till denna översyn är ändrad lagstiftning för att ta ut avgifter samt att vi noterat 
ett behov av mindre justeringar av nuvarande taxa. Miljöenheten bedömer att 
övergångsbestämmelserna om avgiftsuttag genom årliga avgifter ska fortsätta gälla fram till 
dess att nya riskklassningsmodellen träder i kraft. 
 
Förslag till kommunfullmäktige: 
1. Taxa för offentlig kontroll inom livsmedelslagstiftningen ska börja gälla från den 1 januari 
2022.  
2. Taxa för prövning och offentlig kontroll inom livsmedelsområdet KF § 299/2019 upphör 
att gälla från och med den 1januari 2022 
 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Taxa för offentlig kontroll av livsmedelslagstiftningen 
Bilaga Bilaga 1 Taxa för offentlig kontroll inom livsmedelslagstiftningen 

Förslag till kommunfullmäktige 
1. Taxa för offentlig kontroll inom livsmedelslagstiftningen ska börja gälla från den 1 
januari 2022.  
2. Taxa för prövning och offentlig kontroll inom livsmedelsområdet KF § 299/2019 
upphör att gälla från och med den 1januari 2022. 
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum 2021-09-22
Sida 12 (30)

KOMMUNSTYRELSEN Justeras sign

Elisabeth Mattson (L) lämnar en anteckning till protokollet.

§ 262/2021

Taxa för offentlig kontroll av livsmedelslagstiftningen (Dnr 
MOBN2021/0818)
Sammanfattning
Nuvarande taxa för offentlig kontroll inom livsmedelslagstiftningen antogs den 5 december 
2019 (KF § 299/2019). En översyn av den nuvarande taxan har gjorts under 2021. 
Anledningen till denna översyn är ändrad lagstiftning för att ta ut avgifter samt att vi 
noterat ett behov av mindre justeringar av nuvarande taxa. Miljöenheten bedömer att 
övergångsbestämmelserna om avgiftsuttag genom årliga avgifter ska fortsätta gälla fram till 
dess att nya riskklassningsmodellen träder i kraft.

Förslag till kommunfullmäktige:
1. Taxa för offentlig kontroll inom livsmedelslagstiftningen ska börja gälla från den 1 januari 
2022. 
2. Taxa för prövning och offentlig kontroll inom livsmedelsområdet KF § 299/2019 upphör 
att gälla från och med den 1 januari 2022

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Taxa för offentlig kontroll av livsmedelslagstiftningen
Bilaga Bilaga 1 Taxa för offentlig kontroll inom livsmedelslagstiftningen
Bilaga Protokollsutdrag - Taxa för offentlig kontroll av livsmedelslagstiftningen - 26 augusti

Förslag till Kommunfullmäktige
1. Taxa för offentlig kontroll inom livsmedelslagstiftningen ska börja gälla från den 1 januari 2022. 
2. Taxa för prövning och offentlig kontroll inom livsmedelsområdet KF § 299/2019 upphör att gälla 
från och med den 1januari 2022.

__________



11 Taxa för offentlig kontroll av livsmedelslagstiftningen - MOBN2021/0818-4 Protokollsutdrag - Taxa för offentlig kontroll av livsmedelslagstiftningen - Kommunstyrelsen : Protokollsutdrag - Taxa för offentlig kontroll av livsmedelslagstiftningen - Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum 2021-09-22
Sida 12 (30)

KOMMUNSTYRELSEN Justeras sign

Elisabeth Mattson (L) lämnar en anteckning till protokollet.

§ 262/2021

Taxa för offentlig kontroll av livsmedelslagstiftningen (Dnr 
MOBN2021/0818)
Sammanfattning
Nuvarande taxa för offentlig kontroll inom livsmedelslagstiftningen antogs den 5 december 
2019 (KF § 299/2019). En översyn av den nuvarande taxan har gjorts under 2021. 
Anledningen till denna översyn är ändrad lagstiftning för att ta ut avgifter samt att vi 
noterat ett behov av mindre justeringar av nuvarande taxa. Miljöenheten bedömer att 
övergångsbestämmelserna om avgiftsuttag genom årliga avgifter ska fortsätta gälla fram till 
dess att nya riskklassningsmodellen träder i kraft.

Förslag till kommunfullmäktige:
1. Taxa för offentlig kontroll inom livsmedelslagstiftningen ska börja gälla från den 1 januari 
2022. 
2. Taxa för prövning och offentlig kontroll inom livsmedelsområdet KF § 299/2019 upphör 
att gälla från och med den 1 januari 2022

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Taxa för offentlig kontroll av livsmedelslagstiftningen
Bilaga Bilaga 1 Taxa för offentlig kontroll inom livsmedelslagstiftningen
Bilaga Protokollsutdrag - Taxa för offentlig kontroll av livsmedelslagstiftningen - 26 augusti

Förslag till Kommunfullmäktige
1. Taxa för offentlig kontroll inom livsmedelslagstiftningen ska börja gälla från den 1 januari 2022. 
2. Taxa för prövning och offentlig kontroll inom livsmedelsområdet KF § 299/2019 upphör att gälla 
från och med den 1januari 2022.

__________
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Sammanträdesprotokoll   

Sammanträdesdatum  2021-08-26 
Sida  78 (83) 

 
 

 MILJÖ OCH BYGGNADSNÄMNDEN 

 

Justeras sign 

 

 § 262/2021 
 

Taxa för offentlig kontroll av livsmedelslagstiftningen (Dnr 
MOBN2021/0818) 

Sammanfattning 
Nuvarande taxa för offentlig kontroll inom livsmedelslagstiftningen antogs den 5 december 
2019 (KF § 299/2019). En översyn av den nuvarande taxan har gjorts under 2021. 
Anledningen till denna översyn är ändrad lagstiftning för att ta ut avgifter samt att vi noterat 
ett behov av mindre justeringar av nuvarande taxa. Miljöenheten bedömer att 
övergångsbestämmelserna om avgiftsuttag genom årliga avgifter ska fortsätta gälla fram till 
dess att nya riskklassningsmodellen träder i kraft. 
 
Förslag till kommunfullmäktige: 
1. Taxa för offentlig kontroll inom livsmedelslagstiftningen ska börja gälla från den 1 januari 
2022.  
2. Taxa för prövning och offentlig kontroll inom livsmedelsområdet KF § 299/2019 upphör 
att gälla från och med den 1januari 2022 
 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Taxa för offentlig kontroll av livsmedelslagstiftningen 
Bilaga Bilaga 1 Taxa för offentlig kontroll inom livsmedelslagstiftningen 

Förslag till kommunfullmäktige 
1. Taxa för offentlig kontroll inom livsmedelslagstiftningen ska börja gälla från den 1 
januari 2022.  
2. Taxa för prövning och offentlig kontroll inom livsmedelsområdet KF § 299/2019 
upphör att gälla från och med den 1januari 2022. 
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Tjänsteskrivelse

RENHÅLLNING
ADRESS Stadshuset · 442 81 Kungälv
TELEFON 0303-23 80 00
FAX 0303-190 35
E-POST kommun@kungalv.se
HEMSIDA www.kungalv.se

1(7) 

Handläggarens namn
Dan Gorga 

10/28/2021

Förslag till avfallstaxa 2022 (Dnr KS2021/0905-1)
Sammanfattning
Avfallsverksamheten har tidigare haft ett budgeterat underskott för att minska ett 
ackumulerat överskott i renhållningskollektivet. Överskottet är upparbetat och för att 
komma i balans behöver taxan höjas. Inför 2021 års avfallstaxa aviserades att höjning av 
taxan skulle ske under en tvåårsperiod.

För det vanligast förekommande abonnemanget - villa med sortering av matavfall, hämtning 
varannan vecka - innebär höjningen 158 kr per år. Efter föreslagen höjning är Kungälv den 
kommun i Göteborgsregionen med den tredje lägsta avgiften för denna typ av abonnemang.

Avfallstaxa föreslås att börja gälla från den 1 januari 2022.

Juridisk bedömning 
Enligt miljöbalken 27 kap. 4-5 § får kommunen meddela föreskrifter om att avgift ska 
betalas
för insamling, transport, återvinning och bortskaffande av avfall som utförs genom
kommunens försorg. Avgiften ska enligt kommunens bestämmande betalas till Kungälvs
Kommun. Avfallstaxan fastställs av kommunfullmäktige.

Bakgrund
Syftet med föreslagen avfallstaxan är som tidigare att stimulera till minskade mängder 
restavfall, uppmuntra till utsortering av matavfall, förpackningar och tidningar samt öka 
kundnöjdheten. Dessa prioriteringar kommer även att vara fokus för föreslagen avfallstaxa. 
Avfallstaxan kommer fortsatt att vara miljöstyrande och viktbaserad för restavfallet, för att få 
så många hushåll som möjligt att ansluta sig till matavfallsinsamling. Nytt för taxan för 
2022 är att kommunen fått ansvar för insamling och behandling av tidningar och 
returpapper. 

Verksamhetens bedömning
Kommunen har en viktig roll när det gäller att påverka flödena av hushållsavfall, så att
avfallshanteringen kan utvecklas i enlighet med målen i avfallsplanen. Ett sätt att påverka 

den
lokala avfallssituationen är genom avfallstaxan, som fungerar som ett direkt ekonomiskt 
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styrmedel gentemot de som genererar avfall. Dagens miljöstyrande och viktbaserade 
avfallstaxa

fungerar och ger en tydlig återkoppling till hushållen genom att uppmuntra till utsortering 
av 

matavfall, förpackningar och tidningar.

Avfallsverksamheten har tidigare haft ett budgeterat underskott för att minska ett 
ackumulerat överskott i renhållningskollektivet. Överskottet är upparbetat och för att 
komma i balans behöver taxan höjas. Inför 2021 års avfallstaxa aviserades att höjning av 
taxan skulle ske under en tvåårsperiod. Avfallstaxan höjdes under 2021 och föreslagen 
höjning inför 2022 års taxa är i huvudsak motsvarande de höjningar som gjordes för 2021 
års taxa. 

Trots denna höjning kommer avfallstaxan i Kungälv vara tredje lägst i Göteborgsregionen 
(består av 13 kommuner runt Göteborg), se tabell 1, prognos avfallstaxor för 2022. 
Göteborgs kommun tas inte med i jämförelsen då det är en storstadskommun med andra 
förutsättningar än övriga kommuner. 

Tabell 1: Jämförelse avfallstaxor GR-kommuner med föreslagen taxa för Kungälv för det vanligaste abonnemanget

Utformning avfallstaxan

Förvaltningen har tagit fram ett förslag till reviderad avfallstaxa (bilaga 1) där principerna 
från

gällande taxa ligger till grund för taxans konstruktion;

Partille*

Lerum*

Kungälv*

Lilla Edet

Tjörn

Ale

Kungsbacka

Härryda*

Alingsås

Stenungsund

Öckerö

Mölndal*

0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500

Prognos- Avfallstaxor 2022
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 Allt avfall vägs men enbart brännbart restavfall debiteras efter vikt
 Att ansluta sig till matavfallsinsamlingen eller att hemkompostera ska vara de billigaste
alternativen
 Att inte sortera ut matavfall ska vara det dyraste alternativet
 Gemensam hämtning är mer ekonomiskt fördelaktig
 Hämtningsavgiften ska minska vid glesare hämtningsintervall
 Hög servicenivå med fler tjänster eftersträvas
 Arbetsmiljöverkets krav på minskad manuell hantering ska uppfyllas

Nedan följer översiktligt hur taxan kommer att påverka olika avgifter och abonnenter. 
Förändringarna utifrån nuvarande taxa kan utläsas av bilaga 2, avgifter med röd text är 
nuvarande avgifter för 2021. 

Fast avgift
Förslås höjas med:
30 kr för villa, radhus 
30 kr för fritidshus
30 kr för verksamheter
20 kr för lägenheter 

Viktavgift
Föreslås höjas med 20 öre per kg för samtliga abonnenter för rest- och osorterat avfall. 

Gångavstånd, över 3 meter
Samma avstånd föreslås innan kostnad tas ut, höjning med 60 öre per meter för samtliga 

kärl. 

Hämtningsavgift, villor och radhus, fritidshus
Hämtningsavgifterna för samtliga abonnemang kommer att höjas med 40 kr till 520 kr 
beroende på abonnemang. Att inte sortera ut matavfall kommer fortfarande vara det dyraste 
alternativet. 

För det vanligaste abonnemanget - villa med sortering av matavfall, hämtning varannan 
vecka - innebär höjningen 158 kr per år. (Observera att mängden avfall per år kan variera 
mellan olika hushåll och därmed varierar även årskostnaden för avfallshanteringen).

Lägenheter och verksamheter, underjordsbehållare, containrar
Hämtningsavgifterna för samtliga abonnemang kommer att höjas olika mycket beroende på
abonnemang. Att inte sortera ut matavfall kommer fortfarande vara det dyraste alternativet. 

För ett flerbostadshus med 15 lägenheter och matavfallssortering, hämtning varje vecka 
innebär höjningen 135 kr per år och lägenhet. (Observera att mängden avfall per år kan 
variera mellan olika hushåll och därmed varierar även årskostnaden för avfallshanteringen).

Säckar
Motsvarande höjningar som för abonnenter med kärl. 

Öar
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För ö-säckar fram till april 2022 föreslås avgiften höjas med 8 kr per säck. 

Ö-hämtning görs om från maj 2022 på grund av kommande lagkrav som innebär att 
kommunen är skyldig att erbjuda matavfallsinsamling för hela kommunen, öar 
medräknade. Detta innebär att fastighetsinnehavare ska välja mellan att lämna sitt mat- och 
restavfall på ön eller på fastlandet, samt om det gäller sommar eller helårshämtning. Säckar 
ingår i hämtningsavgiften och ska inte längre betalas i förskott. Antalet säckar skiljer sig 
beroende på tjänst och val kring sommar- eller helårshämtning. Matavfall lämnas om 
möjligt på ön. I annat fall lämnas matavfallet på anvisad plats på fastlandet.

Slam och fett, tunga lock, slangländ, fosforfilter
Avgift per tömning höjs med 80 kr för den vanligaste tömningen (0 - 3 kbm).  
Avgift för slanglängder överstigande 10 m höjs med ca 10 kr per tömning.
Avgift för tungt lock höjs med 40 kr per lock och tömning för lock med vikt över 50 kg.
Avgift för lock med vikt 15-50 kg har lagts till, avgift för lock med vikt 15-25 kg har tagits 
bort.
Avgift per tömning av fettavfall höjs med 170 kr.

Trädgårdsavfallshämtning
Avgiften föreslås höjas med 100 kr och hämtningsperioden förlängas till april-november.

Avgift vid felsortering
Föreslås höjas med 50 kr per hämtställe och tillfälle.

Övriga förändringar
Jourtömning sker inom 24 h istället för 6 h som tidigare.
Avgifter för hämtning av tidningar och kontorspapper har lagts till.
Evenemangshämtning tas bort.
Tilläggsavgift för slamtömning från färja på öar har lagts till.
Extra hämtning för verksamheter på Marstrands har lagts till.
Latrin hämtas inom 5 arbetsdagar.
En bilaga till avfallstaxa har tagits fram för avgifter som inte omfattas av det kommunala 
ansvaret.

Ärendenivåer – bedömning utifrån kommunfullmäktiges strategiska mål eller 
kommunstyrelsens resultatmål

Avfallstaxan påverkar Kommunfullmäktiges strategiska mål; ”Att underlätta för invånare 
och företag som vill reducera klimatutsläppen”. 

Genom avfallstaxan kan den lokala avfallssituationen påverkas, taxan fungerar
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som ett direkt ekonomiskt styrmedel gentemot de som genererar avfall. Dagens 
miljöstyrande

och viktbaserad avfallstaxa fungerar och ger en tydlig återkoppling till hushållen genom att
uppmuntra till utsortering av matavfall, förpackningar och tidningar.

Varje kommun ansvarar för insamling, transport och återvinning eller bortskaffande av det 
hushållsavfall och slam från avloppsanläggningar som uppkommer i kommunen. 
Verksamheten finansieras med avgifter beslutade av Kommunfullmäktige. Avfallstaxan är 
miljöstyrande och tas ut så att återanvändning, återvinning eller annan miljövänlig 
avfallshantering stimuleras. Taxan ska:

 styra mot målen i kommunens renhållningsordning,
 stimulera miljömässigt riktig avfallshantering,
 stimulera en god arbetsmiljö,
 styra mot en rationell avfallshantering som bidrar till minskad klimatpåverkan,
 ge kunden viss valfrihet avseende servicegrad och
 finansiera kostnaderna för kommunens avfallsverksamhet.

Bedömning utifrån miljö, hållbarhet och mål i Agenda 2030 

Avfallstaxan berör främst mål 12 för hållbar utveckling. Även mål 11 och 13 kan ha 
anknytning till avfallstaxan. 

Genom avfallstaxan kan den lokala avfallssituationen påverkas, taxan fungerar
som ett direkt ekonomiskt styrmedel gentemot de som genererar avfall. Dagens 

miljöstyrande
och viktbaserad avfallstaxa fungerar och ger en tydlig återkoppling till hushållen genom att
uppmuntra till utsortering av matavfall, förpackningar och tidningar.

Bedömning utifrån politiska styrdokument 
Kommunen har en viktig roll när det gäller att påverka flödena av hushållsavfall, så att
avfallshanteringen kan utvecklas i enlighet med målen i Göteborgsregionens och Kungälv 
avfallsplan. Ett sätt att påverka den lokala avfallssituationen är genom avfallstaxan, som 
fungerar som ett direkt ekonomiskt styrmedel gentemot de som genererar avfall.

Avfallstaxan är miljöstyrande och tas ut så att återanvändning, återvinning eller annan 
miljövänlig avfallshantering stimuleras. Taxan ska:

 styra mot målen i kommunens renhållningsordning,
 stimulera miljömässigt riktig avfallshantering,
 stimulera en god arbetsmiljö,
 styra mot en rationell avfallshantering som bidrar till minskad klimatpåverkan,
 ge kunden viss valfrihet avseende servicegrad och
 finansiera kostnaderna för kommunens avfallsverksamhet.

Bedömning utifrån ett medborgar- och brukarperspektiv 
Inför 2021 års avfallstaxa aviserades att höjning av taxan skulle ske under en tvåårsperiod för 
att påverka abonnenterna så lite som möjligt. Avfallstaxan höjdes under 2021 och föreslagen 
höjning inför 2022 års taxa är i huvudsak motsvarande de höjningar som gjordes för 2021 
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års taxa. För det vanligast förekommande abonnemanget - villa med sortering av matavfall, 
hämtning varannan vecka - innebär höjningen 180 kr per år. Efter föreslagen höjning är 
Kungälv den kommun i Göteborgsregionen med den tredje lägsta avgiften för denna typ av 
abonnemang.

Syftet med föreslagen avfallstaxa är som tidigare att stimulera till minskade mängder 
restavfall, uppmuntra till utsortering av matavfall, förpackningar och tidningar samt öka 
kundnöjdheten. Genom att sortera ut matavfall och förpackningar och tidningar kan 
abonnenten påverka hur stor avfallstaxan blir. 

 Ekonomisk bedömning
Avfallsverksamheten har tidigare haft ett budgeterat underskott för att minska ett 
ackumulerat överskott i renhållningskollektivet. Överskottet är upparbetat och för att 
komma i balans behöver taxan höjas. Inför 2021 års avfallstaxa aviserades att höjning av 
taxan skulle ske under en tvåårsperiod. Avfallstaxan höjdes under 2021 och föreslagen 
höjning inför 2022 års taxa är i huvudsak motsvarande de höjningar som gjordes för 2021 
års taxa. Utan föreslagen
taxehöjning bedöms renhållningskollektivet underskott uppgå till ca 3 miljoner kr. 
Faktorer som medför ökade kostnader och som medför att taxan behöver höjas redovisas 
nedan.  

Faktorer som medför ökade kostnader för taxan

Avfallsförbränningsskatt
En avfallsförbränningsskatt har införts från och med april 2020 och innebär en skattenivå 
som trappas upp stegvis, från 75 kr per ton avfall 2020, till 100 kr per ton avfall 2021 och 
till 125 kr per ton avfall 2022. Detta medför extra kostnader då allt kommunalt avfall som 
inte kan deponeras, materialåtervinnas eller återbrukas förbränns. Både avfall som samlas in 
från fastigheter och från återvinningscentralerna, ca 9 000 ton per år, omfattas av 
förbränningsskatten. Avfallsförbränningsskatt medför en ökad kostnad på ca 1 125 000 kr 
för 2022. Det kan jämföras med vad driften för Ytterby, Kode och Kärna återvinningscentral 
kostar under sju månader. 

Indexhöjningar
Olika typer av index används i många olika sammanhang, till exempel i entreprenadsavtal, 
bränsle, förbränning. Index används för att justera priser i olika typer av avtal. Olika 
avfallsindex räknar in olika parametrar och viktar dem på olika sätt. Prisjustering i avtal 
enligt index brukar medföra höjning med ca 2-3 % per år. 

Coronaeffekt
Pandemins effekter kvarstår, dock i mindre omfattning än för 2020-2021. Ökade 
avfallsmängder från hushållen och återvinningscentralerna ger ökade kostnader för 
behandlingen av avfallet.

Genomförda upphandlingar
Från 2022 gäller nya entreprenader för avfallshämtning fastlandet, avfallshämtning öar, 
insamling av slam, transport och hyra av containrar från återvinningscentralerna (startar okt 
2021). Avtalen sträcker sig upp till sju år framåt och medför ökade kostnader.
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Övertagandet av ansvar för tidningar och returpapper
Från januari 2022 är det kommunerna som tar över ansvaret för insamling och behandling 
av tidningar och returpapper i Sverige, vilket medför ökade kostnader för kommunen.

Förslag till beslut
1. Avfallstaxa för Kungälvs kommun, bilaga 1, antas och börjar gälla från och med 

den 1 januari 2022.

2. Avfallstaxa antagen av kommunfullmäktige 5 november 2020 (§ 145/2020) 
upphör att gälla från och med den 31 december 2021.

Anders Holm Martin Hollertz
Sektorchef Verksamhetschef Teknik
Samhälle och utveckling Samhälle och utveckling

Expedieras till: 

För kännedom till:
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Kap 2

Antagen av kommunfullmäktige 2021-xx-xx (§ xxx/20xx)
Gäller fr.o.m 2022-01-01
Om inget annat framgår är taxan per år och inklusive moms.

Avfallsstaxa
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1  Inledning

Förord

Varje	kommun	ansvarar	för	insamling,	transport	och	återvinning	eller	bortskaffande	av	kommunalt	avfall	
och slam från avloppsanläggningar som uppkommer i kommunen. Avfallshanteringen regleras av miljö-
balken	och	avfallsförordningen.	I	kommunens	Renhållningsordning	finns	de	lokala	bestämmelserna	för	
avfallshanteringen.	I	Kungälvs	kommun	är	det	renhållningsenheten	som	arbetar	med	avfallsfrågorna	på	
uppdrag	av	kommunstyrelsen.	Verksamheten	finansieras	helt	av	taxeintäkter	från	avfallskollektivet	och	
regleras	via	den	avfallstaxa	som	beskrivs	i	detta	dokument.	Skattefinansiering	förekommer	inte. 
Avfallstaxan	är	beslutad	av	kommunfullmäktige

Taxan	är	uppbyggd	(om	inget	annat	anges)	av	tre	delar	enligt	följande:	

Total avgift = fast avgift + viktavgift + hämtningssavgift + ev. gångavstånd 

Viktavgift
Viktdebitering	innebär	att	vi	väger	avfallet	när	vi	hämtar	det	och	att	du	betalar	en	viktavgift	som	beror	på	
hur	mycket	dina	sopor	väger.	Taxan	är	miljöstyrande.	Det	betyder	att	tjänster	som	styr	mot	ett	mer	
miljöriktigt	beteende	kostar	mindre	än	tjänster	som	inte	gör	det.	En	del	av	avgiften	du	betalar	finansierar	
kostnadsfria tjänster som till exempel att du kan lämna sorterat avfall till återvinningscentralerna och 
miljöstationer.	Avgiften	varierar	därutöver	beroende	på	avfallsslag,	behållarens	storlek	och	hur	ofta	
avfallet	hämtas	och	täcker	kostnader	för	insamling,	transport,	behållare,	säckar	och	påsar.	

Mer	information	om	avfallshanteringen	finns	att	läsa	på	kommunens	hemsida	www.kungalv.se

Inledning
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4 Helårshämtning vid villor och radhus

2   
Helårshämtning vid villor och radhus 

I priset ingår gångavstånd om max 3 meter. Hyra av kärl ingår men rengöring av kärl ingår ej. 

Total avgift = fast avgift + viktavgift + hämtningsavgift + ev. gångavstånd

2.1 Fast avgift

Avgift

Villa och radhus 1 190 kr

2.2 Viktavgift, kärl

Matavfall Restavfall Osorterat avfall

Viktavgift, per kg Ingen avgift 1,90 kr 1,90 kr

Om	det	inte	går	att	väga	avfallet,	t.ex.	på	grund	av	fel	på	vågen	i	sopbilen,	kommer	viktdebiteringen	att	baseras	på	ett	medelvärde	av	de	senaste	5	vägningarna.	 
Om	avfallet	inte	har	hunnit	vägas	5	gånger	(t.ex.	när	ny	tjänst	startas)	så	beräknas	viktavgiften	efter	medelvärdet	för	den	aktuella	behållartypen.

2.3 Hämtningsavgift, kärl

Sorterat avfall Varje vecka1

Varannan vecka för 
restavfall.

Sommartid varje 
vecka för matav-

fall2 Varannan vecka 

Var fjärde vecka 
för restavfall. 

 Sommartid varje 
vecka för matav-

fall2

Var fjärde vecka 
för restavfall och 

varannan vecka för 
 matavfall 

190 l kärl för 
 restavfall och 140 l 
kärl för matavfall

 
1 890 kr

 
1 620 kr

 
780 kr

 
1  380 kr

 
620 kr

370 l kärl för 
 restavfall och 140 l 
kärl för matavfall

 
3 170 kr

 
2 030 kr

 
1 240 kr Erbjuds	ej

 
Erbjuds	ej

Hemkompostering
Restavfall,	varje	

vecka1, 3 

Restavfall,	 
varannan vecka3

Restavfall.	 
var fjärde vecka3

Restavfall,	 
var sjätte vecka3

190 l kärl för  restavfall 
och hemkomposte-
ring4 av allt matavfall

 
1 890 kr

 
780 kr

 
620 kr

 
340 kr

370 l kärl för restavfall 
och hemkomposte-
ring4 av allt matavfall 3 170 kr 1 240 kr Erbjuds	ej Erbjuds	ej

Osorterat avfall
(innehåller	både	
rest- och  matavfall, 
blandat)

Osorterat avfall, 
varje vecka1 

Osorterat avfall, 
varannan vecka

190 l kärl för  osorterat 
avfall

2 520 kr 1 700 kr

370 l kärl för 
 osorterat avfall

4 890 kr 3 200 kr

1. Tömning varje vecka året runt tillåts endast i Kungälvs kommuns tätorter enligt avfallsföreskrifterna. 
2.	Hämtning	varje	vecka	sommartid	från	vecka	20	(maj)	till	vecka	37	(september)	och	hämtning	varannan	vecka	under	övriga	delen	av	året.	
3. Tillåts under förutsättning att restavfallet inte innehåller något matavfall. 
4. Anmälan för kompostering till miljöenheten krävs.
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2.4 Gemensam avfallslösning med kärl eller container
Total avgift = fast avgift + viktavgift + hämtningsavgift + ev. gångavstånd

För	fastighetsinnehavare	som	använder	gemensam	container	eller	gemensamma	kärl	för	två	eller	flera	fastigheter	med	villor	eller	radhus,	
utan samfällighetsförening, gäller nedanstående avgifter. För samtliga hushåll som ingår i den gemensamma avfallslösningen gäller samma 
abonnemang.	Hyra	av	container	ingår.	För	varje	hämtställe	väljs	ett	grundpaket	bestående	av	1	behållare	för	restavfall	och	1	kärl	för	
matavfall,	med	samma	hämtningsintervall.	Utöver	detta	väljs	antal	tilläggsbehållare	för	restavfall	respektive	matavfall	efter	behov.

Fast	avgift	per	hushåll,	viktavgift	och	eventuell	avgift	för	gångavstånd	per	kärl	tillkommer.	Viktavgift	debiteras	efter	invägning	av	
behållarens	innehåll.	För	hushåll	utan	samfällighetsförening,	men	med	gemensam	container	eller	gemensamma	kärl	fördelas	viktavgift	
och avgift för gångavstånd lika per hushåll vid fakturering. Ansökan krävs för gemensam avfallslösning enligt avfallsföreskrifterna.  
Abonnemang	för	osorterat	avfall	erbjuds	ej.

Hämtningningsavgift, grundpaket, per år

Grundpaket med kärl Varannan vecka

Varannan vecka för 
restavfall. Sommartid varje 

vecka för matavfall4 Varje vecka3

190 l kärl för restavfall och 140 l kärl för 
matavfall/hemkompostering

1 270 kr 2 110 kr 2 530 kr

370 l kärl för restavfall och 140 l kärl för 
matavfall/hemkompostering

1 460 kr 2 340 kr 2 910 kr

660 l kärl för restavfall och 140 l kärl för 
matavfall/hemkompostering

1 750 kr 2 640 kr 3 250 kr

5	kbm	container1 för restavfall och 4 st  
140 l kärl för matavfall/hemkompostering

17 110 kr 17 850 kr 34 230 kr

10	kbm	container1 för restavfall och 6 st  
140 l kärl för matavfall/hemkompostering

33 180 kr 34 290 kr 66 340 kr

Hämtningsavgift tilläggsbehållare för matavfall, per behållare och år

Matavfall Varannan vecka Varje vecka3

Extra hämtningar
sommartid varje vecka för 

matavfall4

140 l kärl för matavfall
530 kr

 
1 050 kr 830 kr

Hämtningsavgift tilläggsbehållare för restavfall, per behållare och år

Restavfall2 Varannan vecka Varje vecka3

190 l kärl för restavfall 750 kr 1 470 kr 

370 l kärl för restavfall 930 kr 1 850 kr 

660 l kärl för restavfall 1220 kr 2 200 kr 

5	kbm	container1 för restavfall 15 010 kr 30 020 kr 

10	kbm	container1 för restavfall 30 020 kr 60 050 kr 

1. Tillfällig lösning vid särskilda skäl.
2. Kräver matavfallsinsamling med 140 l kärl.
3.	Enligt	22	§	kap.	3	avfallsföreskrifterna	erbjuds	hämtning	varje	vecka	endast	i	tätorter,	för	villor	och	radhus.
4. Avgiften inkluderar tömning av kärl för matavfall varannan vecka vintertid och varje vecka sommartid, totalt 35 tömningar per år.
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2.5 Avgift för gångavstånd, över 31 meter

Minimiavgift,  
per tillfälle och kärl

Avgift per meter, 
per tillfälle och kärl

Exempel:	Sortering	med	två	kärl	avstånd	10	meter	 
och hämtning varje vecka

Kärl, per hushåll 28,70 kr 4,10 kr 1 492 kr

1.	När	fler	än	fem	fastighetsinnehavare	använder	gemensam	avfallslösning	ingår	upp	till	10	meter	i	ordinarie	avgift	och	gångavstånd	som	överstiger	10	meter	debiteras. 
 

 
 
Avgift med säck
Säck	får	endast	användas	efter	ansökan	och	om	det	finns	särskilda	skäl.	I	priset	ingår	gångavstånd	om	max	3	meter.	 
Leverans av tomsäckar ingår.  Total avgift = fast avgift + hämtningsavgift + ev. gångavstånd 

2.6 Fast avgift

Avgift

Villa och radhus 1 190 kr 

2.7 Hämtningsavgift, säck, (i nedanstående avgifter ingår viktavgifter, till skillnad från avgifterna vid kärl-
hämtning)

Sorterat avfall Varje vecka1 

Varannan vecka  
för restavfall.

Sommartid varje 
vecka för matavfall2 Varannan vecka

Var fjärde vecka 
för restavfall.

Sommartid varje 
vecka för matav-

fall2 

Var fjärde vecka 
för restavfall och 
varannan vecka 

för matavfall

160 l säck för rest-
avfall och 60 l säck 
för  matavfall

2 570 kr 2 075 kr 1 240 kr 1 740 kr 900 kr

Hemkompostering
Restavfall.

Varje vecka1

Restavfall.
Varannan vecka

Restavfall.
Var fjärde vecka3

Restavfall.
Max 1 st säck per 

hämtning,  
var sjätte vecka3

160 l säck för rest-
avfall och hemkom-
postering av allt 
matavfall

2 570 kr 1 230 kr 900 kr 490 kr

Osorterat avfall
(innehåller	både	
rest- och matavfall, 
blandat)

Blandat avfall
Varje vecka1

Blandat avfall. 
Varannan vecka

160 l säck för osorte-
rat avfall

4 660 kr 2 780 kr

1. Tömning varje vecka året runt tillåts endast i Kungälvs kommuns tätorter enligt avfallsföreskrifterna. 
2.	Hämtning	varje	vecka	sommartid	från	vecka	20	(maj)	till	vecka	37	(september)	och	hämtning	varannan	vecka	under	övriga	delen	av	året.	
      3. Tillåts under förutsättning att restavfallet inte innehåller något matavfall.
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3 �Sommarhämtning�vid�fritidshus,��flerbostadshus�och��verksamheter�
(v.20, maj - v. 37, sept)

I priset ingår gångavstånd om max 3 meter. Hyra av kärl ingår men rengöring av kärl ingår ej. 

Total avgift = fast avgift + viktavgift + hämtningsavgift + ev. gångavstånd

3.1 Fast avgift

Avgift

Fritidshus 1 040 kr

Verksamhet 920 kr

Lägenhet 530 kr

3.2 Viktavgift, kärl

Matavfall Restavfall Osorterat avfall

Viktavgift, per kg Ingen avgift 1,90 kr 1,90 kr

Om	det	inte	går	att	väga	avfallet,	t.ex.	på	grund	av	fel	på	vågen	i	sopbilen,	kommer	viktdebiteringen	att	baseras	på	ett	medelvärde	av	de	senaste	5	vägningarna.	 
Om	avfallet	inte	har	hunnit	vägas	5	gånger	(t.ex.	när	ny	tjänst	startas)	så	beräknas	viktavgiften	efter	medelvärdet	för	den	aktuella	behållartypen.

3.3 Hämtningsavgift för fritidshus, kärl

Sorterat avfall Varje vecka1 
Varannan vecka för restavfall.

Varje vecka för matavfall Varannan vecka 

190 l kärl för restavfall och 
140 l kärl för matavfall 1 090 kr 790 kr 520 kr 

370 l kärl för restavfall och 
140 l kärl för matavfall 1 380 kr 1 030 kr 680 kr 

Hemkompostering
Restavfall.	 

Varje vecka1

Restavfall. 
Varannan vecka

190 l kärl för restavfall 1 090 kr 520 kr 

370 l kärl för restavfall 1 380 kr 680 kr 

Osorterat avfall

(innehåller	både	rest-	och	
	matavfall,	blandat)

Blandat avfall. 
Varje vecka1 

Blandat avfall.
Varannan vecka

190 l kärl för osorterat avfall 1 790 kr 1 030 kr 

370 l kärl för osorterat avfall 2 070 kr 1 440 kr 

1. Tömning varje vecka året runt tillåts endast i Kungälvs kommuns tätorter enligt avfallsföreskrifterna
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3.4 Gemensam avfallslösning för fritidshus med kärl eller container

Total avgift = fast avgift + viktavgift + hämtningsavgift + ev. gångavstånd

Total avgift = fast avgift + viktavgift + hämtningsavgift + ev. gångavstånd

För	fritidshus,	två	eller	flera,	utan	samfällighetsförening,	men	med	gemensam	container	eller	gemensamma	kärl	för	avfall,	gäller	nedan	-
stående	avgifter.	För	samtliga	hushåll	som	ingår	i	den	gemensamma	avfallslösningen	gäller	samma	abonnemang.	Hyra	av	container	ingår.	
För	varje	hämtställe	väljs	ett	grundpaket	bestående	av	1	behållare	för	restavfall	och	1	kärl	för	matavfall,	med	samma	hämtningsintervall.	
Utöver	detta	väljs	antal	tilläggsbehållare	för	restavfall	respektive	matavfall	efter	behov.

Fast	avgift	per	fritidshus,	viktavgift	och	eventuell	avgift	för	gångavstånd	per	kärl	tillkommer.	Viktavgift	debiteras	efter	invägning	av	
behållarens	innehåll.	För	fritidshus	utan	samfällighetsförening,	men	med	gemensam	container	eller	gemensamma	kärl	fördelas	viktavgift	
och avgift för gångavstånd lika per fritidshus vid fakturering. Ansökan krävs för gemensam avfallslösning enligt avfallsföreskrifterna.

Abonnemang	för	osorterat	avfall	erbjuds	ej.

Hämtningsavgift, grundpaket, per år

Grundpaket med kärl Varannan vecka

Varannan vecka för 
restavfallet. 

Varje vecka för matavfallet Varje vecka1

190 l kärl för restavfall och 140 l kärl för 
matavfall/hemkompostering

500 kr
 

680 kr 990 kr

370 l kärl för restavfall och 140 l kärl för 
matavfall/hemkompostering

620 kr 800 kr 1 240 kr

660 l kärl för restavfall och 140 l kärl för 
matavfall/hemkompostering

1 000 kr 1 190 kr 2 250 kr

Hämtningsavgift tilläggsbehållare, per behållare och år

Matavfall Varannan vecka Varje vecka1

140 l kärl för matavfall 180 kr 370 kr

Restavfall2

190 l kärl för restavfall
310 kr 630 kr

370 l kärl för restavfall
440 kr  870 kr

660 l kärl för restavfall
820 kr 1 880 kr

5	kbm	container2 för  restavfall
4 900 kr 9 800 kr

10	kbm	container2 för  restavfall
9 800 kr 19 590 kr

1	 Enligt	22	§	kap.	3	avfallsföreskrifterna	erbjuds	hämtning	varje	vecka	endast	i	tätorter,	vid	sommarhämtning.
2		Kräver	matavfallsinsamling	med	140	l	kärl	eller	underjordsbehållare.

3.5 Avgift för gångavstånd för fritidshus med gemensamhetslösning, över 31 meter

Minimiavgift, 
per t illfälle och kärl

Avgift per meter, 
per tillfälle och kärl

Exempel:	Sortering	med	två	kärl	avstånd	10	meter	
och hämtning varannan vecka

Kärl 28,70 kr 4,10 kr 517 kr 

1.	 När	fler	än	fem	fastighetsinnehavare	använder	gemensam	avfallslösning	ingår	upp	till	10	meter	i	ordinarie	avgift	och	gångavstånd	som	överstiger	10	meter	debiteras.
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3.6�Avgift�för�sommarhämtning�från�flerbostadshus�och�verksamheter

a.��Hämtningsavgift�för�sommarhämtning�från�flerbostadshus�och�verksamheter,�kärl�
(v.20, maj - v. 37, sept)

Matavfall Varannan vecka En gång i veckan Två gånger i veckan1 Tre gånger i veckan1

140 l kärl för matavfall 170 kr
 

350 kr 680 kr
 

1200 kr

Restavfall Varannan vecka En gång i veckan Två gånger i veckan1 Tre gånger i veckan1

190 l kärl för restavfall 280 kr 550 kr 1 100 kr Erbjuds	ej

370 l kärl för restavfall 350 kr  690  kr 1 380 kr 2 270 kr 

660 l kärl för restavfall 460 kr  920 kr 1 850 kr 3 680 kr 

Osorterat avfall Varannan vecka En gång i veckan Två gånger i veckan1 Tre gånger i veckan1

190 l för osorterat avfall  790 kr  1 420 kr 2 860 kr Erbjuds	ej

370 l för osorterat avfall 1 280 kr 2 570 kr 3 350 kr 4 450 kr 

660 l för osorterat avfall 1 580 kr 3 150 kr 4 810 kr 7 940 kr 

1	Enligt	22	§	kap.	3	avfallsföreskrifterna	erbjuds	hämtning	två,	tre	eller	fyra	gånger	per	vecka	endast	för	flerfamiljshus	och	verksamheter	ej	villor	och	radhus.

b.   Sommarhämtning från verksamheter på Marstrand, avgift per kärl och år  under  
perioden (v.14, april – v.39, september)

Matavfall En gång i veckan Två gånger i veckan Tre gånger i veckan Fyra gånger i veckan

140 l kärl för matavfall 490 kr 1 000 kr 1 730 kr 3 640 kr 

Restavfall En gång i veckan Två gånger i veckan Tre gånger i veckan Fyra gånger i veckan

370 l kärl för restavfall 1 000 kr 1 990 kr 3 280 kr 7 240 kr

660 l kärl för restavfall 1 330 kr 2 670 kr 5 330 kr 11 840 kr 

Osorterat avfall En gång i veckan Två gånger i veckan Tre gånger i veckan Fyra gånger i veckan

370 l kärl för osorterat 
avfall

3 710 kr 5 120 kr 6 430 kr 13 510 kr

660 l kärl för osorterat 
avfall

4 550 kr 6 950 kr 11 470 kr 21 000 kr

c. Avgift för extra hämtning från verksamheter på Marstrand under perioden (v.14, april 
– v.39, september)1,2

Extra hämtning en gång per vecka, utöver ordinarie hämtning, 
enligt	3.6	b.	Max	antal	hämtningar	per	vecka	totalt,	inklusive	 
ordinarie hämtningar, är fem gånger per vecka.  

Avgift mat/restavfall
en gång per vecka

kr per hämtning 

Avgift osorterat avfall
 en gång per vecka

kr per hämtning

140-370 l kärl 80 kr 140 kr

660 l kärl 130 kr 220 kr
1 Beställningen ska göras minst två veckor innan
2	Endast	verksamheter	som	har	hämtning	fyra	gånger	i	veckan	kan	beställa	tjänsten

Sommarhämtning	vid	fritidshus,		flerbostadshus	och		verksamheter	(v.20,	maj	-	v.	37,	sept)
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Avgift med säck
Säck får endast användas efter ansökan och vid särskilda skäl. 
I priset ingår gångavstånd om max 3 meter. Leverans av tomsäckar ingår i priset. 

Total avgift = fast avgift + hämtningsavgift + ev. gångavstånd.

d. Fast avgift

Avgift

Fritidshus 1 040 kr
 

Verksamhet 920 kr

Lägenhet 530 kr
 

I nedanstående avgifter ingår viktavgifter, till skillnad från avgifterna för kärlhämtning.

e. Hämtningsavgift, säck

Sorterat avfall Varje vecka1

Varannan vecka för restavfallet. 
Varje vecka för matavfallet Varannan vecka

160 l säck för restavfall och 
60 l säck för matavfall

1 380 kr 900 kr 670 kr

Hemkompostering
Restavfall.

Varje vecka1

Restavfall. 
Varannan vecka

160 l säck för restavfall och 
hemkompostering av allt 
matavfall

1 380 kr 670 kr

Osorterat avfall

(innehåller	både	rest-	och	
 matavfall, osorterat)

Osorterat avfall, 
varje vecka1

Osorterat avfall, 
varannan vecka

160 l säck för osorterat avfall
2 370 kr 1 320 kr

1. Tömning varje vecka året runt tillåts endast i Kungälvs kommuns tätorter enligt avfallsföreskrifterna. 
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4  Helårshämtning vid lägenheter och verksamheter 

I	avgifterna	ingår	hämtning	och	behandling	av	kommunalt	avfall,	hyra	av	kärl,	gångavstånd	om	max	10	m.	Rengöring	av	kärl	ingår	ej.	 
Innersäckar	i	kärl	för	matavfall	ingår	inte.	Fastighetsinnehavare	investerar	och	installerar	själva	underjordsbehållare. 
Total avgift = fast avgift + hämtningsavgift + ev. gångavstånd

4.1 Fast avgift

Villa och radhus i 
samfällighetsförening/
bostadsrättsförening Verksamhet Lägenhet

Avgift 1 190 kr  920 kr 530 kr 

4.2 Viktavgift, kärl

Matavfall Restavfall Osorterat avfall

Viktavgift, per kg Ingen avgift 1,90 kr 1,90 kr

Om	det	inte	går	att	väga	avfallet,	t.ex.	på	grund	av	fel	på	vågen	i	sopbilen,	kommer	viktdebiteringen	att	baseras	på	ett	medelvärde	av	de	senaste	5	vägningarna.	 
Om	avfallet	inte	har	hunnit	vägas	5	gånger	(t.ex.	när	ny	tjänst	startas)	så	beräknas	viktavgiften	efter	medelvärdet	för	den	aktuella	behållartypen.

4.3 Hämtningsavgift, kärl

Matavfall Varannan vecka En gång i veckan Två gånger i veckan1 Tre gånger i veckan1 Fyra gånger i veckan1

140 l kärl för matavfall 490 kr 1 000 kr 2 180 kr 3 470 kr 5 630 kr

Restavfall Varannan vecka En gång i veckan Två gånger i veckan1 Tre gånger i veckan1 Fyra gånger i veckan1

190 l kärl för restavfall 800 kr 1 580 kr 3 350 kr Erbjuds	ej Erbjuds	ej

370 l kärl för restavfall 1 000 kr 1 990 kr 4 380 kr 5 870 kr 15 680 kr

660 l kärl för restavfal 1 330 kr 2 360 kr 7 100 kr 10 650 kr 24 840 kr

Osorterat avfall Varannan vecka En gång i veckan Två gånger i veckan1 Tre gånger i veckan1 Fyra gånger i veckan1

190 l kärl för osorterat 
avfall

2 280 kr 4 120 kr 6 960 kr Erbjuds	ej Erbjuds	ej

370 l kärl för osorterat 
avfall

3 710 kr 5 120 kr 8 570 kr 12 860 kr 30 770 kr

660 l kärl för osorterat 
avfall

4 550 kr 6 950 kr 15 300 kr 22 930 kr 49 920 kr

1	Enligt	22	§	kap.	3	avfallsföreskrifterna	erbjuds	hämtning	mer	än	en	gång	per	vecka	endast	för	flerfamiljshus	och	verksamheter	ej	villor	och	radhus.

4.4 Avgift för gångavstånd, över 10 meter 

Minimiavgift,  
per tillfälle och kärl

Avgift per meter,  
per tillfälle och kärl

Exempel:	Sortering	med	två	kärl	avstånd	 
20 meter och hämtning varje vecka

Kärl 28,70 kr 4,10 kr 4 264 kr 
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Avgift för containers och underjordsbehållare
Total avgift = fast avgift + viktavgift + hämtningsavgift

4.5 Fast avgift

Avgift

Lägenhet
530 kr

Verksamhet
920 kr

4.6 Viktavgift, container eller underjordsbehållare

Matavfall Restavfall Osorterat avfall

Viktavgift, kr per kg Ingen avgift 1,90 kr 1,90 kr

Om	det	inte	går	att	väga	avfallet,	t.ex.	på	grund	av	fel	på	vågen	i	sopbilen,	kommer	viktdebiteringen	att	baseras	på	ett	medelvärde	av	de	senaste	5	vägningarna.	
Om	avfallet	inte	har	hunnit	vägas	5	gånger	(t.ex.	när	ny	tjänst	startas)	så	beräknas	viktavgiften	efter	medelvärdet	för	den	aktuella	behållartypen.

4.7 Hämtningsavgift, containers och underjordsbehållare

Matavfall Varannan vecka En gång varje vecka
Två gånger varje 

vecka
Tre gånger varje 

vecka

Underjordsbehållare2 0,5 - 1,3 m3: 3 570 kr 6 490 kr Erbjuds	ej Erbjuds	ej

Restavfall

Underjordsbehållare2 0,5 - 1,3 m3 2 520 kr 5 040 kr Erbjuds	ej Erbjuds	ej

Underjordsbehållare2 1,4 - 3 m3 5 810 kr 11 630 kr Erbjuds	ej Erbjuds	ej

Underjordsbehållare2 3,1 - 5 m3 9 140 kr 18 300 kr Erbjuds	ej Erbjuds	ej

Container1 om 5 m3 12  110 kr 24 230 kr 53 820 kr 107 630 kr

Container1 om 10 m3 24 330 kr 48 640 kr 107 630 kr 215 250 kr

Lastväxlare3, 20 - 35 m3 10 350 kr 20 710 kr Erbjuds	ej Erbjuds	ej

Osorterat avfall

Underjordsbehållare2 0,5 - 1,3 m3 5 040 kr  9 590 kr Erbjuds	ej Erbjuds	ej

Underjordsbehållare2 1,4 - 3 m3 10 490 kr 20 980 kr Erbjuds	ej Erbjuds	ej

Underjordsbehållare2 3,1 - 5 m3 18 450 kr 34 180 kr Erbjuds	ej Erbjuds	ej

Container1 om 5 m3 25 020 kr 50 030 kr 84 890 kr 169 660 kr

Container1 om 10 m3 45 640 kr 84 890 kr 157000kr 314 020 kr

Lastväxlare, 20 - 35 m3 15 810 kr 31 620 kr Erbjuds	ej Erbjuds	ej

1 Inklusive containerhyra
2 Inklusive säck
3	Lastväxlarcontainer,	som	inte	innehåller	något	matavfall	får	hämtas	en	gång	var	fjärde	vecka.	Halva	avgiften	för	hämtning	varannan	vecka	debiteras.
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Avgift med säck
Säck får endast användas efter ansökan, och vid särskilda skäl.  
I priset ingår gångavstånd om max 10 meter. Leverans av tomsäckar om 160 liter ingår i priset. 

Total avgift = fast avgift + hämtningsavgift + ev. gångavstånd

4.8 Fast avgift

Avgift

Lägenhet
530 kr

Verksamhet
920 kr

I nedanstående avgifter ingår viktavgifter, till skillnad från avgifterna för kärlhämtning.

4.9 Hämtningsavgift, säck

Matavfall Varannan vecka Varje vecka

60 l säck för matavfall
490 kr 830 kr

Restavfall Varannan vecka Varje vecka

160 l säck för restavfall
1 230 kr 2 210 kr

Osorterat avfall Varannan vecka Varje vecka

160 l säck för osorterat avfall
3 370 kr 5 300 kr
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Avgift med stationär sopsug
Total avgift = fast avgift + viktavgift + hämtningsavgift + driftavgift

4.10 Fast avgift

Avgift

Lägenhet
530 kr

Verksamhet
920 kr

4.11 Viktavgift, sopsug

Matavfall Restavfall

Viktavgift, per kg Ingen avgift 1,90 kr

Om	det	inte	går	att	väga	avfallet,	t.ex.	på	grund	av	fel	på	vågen,	kommer	viktdebiteringen	att	baseras	på	ett	medelvärde	av	de	senaste	5	vägningarna.	 
Om	avfallet	inte	har	hunnit	vägas	5	gånger	(t.ex.	när	ny	tjänst	startas)	så	beräknas	viktavgiften	efter	medelvärdet	för	den	aktuella	behållartypen.

4.12 Hämtningsavgift, per lägenhet och år, sopsug

Hämtning av matavfall Hämtning av restavfall

Hämtningsavgift
68 kr 89 kr

Driftavgiftstillägg för sopsug med kommunalt huvudmannaskap 
Betalas	endast	av	fastighetsägare	som	är	anslutna	till	sopsug	med	kommunalt	huvudmannaskap.	Avgiften	finansierar	bl.a.	driftkostnader,	
energiförbrukning,	underhåll,	återinvestering,	information	samt	försäkring	av	sopsugsanläggningen.

4.13 Driftavgift, per lägenhet/verksamhet och år

Avgift

Lägenhet 695 kr

Verksamhet 695 kr

Avgifter för stationär sopsug
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5  Hämtning på öar  
utan fast landförbindelse

Här	finns	priserna	för	hämtning	på	öar	utan	fast	landförbindelse.	Marstrandsön	och	Klåverön	räknas	inte	till	sådana	öar.	

Detta gäller t.o.m april 2022: Särskilda	säckar	ska	användas,	i	vilka	hämtningen	ingår	då	de	köps.	Säckar	betalas	i	förskott	och kan 
köpas	på	båten	eller	hos	kommunens kundcenter, Stadshuset, Kungälv,  

Detta gäller fr.o.m maj 2022: ska fastighetsinnehavare välja mellan att lämna sitt mat och restavfall på ön eller på fastlandet, samt om 
det	gäller	sommar	eller	helårshämtning.	Säckar	ingår	i	hämtningsavgiften	och	ska	inte	längre	betalas	i	förskott.	Antalet	säckar	skiljer	sig	
beroende	på	tjänst,	sommar	eller	helårshämtning.	Matavfall	lämnas	om	möjligt	på	ön	i	annat	fall	lämnas	matavfallet på anvisad plats på 
fastlandet.

5.1 Fast avgift

Avgift

Villa,	helårsboende 1 190 kr

Fritidshus 1 040 kr

5.2 Hämtningsavgift, säck, t.o.m. april 2022

Avgift per säck

Hämtning av säck på anvisad avlämningsplats 
(betalat	i	förskott	per	säck).	 73  kr

5.3 Hämtningsavgift, säck och gemensamhetslösning, fr.o.m. maj 2022 
I nedanstående avgifter ingår viktavgiften. Total avgift = fast avgift + hämtningsavgift. 
 

Sommarhämtning  

v.20, maj - v. 37, sept Avgift

Sommarabonnemang
Mat- och restavfall lämnas på anvisad plats på ön:	9	säckar	för	
restavfallet per sommar lämnas på anvisad plats. 

Matavfall lämnas om möjligt på ön i annat fall lämnas 
matavfallet på anvisad plats på fastlandet.

670 kr

Sommarabonnemang
Mat och restavfall lämnas på anvisad plats på fastlandet:	Bo-
ende transporterar själv avfall till anvisad plats på fastlandet

350 kr

Extra säck 140 kr/ säck

Helårshämtning Avgift

Året runt 
Mat och restavfall lämnas på anvisad plats på ön:	12	säckar	per	
år lämnas på anvisad plats. 

Matavfall lämnas om möjligt på ön i annat fall lämnas 
matavfallet på anvisad plats på fastlandet.

 880 kr

Året runt 
Mat- och restavfall lämnas på anvisad plats på fastlandet:	
Boende transporterar själv avfall till anvisad plats på fastlandet. 
Lämnas på anvisad plats. 

450 kr

Extra säck 140 kr/säck
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6   
Avfall från enskild avloppsanordning samt fettavfall

6.1  Avgifter för ordinarie slamsugning av slamavskiljare, sluten tank, bajamajor1 el-
ler minireningsverk, enligt turlista (schema). Slanglängder upp till tio meter ingår i 
avgiften

Avgift per tömning

0	-	3	kbm 1 180 kr1 

3,1	-	4	kbm 1 420 kr 

4,1	-	5	kbm 1 670 kr 

5,1	-	6	kbm 1 900 kr 

6,1	-	7	kbm 2 160 kr 

7,1	-	8	kbm 2 400 kr 

8,1	-	9	kbm 2 660 kr 

6.2 Avgifter om slanglängden överstiger 10 meter

Avgift kr per tömning

11 - 15 m 170 kr 

16 - 20 m 230 kr 

21 - 25 m 290 kr 

26 - 30 m 350 kr 

31 - 35 m 410 kr 

36 - 40 m 470 kr 

41 - 45 m 530 kr 

46 - 50 m 590 kr 

51 - 55 m 880 kr 

56 - 60 m 940 kr 

61 - 65 m 1 000 kr 

66 - 70 m 1 060 kr 

71 - 75 m 1 120 kr 

76 - 80 m 1 180 kr 

Över 80 m 1 240 kr 

6.3 Avgift för tungt lock

Avgift per lock och tömning

Tilläggsavgift för lock med vikt 15 - 50 kg 250 kr

Tilläggsavgift för lock med vikt > 50 kg 650 kr 

6.4 Avgift för sughöjd
Avgift per tömning

Tilläggsavgift	när	sughöjden	(mellan	anläggningens	botten	 
och  fordonets uppställningsplats) överstiger 6 meter 490 kr 
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6.5 Avgift för jourtömning av avloppsanläggning och fettavskiljare, avgifter för  
ordinarie tömning enligt 6.1 respektive 6.7 tillkommer

Avgift per tömning

Arbete	som	utförs	inom 24 timmar efter	beställning,	 
alla tider på dygnet - jourtömning avloppsanläggning 3 890 kr

Arbete	som	utförs	inom	24 timmar 	efter	beställning,	 
alla tider på dygnet - jourtömning fettavfall 2 840 kr

6.6 Extra slamsugning av enskild avloppsanläggning, avgifter för ordinarie slamsugning  
enligt 6.1 tillkommer 

Avgift per tömning

Budad tömning 
Arbete	som	utförs	inom	fem	arbetsdagar 280 kr 

Akut tömning
Arbete	som	utförs	senast	arbetsdagen	efter	beställningsdagen 1 050 kr 

Datumbestämd	tömning
Arbete	som	utförs	på	datumbestämd	för-	eller	eftermiddag	 
(kl 8-16, vardag) 3 010 kr 

6.7 Avgift för ordinarie tömning av fettavfall, enligt turlista (schema). Slanglängder upp 
till tio meter ingår i avgiften

Avgift per tömning

Volymer upp till 3 m3 2 630 kr 

Volymer över 3 m3 - 7 m3 4 020 kr 

6.8 Extra tömning av fettavfall, avgifter för ordinarie tömning enligt 6.7 tillkommer  

Avgift per hämtning

Arbete	som	utförs	inom	fem	arbetsdagar 1 470 kr 

Arbete	som	utförs	senast	arbetsdagen	efter	beställningsdagen 1 620 kr 

6.9 Avgift för tömning av fosforfälla 

Avgift per tömning

Filtermaterial kassett, högst 1 ton 1 160 kr 

Filtermaterial lösvikt 1 560 kr 

6.10 Övriga avgifter
För	tjänster	som	inte	finns	reglerade	i	detta	dokument	sker	debitering	per	timme	för	hantering	av	det	aktuella	avfallet.	 
Priset	bestäms	av	kommunen.	Nedanstående	timpriser	tillämpas	inom	normal	arbetstid,	vardagar	kl	07.00	–	16.00.

Avgift

Timpris	för	extra	personal	vid	svåra	arbetsmoment	(kr/tim) 490 kr

Timpris	för	slamtömningsfordon	inkl	bemanning	(kr/tim) 980 kr

Bomkörning (kr/tillfälle) 560 kr

Rabatt	om	samtidig	hämtning	av	slam	från	fler	avlopp	på	samma	
fastighet kan ske (kr/ytterligare avlopp) -200 kr

Tillägg för tömning från färja (kr/tömning) 1875 kr
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7   Tilläggstjänster och särskilda avgifter 

Avgift för extra säck, extra tömning av kärl eller underjordsbehållare/container
Viktavgift	gäller	även	för	extra	tömning	av	kärl,	container	och	underjordsbehållare	(1,90	kr	per	kg).	 
För säck ingår viktavgiften i hämtningsavgiften.

7.1 Avgift för extra hämtning och extra säck, per kärl/säck

Avgift, vid
ordinarie hämtning

Avgift, inom tre dygn  
efter	beställning

Avgift, inom ett dygn  
efter	beställning

Hämtning av extrasäck om 60 l (matavfall) 80 kr 180 kr 260 kr 

Hämtning av extrasäck1 om 160 l 90 kr1 200 kr1 320 kr1 

Tömning av kärl om 140 - 370 l Erbjuds	ej 390 kr 720 kr 

Tömning av kärl om 660 l Erbjuds	ej 440 kr 830 kr 

Tömning av container Erbjuds	ej 830 kr 990 kr 

Tömning	av	underjordsbehållare	0,5	-	5	m3 Erbjuds	ej 1 510 kr 1 810 kr 

1.	Hämtning	av	extrasäck	erbjuds	endast	till	kunder	som	har	abonnemang	med	säck.

7.2 Grovavfall till ÅVC

Avgift per kort

Nytt ÅVC-kort till hushåll 220 kr

Extra	besök	för	avlämning	av	grovavfall	vid	återvinningscentral,	utöver	6	st	avgiftsfria	besök	per	år,	per	
besök	(gäller	fastighetsägare	som	fått	begränsningar) 300 kr

7.3 Avgift för hämtning1 av grovavfall eller smått elavfall1

Avgift per kolli

Grovavfall eller smått elavfall  ≤ 1 m3, per kolli 350 kr

1 Hämtas	efter	budning

7.4 Avgift för hämtning1 av grovavfall i container

Avgift Vippcontainer 5 m3 Avgift Vippcontainer 10 m3

Grovavfall,	utkörning	och	återtagning,	inklusive	behandling	och	
hyra upp till tre dagar, kr/tillfälle 1 280 kr 1 640 kr

Extra tömning och återutställning.
Tillägg på ovanstående avgifter, kr/tillfälle 1 280 kr 1 640 kr

Felsortering. 
Om	container	innehåller	felsorterat	avfall	debiteras	dubbla	ordi-
narie avgiften, per tömning.2 2 560 kr 3 280 kr

1		 Hämtas	efter	budning 
2	 För	att	undvika	kostnad	för	felsorterat	avfall	ska	kunden	kontrollera	innehållet	i	containern	och,	vid	behov,	vidtagit	åtgärder,	innan	tömningsfordon	kommit	till	platsen.
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7.5 Avgift för hämtning av trädgårdsavfall1,2 i kärl

Avgift per kärl för hämtning en gång varannan vecka

Kärl om 370 l 960 kr

1	Hämtning	sker	från	april	till	november	(16	hämtningar)
2 Gäller endast inom område 1 enligt avfallsföreskrifterna.  

 

7.6 Avgift för hämtning av tidningar och kontorspapper i kärl fr.o.m. maj 2022 

Tidningar Varje vecka Varannan vecka Var fjärde vecka
Extra hämtning, inom 
fem	arbetsdagar

190 l kärl 6 500 kr 3 200 kr 1 600 kr 150 kr

370 l kärl 7 600 kr 3 800 kr 1 900 kr 180 kr

660 l kärl 9 500 kr 4 700 kr 2 300 kr 220 kr

Kontorspapper

190 l kärl 4 150 kr 2 100 kr 1 250 kr 150 kr

370 l kärl 4 200 kr 2 200 kr 1 300 kr 180 kr

660 l kärl 4 600 kr 2 400 kr 1 800 kr 220 kr

7.7Avgift för hämtning av latrin
Gäller endast inom område 1 enligt avfallsföreskrifterna.  
Budad	hämtning	av	latrin	i	engångsbehållare.	Engångsbehållare	ingår.

Avgift	per	behållare	och	tillfälle

Hämtning	av	latrinbehållare	efter	beställning 310 kr

7.8 Avgift för byte av abonnemang

Avgift per ändring

Ändring	av	hämtningsintervall	eller	storlek	av		behållare.	En	ändring	
per år får ske utan avgift, utöver detta gäller avgift per ändring. 100 kr

Ansökan om uppehåll 250 kr
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7.9 Avgifter vid felsortering
I	avfallsföreskrifter	för	Kungälvs	kommun	anges	hur	avfall	ska	sorteras.	Om	felaktigt	avfall	läggs	i	behållare	för	matavfall,	restavfall	eller	
trädgårdsavfall kan felsorteringsavgift komma att faktureras. Fastighetsägaren kan även komma att kontaktas och felet påpekas.

Om	container	för	grovavfall	innehåller	felsorterat	avfall	debiteras	dubbla	ordinarie	avgiften	vid	första	tillfället.

Avgift kr per hämtställe och tillfälle

Villor,	radhus,	fritidsboende,	flerbostadshus	och	verksamhet 300 kr

Grovavfall Se kapitel 7.4

7.10�Avgift�för�gångavstånd,�för�flerbostadshus�och�verksamheter�över�10�meter

Minimiavgift,  
per tillfälle och kärl/säck

Avgift per meter,  
per tillfälle och kärl/säck

Exempel:	Sortering	med	två	kärl	avstånd	 
20 meter och hämtning varje vecka

Kärl eller säck 28,70 kr 4,10 kr 4 264 kr 

7.11 Avgift för gångavstånd, för villor, radhus och fritidshus över 3 meter

Minimiavgift,  
per tillfälle och kärl/säck 

Avgift per meter,  
per tillfälle och kärl/säck

Exempel:	Sortering	med	två	kärl,	avstånd	10	meter	och	
hämtning varannan vecka

Kärl eller säck 28,70 kr 4,10 kr 1 492 kr

 

7.12 Uppsamlingsplats vintertid 

Vinterabonnemang 
 
Om dåligt väglag vintertid frekvent hindrar hämtning från att ske från fastigheten på grund av icke farbar väg, så ska ett vinte-
rabonnemang tecknas. Berörda fastigheter lämnar avfall i gemensamma kärl på anvisad uppsamlingsplats under den hämt-
ningsperiod som anvisas av kommunen. Övrig tid har varje fastighet sina vanliga, enskilda kärl och avfall hämtas vid ordinarie 
hämtställe. När sådant vinterabonnemang tecknas och löper tills vidare erhåller berörda hushåll 20 % rabatt på ordinarie 
hämtningsavgift hela året. Under de veckor som hämtning sker från den gemensamma uppsamlingsplatsen debiteras inte 
viktavgift för avfallet. Den fasta avgiften betalas som vanligt av alla hushåll 

 
Tillfälligt dåligt väglag, ej farbar väg
När hämtning inte kan ske vid fastigheten på grund av extraordinära omständigheter, exempelvis dåligt väglag vid otjänligt 
väder och där vägen inte är farbar, ska avfall lämnas i gemensamma kärl på anvisad uppsamlingsplats. Under de veckor som 
hämtning sker från den gemensamma uppsamlingsplatsen debiteras inte viktavgift för avfallet. Den fasta avgiften och hämt-
ningsavgiften betalas som vanligt av alla hushåll.
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7.13 Avgifter vid timersättning
För	hämtning	med	andra	metoder	än	de	som	är	beskrivna	i	denna	renhållningstaxa	eller	där	förhållandena	väsentligt	avviker	från	vad	som	
är	normalt	debiteras	avgift	per	timme.	Vid	behov	får	kommunen	besluta	om	tillfälliga	avgifter	baserat	på	självkostnad	för	tjänsten.

Avgift kr per timme

Renhållningsfordon	inklusive	förare 910 kr

Lastväxlare inklusive förare 840 kr

Kranbil	inklusive	förare 1 260 kr

Båt med skeppare för skärgårdshämtning 3 500 kr

Hjälparbetare	på	båten 700 kr
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8 Avfallstaxan för Kungälvs kommun 
Allmänna bestämmelser

Varje	kommun	ansvarar	för	insamling,	transport	och	återvinning	eller	bortskaffande	av	kommunalt	avfall	och	slam	från	avloppsanlägg-
ningar	som	uppkommer	i	kommunen.	I	Kungälvs	kommun	är	det	renhållningsenheten	som	arbetar	med	avfallsfrågorna	på	uppdrag	av	
kommunstyrelsen.	Enheten	ansvarar	även	för	information	och	råd	om	avfallshantering.	Verksamheten	finansieras	med	avgifter	beslutade	
av	kommunfullmäktige.	Avfallshanteringen	regleras	av	miljöbalken	och	avfallsförordningen.	Reglerna	gäller	i	Sverige	och	därmed	också	i	
Kungälvs kommun.

Varje	kommun	ska	ha	en	renhållningsordning.	Renhållningsordningen	består	av	två	dokument;	avfallsföreskrifter	och		avfallsplan.	 
Av avfallsföreskrifterna framgår vilka skyldigheter och vilket ansvar som vilar på olika aktörer. Av avfallsplanen framgår uppgifter om avfall 
inom	kommunen	och	kommunens	åtgärder	för	att	minska	avfallets	mängd,	farlighet	etc.	Renhållningsordningen	är	kommunens	verktyg	
för	att	styra	avfallshanteringen	och	en	rättslig	grund	i	det	dagliga	arbetet	samt	vid	tvister	etc.	

8.1 Allmänt 
Dessa	föreskrifter	om	avgifter	har	kommunen	beslutat	med	stöd	av	27	kap.	4-5	§	miljöbalken.	Avgifterna	avser	den	insamling,	transport,	
återvinning	och	bortskaffande	av	avfall	som	utförs	genom	kommunens	försorg.

Avfallstaxan är miljöstyrande och tas ut så att återanvändning, återvinning eller annan miljövänlig avfallshantering stimuleras .  
Taxan	ska:

• styra mot målen i kommunens renhållningsordning, 

• stimulera miljömässigt riktig avfallshantering, 

•	 stimulera	en	god	arbetsmiljö,	

•	 styra	mot	en	rationell	avfallshantering	som	bidrar	till	minskad	klimatpåverkan,	

• ge kunden viss valfrihet avseende servicegrad, 

•	 finansiera	kostnaderna	för	kommunens	avfallsverksamhet.

8.2 Ansvar för den kommunala renhållningen och gällande regler
Huvudmannaskapet	för	kommunens	renhållning	ligger	hos	kommunstyrelsen.	Utförande	organ	är	Renhållningsenheten.	Kommunens	
avfallshantering utförs av upphandlade entreprenörer.

För	kommunens	avfallshantering	gäller	bestämmelserna	i	Miljöbalken,	Avfallsförordningen,	andra	förordningar	utfärdade	med	stöd	av	
miljöbalken	samt	i	avfallsföreskrifter	för	Kungälvs	kommun.

8.3�Definitioner
Fast avgift:	Årlig	avgift	som	ska	bidra	till	kostnader	för	drift	av	återvinningscentraler	samt	behandling	av	avfall	som	lämnas	på	centralerna,	
insamling	och	behandling	av	grovavfall,	farligt	avfall	m.m.	samt	kostnader	för	kundtjänst,	avfallsplanering,	utveckling	och	information.

Hämtningsavgift: Årlig	avgift	som	ska	täcka	kostnader	för	insamling	och	behandling	av	kärl-	och	säckavfall.	Nivån	på	den	rörliga	
avgiften	avgörs	av	kundens	val	av	behållarstorlek,	hämtningsintervall	m.m.

Villahushåll:	Som	boende	i	en-	och	tvåbostadsfastigheter	till	denna	kategori	räknas	samtliga	fastigheter	taxerade	som	småhus	utom	
fastigheter	för	fritidsboende,	se	nedan

Fritidsboende:	om	folkbokförd	på	annan	fastighet.

Flerbostadshus:	är	ett	bostadshus	med	minst	tre	bostadslägenheter.

Verksamheter: Skolor,	förskolor,	restauranger,	sjukhus,	fritidsanläggningar,	affärer,	hotell,	båtklubbar	m	m	som	inte	utgörs	av	boende.

Budning:	Beställning	vid	varje	enskild	hämtning.	Avgift	betalas	per	hämtning.

Abonnemang:	Regelbunden	hämtning	med	bestämt	intervall.

Kbm:	Förkortning	för	kubikmeter.	Anger	volym	på	exempelvis	container	och	slam.

Osorterat avfall: innehåller	både	rest-	och	matavfall,	blandat.

Behållare: avser	säck,	kärl	eller	brunn	vid	enskild	avloppsanläggning.	

Bomkörning:	uppstår	om	slambilen	inte	kan	utföra	slamtömningen	som	planerat.	Exempel	på	orsaker	till	bomkörning	kan	vara	att	
handtag	saknas	på	betonglock,	hinder	på	vägen	eller	att	brunnslocket	är	blockerat	m.m.
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I�övrigt�gäller�samma�definitioner�som�i�avfallsföreskrifterna�för�Kungälvs�kommun.

8.4 Betalningsskyldig och betalningsmottagare

Fastighetsinnehavare	är	betalningsskyldig	och	ska	teckna	abonnemang	för	aktuell	avfallshantering.	Avgiften	ska	betalas	till	Kungälvs	
kommun.

Betalas	inte	debiterad	avgift	inom	tid	som	anges	på	fakturan	skickas	betalningspåminnelse.	Därefter	skickas	inkassokrav	och	ersättning	
för inkassokostnad påföres enligt lagen om ersättning för inkassokostnader.

Anmärkning mot fakturan ska lämnas till kommunen inom åtta (8) dagar.

Betalningsskyldighet	gäller	även	vid	de	tillfällen	då	avfall	inte	kunnat	hämtas,	på	grund	av	att	avfallsbehållaren	inte	varit	tillgänglig	vid	
hämtningstillfället,	inte	använts	eller	varit	placerad	på	annat	sätt	än	det	i	abonnemanget	specificerade	sättet.

Avgiftsskyldigheten	kan	inte	överlåtas	på	nyttjanderättshavare	även	om	sådan	överenskommelse	finns	mellan	fastighetsinnehavare	och	
nyttjanderättshavare.

Avgiftsskyldighet	föreligger	även	från	fastigheter	där	avfall	ej	finns	att	hämta	dock	inte	om	dispens	för	uppehåll	föreligger.

8.5 Ägarbyte och ändrade ägarförhållande
Vid	ägarbyte	ska	uppgifter	om	ny	ägare	och	tillträdesdatum	snarast	lämnas	skriftligt	till	Kungälvs	kommun.	Blankett	om	ägarbyte	finns	på	
www.kungalv.se eller kundcenter telefon 0303-23 80 00.

Ändring	av	ägandeförhållanden,	avfallsmängd,	behållares	placering	eller	annan	ändring	som	kan	ha	betydelse	för	beräkning	av	avfalls-	
avgiften ska utan onödigt dröjsmål anmälas till kommunen enligt kommunens renhållningsordning. Ny avgift ska gälla från och med den 
dag ändringen träder i kraft, men avgiften justeras först vid nästa ordinarie faktureringstillfälle.

För uppehåll och dispenser se kommunens avfallsföreskrifter.

8.6 Fastighetsinnehavarens ansvar 
Fastighetsinnehavaren är ytterst ansvarig gentemot kommunen för avfallet som uppkommer eller av andra skäl är förekommande på 
fastigheten.	Fastighetsinnehavarens	ansvar	gällande	sortering,	behållare,	avfallsutrymmen,	hämtningsvägar	m.m.	återfinns	i	kommunens	
avfallsföreskrifter.

8.7 Avfallstaxans konstruktion 
Taxan	är	uppbyggd	(om	inget	annat	anges)	av	tre	delar	enligt	följande:	

Total avgift = fast avgift + viktavgift + hämtningsavgift + ev. gångavstånd. 

Fast avgift	ska	betalas	för	alla	lägenheter	i	flerfamiljshus	och	för	alla	bostäder	i	småhus,	villor,	radhus	och	parhus	för	permanentboende	
och	fritidsboende,	samt	för	alla	verksamheter.	För	verksamheter	betalas	fast	avgift	per	anläggning.	Vissa	småhus	innehåller	två	bostäder	
och	fast	avgift	ska	betalas	för	varje	bostad.	Fastighet	där	det	finns	mer	än	en	byggnad	för	bostadsändamål,	debiteras	fast	avgift	per	
bostad.	För	fastigheter	med	permanentboende	och	gäststuga	och	liknande		utgår	fast	avgift	för	permanentboende	och	en	fast	avgift	för	
gäststugan	då	den	används.	För	byggnad	som	normalt	inte	klassas	som	bostad,	men	som	används	som	bostad,	debiteras	fast	avgift	per	
hushåll.

Den	fasta	avgiften	finansierar	bland	annat	kostnader	för	kommunens	fyra	återvinningscentraler,	behandling	av	farligt	avfall,	grovavfall,	
insamling	av	kylmöbler	och	småbatterier,	samt	planering,	utveckling,	information,	administration,	kundtjänst	och	fakturering.

Den	fasta	avgiften	utgår	för	samtliga	bebyggda	fastigheter.	När	uppehåll	i	hämtning	av	kommunalt	avfall	har	beviljats,	efter	ansökan	
enligt	kommunens	avfallsföreskrifter,	kvarstår	betalningsskyldigheten	för	den	fasta	avgiften.	Undantag	görs	för	fastigheter	där	ingen	
verksamhet	sker	eller	som	betraktas	som	obeboeliga.

Viktavgift gäller per kg invägd mängd osorterat kommunalt avfall och/eller sorterat restavfall. För matavfallet utgår ingen viktavgift. 

Hämtningsavgift	i	den	ingår	tömning	och	hämtning.	Nivån	på	avgiften	beror	på	val	av	abonnemang,	behållarstorlek	och	hämtningsintervall.	

Gångavstånd om kärlet eller säcken placeras på ett maximalt avstånd om 3 meter till insamlingsfordonets uppställningsplats utgår    
ingen	extra	avgift.	Gångavstånd	räknas	för	avfall	från	kärl	och	säck	och	definieras	som	den	kortaste	uppmätta	sträcka	mellan	insamlings-	
fordonets	uppställningsplats	och	platsen	för	hämtning	av	behållare.	Gångavståndet	mäts	av	kommunen	utsedd	insamlingsentreprenör.	
Gångavståndet	debiteras	per	meter	och	behållare	överstigande	3	m	(i vissa fall debiteras gångavståndsavgiften först efter 10 meter).
Varje trappsteg räknas som två meter.
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8.8 Undantag/dispens
Det	finns	möjlighet	att	få	glesare	hämtning	vid	t.ex.	matavfallsortering	eller	hemkompostering	m.m.	Det	finns	också	möjlighet	till	andra	
undantag.	Samtliga	undantag	framgår	av	kommunens	avfallsföreskrifter.		Föreskrifterna	hittar	du	på	kommunens	webbplats,		www.kungalv.se.

8.9 Återvinningscentraler (ÅVC)
Vid	kommunens	fyra	återvinningscentraler,	(ÅVC),	får	hushåll	i	Kungälvs	kommun	som	har	avfallsabonnemang,	lämna	sorterat	grovav-
fall,	farligt	avfall	och	elavfall.	Den	fasta	avgiften	i	taxan	finansierar	kostnader	för	kommunens	fyra	återvinningscentraler.	Passerkort	
krävs för att få tillgång till återvinningscentralerna.  

För	begränsningar	i	mängden	avfall	som	får	lämnas	se	avfallsföreskrifterna	och	kommunens	webbplats;	www.kungalv.se

Körkortet gäller som passerkort till kommunens fyra återvinningscentraler. För privatpersoner som inte har körkort eller har utländska 
körkort krävs ett ÅVC-passerkort. Skulle kortet gå förlorat kan ett nytt, mot en administrativ kostnad, erhållas via kommunens kundcen-
ter,	Stadshuset,	Kungälv.	Passerkortet/ÅVC-passerkortet	behöver	inte	överlämnas	till	den	nya	ägaren	vid	ägarbyte.	Hushåll	som	inte	
längre	har	tillgång	till	återvinningscentralerna,	pga	avflyttning	från	kommunen	ska	återlämna	ÅVC-passerkortet	till	kommunen.	 
ÅVC-passerkortet lämnas i Stadshuset, Kungälvs kommun. 

Småföretag kan lämna sitt avfall mot en kostnad via passerkort. Ansökan om passerkort krävs för att få tillgång till återvinningscentra-
lerna.	Ansökan	finns	att	hämta	på	kommunens	webbplats;	www.kungalv.se.	Vilken	typ	av	avfall	som	kan	lämnas	på	återvinningscentra-
lerna	samt	vilka	andra	regler	som	gäller	finns	på	kommunens	webbplats;	www.kungalv.se.		

Allt avfall som lämnas på ÅVC ska vara sorterat.

8.10 Tilläggstjänster 

Grovsavfall och smått elavfall

Grovavfall och smått elavfall kan av hushåll i Kungälvs kommun lämnas avgiftsfritt vid kommunens återvinningscentraler. Utöver 
ovanstående	kan	grovavfall	och	smått	elavfall	även	hämtas	genom	budning	mot	en	särskild	avgift,	se	tabell	7.3	-	7.4.	Sorteringsanvis-
ningar för grovavfall se avfallsföreskrifterna.

Trädgårdsavfall
Trädgårdsavfall	från	villahushåll	och	fritidsboende	kan	avlämnas	utan	extra	kostnader	vid	kommunens	återvinningscentraler.	Utöver	
detta	kan	abonnemang	tecknas	för	hämtning	av	trädgårdsavfall	vid	fastighet,	se	tabell	7.5.	Abonnemanget	är	säsongsbundet	och	avfall	
hämtas	en	gång	varannan	vecka	under	perioden	april	–	november.	Kärlet	ska	på	hämtningsdagen	vara	uppställt	i	omedelbar	anslutning	
till hämtningsfordonets uppställningsplats. Med trädgårdsavfall avses huvudsakligen växtavfall som uppkommer vid den normala skötseln 
av villa-, radhus- och fritidshustomter. Som trädgårdsavfall räknas inte avfall som uppkommer vid större omläggning av trädgårdar, 
stubbar	eller	fällda	träd.	Avfall	som	uppstår	vid	fastighetsinnehavarens	skötsel	av	flerbostadshusens	grönytor	ingår	inte	heller.	Trädgårds-
avfall	får	inte	innehålla	annat	avfall	än	sådant	som	kan	brytas	ned	genom	kompostering	samt	mindre	mängder	jord,	sand	och	grus.	

Latrin
Fastighetsinnehavare	kan	efter	ansökan	till	Miljöenheten	medges	tillstånd	att	kompostera	latrin.	Fastighetsinnehavare	kan	även	beställa	
budad	hämtning	av	latrin,	för	avgift	se	tabell	7.7.	Latrinbehållaren	är	av	engångstyp	och	levereras	till	kund	inom	fem	(5)	arbetsdagar	efter	
beställning.	Behållare	hämtas	från	anvisad	plats.

Ö-hämtning
Insamling	av	kommunalt	avfall	från	öar	utan	fast	landförbindelse	(område	2,	enligt	avfallsföreskrifterna)	sker	enligt	schema,	21	gånger	per	
år	med	hämtning	en	gång	per	månad	i	oktober	till	april	och	tätare	under	vår	och	sommar.	Kommande	insamlingssystem	anges	nedan:

Till och med april 2022: Det	kommunala	avfallet	läggs	i	förbetald	säck	som	lämnas	på	insamlingsplatsen	på	hämtningsdagen,	för	
avgift	se	tabell	5.2.	Säcken	får	max	väga	15	kg.	Säckar	kan	köpas	på	båten	eller	hos	kommunens	kundcenter,	Stadshuset,	Kungälv.	

Från och med maj 2022: ska fastighetsinnehavare välja mellan att lämna sitt mat- och restavfall på ön eller på fastlandet, samt om 
det	gäller	sommar	eller	helårshämtning.	Säckar	ingår	i	hämtningsavgiften	och	ska	inte	längre	betalas	i	förskott.	Antalet	säckar	skiljer	sig	
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beroende	på	tjänst,	sommar	eller	helårshämtning.	Matavfall	lämnas	om	möjligt	på	ön	i	annat	fall	lämnas	matavfallet på anvisad plats på 
fastlandet,	se	tabell	5.3

Slam

Abonnemang	kan	tecknas	för	regelbunden,	schemalagd	hämtning	av	slam	från	slamavskiljare,	sluten	tank	och	minireningsverk	m.m.

De	avgifter	som	anges	i	tabell	6.1,	gäller	vid	maximalt	10	meter	slang	mellan	fordonets	uppställningsplats	och	anslutningspunkt	till	
anläggningen	som	ska	tömmas.	Om	längre	slanglängd	krävs	tas	en	extra	avgift	ut,	se	tabell	6.2.	För	tunga	lock	över	15	kg	tas	en	avgift	ut,	
se	tabell	6.3.

Brunnslock till slamavskiljare får inte vara övertäckta och ska vara lättillgängliga för tömning. Behövs framgrävning eller handräckning 
utgår	särskild	avgift	i	enlighet	med	timpriser	angivna	i	tabell	6.10.	

Extra	slamsugning	av	enskild	avloppsanläggning	kan	beställas	enligt	6.6.	Slamsugning	kan	utföras	på	datumbestämd	för-	eller	efter-
middag (kl 8-16, vardag). 

  
Slamtömning från öar (område 2, enligt avfallsföreskifterna)
Kommunen	kan	även	tömma	avloppsanläggningar	från	öar	utan	fast	landförbindelse	(område	2,	enligt	avfallsföreskrifterna).	Hämtning	
sker	enligt	intervall	som	anges	i	avfallsföreskrifterna	eller	så	ofta	som	behövs	för	att	en	fullgod	funktion	ska	uppnås,	för	avgift	se	tabell	6.1	
och 6.10. 

Fettavskiljare
Tömning	beställs	hos	kommunens	kundcenter	telefon	0303-23	80	00,	för	avgifter	se	tabell	6.7-6.8.

Fosforfällor
Avfall från fosforfällor omfattas av det kommunala renhållningsansvaret och ska samlas in genom kommunens försorg.  
 
Inför	tömning	av	fosforfällor	ska	fastighetsinnehavaren	förbereda	anläggningen	så	att	tömning	kan	ske	genom	slamsugning	eller	med	
kranbil.	Avståndet	mellan	fordon	och	fosforfälla	får	inte	överstiga	4	m.	

Felsorteringsavgift
Om	felaktigt	avfall	läggs	i	behållare	för	matavfall,	restavfall	eller	trädgårdsavfall	kan	felsorteringsavgift	komma	att	faktureras.	

Fastighetsägaren kan även komma att kontaktas och felet påpekas.

Särskilda avgifter
Vid	mer	än	en	ändring	per	år	av	gångavstånd,	hämtningsintervall	eller	storlek	av	behållare	tas	avgift	ut	enligt	tabell	7.9.	

För	tjänster	som	inte	finns	reglerade	i	detta	dokument	eller	där	förhållandena	väsentligt	avviker	från	det	normala,	sker	debitering	per	
timme	för	hantering	av	det	aktuella	avfallet.	Priset	bestäms	av	kommunen,	för	timavgift	se	tabell	6.10	och	7.13.
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9 Avfallstaxan för Kungälvs kommun 
Exempel�på�avgifter,��fler�exempel�på�avgifter�finns�på�kommunens�webbplats,�www.kungalv.se

Helårshämtning vid villor och radhus

EXEMPEL:

Villa med sortering av matavfall
190 liter för restavfall och 140 liter för matavfall med hämtning varannan vecka året runt.
Mängd restavfall per år, enligt riksgenomsnitt, 239 kg per hushåll och år.

Fast	avgift:	 1	190	kr
Hämtningsavgift:	 780	kr
Viktavgift:	 454	kr
Summa årskostnad: 2 424 kr  
  

Observera	att	mängden	avfall	per	år	kan	variera	kraftigt	mellan	olika	hushåll	och	därmed	varierar	även	årskostnaden	för	
 avfallshanteringen.

Sommarhämtning vid fritidshus   
(v.20, maj - v. 37, sept.)

EXEMPEL:

Fritidshus med sortering av matavfall
190 liter kärl för restavfall och 140 liter kärl för matavfall med hämtning varannan vecka under sommaren. Mängd restavfall under 
sommaren, 68 kg per hushåll och säsong.

Fast	avgift:	 1014	kr
Hämtningsavgift:	 520	kr
Viktavgift:	 129	kr
Summa årskostnad: 1 663 kr  
 

Observera	att	mängden	avfall	per	säsong	kan	variera	kraftigt	mellan	olika	hushåll	och	därmed	varierar	även	årskostnaden	för	
 avfallshanteringen.

Helårshämtning vid lägenheter och verksamheter

EXEMPEL:

Flerbostadshus	med	15	lägenheter	har	3	stycken	370	liters	kärl	för	restavfall	och	2	stycken	140	liters	kärl	för	matavfall,	med	hämtning	en	
gång per vecka.
Mängd restavfall per år 333 kg per hushåll i lägenhet, och år.

Fast	avgift:		 15	x	530	=	7	950	kr
Hämtningsavgift	matavfall:	 2x	1	000	=	2	000	kr
Hämtningsavgift	restavfall:	 3	x	1	990	=	5	970	kr
Viktavgift 15 x 333 x 1,90 = 9 491 kr
Summa årskostnad: 25 411 kr  
 

Observera	att	mängden	avfall	per	år	kan	variera	kraftigt	mellan	olika	hushåll	och	därmed	varierar	även	årskostnaden	för	
 avfallshanteringen.
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Gemensam avfallslösning med kärl eller container  
- Helårshämtning vid villor och radhus

EXEMPEL:

Fem	villor	har	gemensamma	behållare	för	restavfall	och	matavfall.	660	liter	för	restavfall	och	140	liter	för	matavfall	med	hämtning	
varannan vecka. 
Mängd restavfall per år, enligt riksgenomsnitt, 239 kg per hushåll och år.

Fast	avgift:	 5	x	1	190	kr	=	5	950	kr
Hämtningsavgift:	 	1	750	kr	=	1	750kr
Viktavgift:	 5	x	239	x	1,90	=	2	271	kr
Summa årskostnad: 9 971 kr
Årskostnad per hushåll: 1 994 kr 

Observera	att	mängden	avfall	per	år	kan	variera	kraftigt	mellan	olika	hushåll	och	därmed	varierar	även	årskostnaden	för	
 avfallshanteringen.

Avgifter med container eller underjordsbehållare  
- Helårshämtning vid lägenheter och verksamheter

EXEMPEL:

Flerbostadshus	med	112	lägenheter	
1	underjordsbehållare	med	volymen	5	kubikmeter,	som	töms	en	gång	per	vecka,	för	restavfall.	8	stycken	140	liter	kärl	för	matavfall,	med	
hämtning en gång per vecka. Mängd restavfall per år, 260 kg per hushåll i lägenhet, och år.

Fast	avgift:		 112	x	530	=	59	360	kr
Hämtningsavgift	matavfall:	 8	x	1000	=	8	000	kr
Hämtningsavgift	restavfall:	 18	300	=	18	300	kr
Viktavgift:	 112	x	260	x	1,90	=	55	328	kr
Summa årskostnad: 140 988 kr  
 

Hämtning på öar utan fast landförbindelse

EXEMPEL:

En	villa,	helårsboende.	Med	förbrukningen	av	två	säckar	i	månaden.

Fast	avgift:	 1	190kr
Säckavgift:	 2	x	73	kr	x	12	månader	=	1	752kr
Summa årskostnad: 2 942 kr  
 

Slamtömning

EXEMPEL:

Enskild	avlopp	3,1	kubikmeter	mindre	än	10	meter	slangdragning
Avgift för tömning 
Summa årskostnad :                                          1 420 kr  
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10 Bilaga t i l l  avfallstaxan för Kungälvs kommun 
I denna bilaga anges priser för tjänster som inte omfattas av det kommunala ansvaret enligt 15 

kap. 20 § miljöbalken.

Helårshämtning vid villor och radhus

Typ av tjänst Avgift

Besök till åvc företag
Endast fordon under 3,5 ton (inklusive last) får lämna.
Mängden	sorterat	grovavfall	får	inte	överstiga	2	kubikmeter.

300	kr	per	besök 
max 2 m3 sorterat avfall får lämnas

Bortappad nyckel för kärlskåp eller liknande 150 kr

Transportkostnad för leverans av matavfallspåsar per order 130 kr

Matavfallspåsar till verksamheter 22 l 
(transportkostnad tillkommer per order)

215 kr 
(100 st)

Matavfallspåsar till verksamheter 45 l 
(transportkostnad tillkommer per order)

100 kr 
(20 st)

Matavfallspåsar till verksamheter 60 l
(transportkostnad tillkommer per order)

130 kr 
(25 st)

Matavfallspåsar till verksamheter 140 l
(transportkostnad tillkommer per order)

120 kr 
(20 st)

Gravitationslås till kärl inklusive montering 610 kr

Lock-i-lock 140 l inklusive montering 615 kr

Lock-i-lock 190 l inklusive montering 665 kr

Lock-i-lock 370 l inklusive montering 745 kr
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Avfallstaxan fastställs av kommunfullmäktige.

Enbart	de	tjänster	som	taxan	omfattar	är	de	som	kommunen	tillhandahåller	och	utför. 
Abonnenten	är	skyldig	att	anpassa	avfallshanteringen	till	de	villkor	avseende	bl.a.	behållartyp,	 

storlek och hämtningsintervall som framgår av avfallstaxan och avfallsföreskrifterna.
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Kap 2

Antagen av kommunfullmäktige 2021-xx-xx (§ xxx/20xx)
Gäller fr.o.m 2022-01-01
Om inget annat framgår är taxan per år och inklusive moms.

Avfallsstaxa
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1  Inledning

Förord

Varje	kommun	ansvarar	för	insamling,	transport	och	återvinning	eller	bortskaffande	av	kommunalt	avfall	
och slam från avloppsanläggningar som uppkommer i kommunen. Avfallshanteringen regleras av miljö-
balken	och	avfallsförordningen.	I	kommunens	Renhållningsordning	finns	de	lokala	bestämmelserna	för	
avfallshanteringen.	I	Kungälvs	kommun	är	det	renhållningsenheten	som	arbetar	med	avfallsfrågorna	på	
uppdrag	av	kommunstyrelsen.	Verksamheten	finansieras	helt	av	taxeintäkter	från	avfallskollektivet	och	
regleras	via	den	avfallstaxa	som	beskrivs	i	detta	dokument.	Skattefinansiering	förekommer	inte. 
Avfallstaxan	är	beslutad	av	kommunfullmäktige

Taxan	är	uppbyggd	(om	inget	annat	anges)	av	tre	delar	enligt	följande:	

Total avgift = fast avgift + viktavgift + hämtningssavgift + ev. gångavstånd 

Viktavgift
Viktdebitering	innebär	att	vi	väger	avfallet	när	vi	hämtar	det	och	att	du	betalar	en	viktavgift	som	beror	på	
hur	mycket	dina	sopor	väger.	Taxan	är	miljöstyrande.	Det	betyder	att	tjänster	som	styr	mot	ett	mer	
miljöriktigt	beteende	kostar	mindre	än	tjänster	som	inte	gör	det.	En	del	av	avgiften	du	betalar	finansierar	
kostnadsfria tjänster som till exempel att du kan lämna sorterat avfall till återvinningscentralerna och 
miljöstationer.	Avgiften	varierar	därutöver	beroende	på	avfallsslag,	behållarens	storlek	och	hur	ofta	
avfallet	hämtas	och	täcker	kostnader	för	insamling,	transport,	behållare,	säckar	och	påsar.	

Mer	information	om	avfallshanteringen	finns	att	läsa	på	kommunens	hemsida	www.kungalv.se

Inledning
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2   
Helårshämtning vid villor och radhus 

I priset ingår gångavstånd om max 3 meter. Hyra av kärl ingår men rengöring av kärl ingår ej. 

Total avgift = fast avgift + viktavgift + hämtningsavgift + ev. gångavstånd

2.1 Fast avgift

Avgift

Villa och radhus
1 190 kr 
1160 kr

2.2 Viktavgift, kärl

Matavfall Restavfall Osorterat avfall

Viktavgift, per kg Ingen avgift 1,90 kr
1,70 kr

1,90 kr
1,70 kr

Om	det	inte	går	att	väga	avfallet,	t.ex.	på	grund	av	fel	på	vågen	i	sopbilen,	kommer	viktdebiteringen	att	baseras	på	ett	medelvärde	av	de	senaste	5	vägningarna.	 
Om	avfallet	inte	har	hunnit	vägas	5	gånger	(t.ex.	när	ny	tjänst	startas)	så	beräknas	viktavgiften	efter	medelvärdet	för	den	aktuella	behållartypen.

2.3 Hämtningsavgift, kärl

Sorterat avfall Varje vecka1

Varannan vecka för 
restavfall.

Sommartid varje 
vecka för matav-

fall2 Varannan vecka 

Var fjärde vecka 
för restavfall. 

 Sommartid varje 
vecka för matav-

fall2

Var fjärde vecka 
för restavfall och 

varannan vecka för 
 matavfall 

190 l kärl för 
 restavfall och 140 l 
kärl för matavfall

 
1 890 kr
1690 kr

 
1 620 kr
1450 kr

 
780 kr
700 kr

 
1  380 kr
1 230 kr

 
620 kr
550 kr

370 l kärl för 
 restavfall och 140 l 
kärl för matavfall

 
3 170 kr
2 830 kr

 
2 030 kr
1810 kr

 
1 240 kr
1110 kr

 
Erbjuds	ej

 
Erbjuds	ej

Hemkompostering
Restavfall,	varje	

vecka1, 3 

Restavfall,	 
varannan vecka3

Restavfall.	 
var fjärde vecka3

Restavfall,	 
var sjätte vecka3

190 l kärl för  restavfall 
och hemkomposte-
ring4 av allt matavfall

 
1 890 kr
1 690 kr

 
780 kr
700 kr

 
620 kr
550 kr

 
340 kr
300 kr

370 l kärl för restavfall 
och hemkomposte-
ring4 av allt matavfall

3 170 kr
2 830 kr

1 240 kr
1 110 kr Erbjuds	ej Erbjuds	ej

Osorterat avfall
(innehåller	både	
rest- och  matavfall, 
blandat)

Osorterat avfall, 
varje vecka1 

Osorterat avfall, 
varannan vecka

190 l kärl för  osorterat 
avfall

2 520 kr
2 250 kr

1 700 kr
1 520 kr

370 l kärl för 
 osorterat avfall

4 890 kr
4 370 kr

3 200 kr
2 860 kr

1. Tömning varje vecka året runt tillåts endast i Kungälvs kommuns tätorter enligt avfallsföreskrifterna. 
2.	Hämtning	varje	vecka	sommartid	från	vecka	20	(maj)	till	vecka	37	(september)	och	hämtning	varannan	vecka	under	övriga	delen	av	året.	
3. Tillåts under förutsättning att restavfallet inte innehåller något matavfall. 
4. Anmälan för kompostering till miljöenheten krävs.



12 Förslag till avfallstaxa 2022 - KS2021/0905-1 Förslag till avfallstaxa 2022 : Bilaga 2 Avfallstaxa 2022_före-efter

Kungälvs kommuns avfallstaxa

5 Helårshämtning vid villor och radhus

2.4 Gemensam avfallslösning med kärl eller container
Total avgift = fast avgift + viktavgift + hämtningsavgift + ev. gångavstånd

För	fastighetsinnehavare	som	använder	gemensam	container	eller	gemensamma	kärl	för	två	eller	flera	fastigheter	med	villor	eller	radhus,	
utan samfällighetsförening, gäller nedanstående avgifter. För samtliga hushåll som ingår i den gemensamma avfallslösningen gäller samma 
abonnemang.	Hyra	av	container	ingår.	För	varje	hämtställe	väljs	ett	grundpaket	bestående	av	1	behållare	för	restavfall	och	1	kärl	för	
matavfall,	med	samma	hämtningsintervall.	Utöver	detta	väljs	antal	tilläggsbehållare	för	restavfall	respektive	matavfall	efter	behov.

Fast	avgift	per	hushåll,	viktavgift	och	eventuell	avgift	för	gångavstånd	per	kärl	tillkommer.	Viktavgift	debiteras	efter	invägning	av	
behållarens	innehåll.	För	hushåll	utan	samfällighetsförening,	men	med	gemensam	container	eller	gemensamma	kärl	fördelas	viktavgift	
och avgift för gångavstånd lika per hushåll vid fakturering. Ansökan krävs för gemensam avfallslösning enligt avfallsföreskrifterna.  
Abonnemang	för	osorterat	avfall	erbjuds	ej.

Hämtningningsavgift, grundpaket, per år

Grundpaket med kärl Varannan vecka

Varannan vecka för 
restavfall. Sommartid varje 

vecka för matavfall4 Varje vecka3

190 l kärl för restavfall och 140 l kärl för 
matavfall/hemkompostering

1 270 kr 
1 180 kr

2 110 kr
1 950 kr

2 530 kr
2 340 kr

370 l kärl för restavfall och 140 l kärl för 
matavfall/hemkompostering

1 460 kr
1 350 kr

2 340 kr
2 170 kr

2 910 kr
2 690 kr

660 l kärl för restavfall och 140 l kärl för 
matavfall/hemkompostering

1 750 kr
1 620 kr

2 640 kr
2 440 kr

3 250 kr
3 010 kr

5	kbm	container1 för restavfall och 4 st  
140 l kärl för matavfall/hemkompostering

17 110 kr
15 840 kr

17 850 kr
16 530 kr

34 230 kr
31 690 kr

10	kbm	container1 för restavfall och 6 st  
140 l kärl för matavfall/hemkompostering

33 180 kr
30 720 kr

34 290 kr
31 750 kr

66 340 kr
61 430 kr

Hämtningsavgift tilläggsbehållare för matavfall, per behållare och år

Matavfall Varannan vecka Varje vecka3

Extra hämtningar
sommartid varje vecka för 

matavfall4

140 l kärl för matavfall
530 kr
 490 kr

1 050 kr
970 kr

830 kr
770 kr

Hämtningsavgift tilläggsbehållare för restavfall, per behållare och år

Restavfall2 Varannan vecka Varje vecka3

190 l kärl för restavfall 750 kr (690 kr) 1 470 kr (1 360 kr)

370 l kärl för restavfall 930 kr (860 kr) 1 850 kr (1 710 kr)

660 l kärl för restavfall 1220 kr (1 130 kr) 2 200 kr (2 040 kr)

5	kbm	container1 för restavfall 15 010 kr (13 900 kr) 30 020 kr (27 800 kr)

10	kbm	container1 för restavfall 30 020 kr (27 800 kr) 60 050 kr (55 600 kr)

1. Tillfällig lösning vid särskilda skäl.
2. Kräver matavfallsinsamling med 140 l kärl.
3.	Enligt	22	§	kap.	3	avfallsföreskrifterna	erbjuds	hämtning	varje	vecka	endast	i	tätorter,	för	villor	och	radhus.
4. Avgiften inkluderar tömning av kärl för matavfall varannan vecka vintertid och varje vecka sommartid, totalt 35 tömningar per år.
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2.5 Avgift för gångavstånd, över 31 meter

Minimiavgift,  
per tillfälle och kärl

Avgift per meter, 
per tillfälle och kärl

Exempel:	Sortering	med	två	kärl	avstånd	10	meter	 
och hämtning varje vecka

Kärl, per hushåll
28,70 kr
24,50 kr

4,10 kr
3,50 kr

1 492 kr
1 274 kr

1.	När	fler	än	fem	fastighetsinnehavare	använder	gemensam	avfallslösning	ingår	upp	till	10	meter	i	ordinarie	avgift	och	gångavstånd	som	överstiger	10	meter	debiteras. 
 

 
 
Avgift med säck
Säck	får	endast	användas	efter	ansökan	och	om	det	finns	särskilda	skäl.	I	priset	ingår	gångavstånd	om	max	3	meter.	 
Leverans av tomsäckar ingår.  Total avgift = fast avgift + hämtningsavgift + ev. gångavstånd 

2.6 Fast avgift

Avgift

Villa och radhus 1 190 kr 
1 160 kr

2.7 Hämtningsavgift, säck, (i nedanstående avgifter ingår viktavgifter, till skillnad från avgifterna vid kärl-
hämtning)

Sorterat avfall Varje vecka1 

Varannan vecka  
för restavfall.

Sommartid varje 
vecka för matavfall2 Varannan vecka

Var fjärde vecka 
för restavfall.

Sommartid varje 
vecka för matav-

fall2 

Var fjärde vecka 
för restavfall och 
varannan vecka 

för matavfall

160 l säck för rest-
avfall och 60 l säck 
för  matavfall

2 570 kr
2 298 kr

2 075 kr
1 860 kr

1 240 kr
1 107 kr

1 740 kr
1 560 kr

900 kr
807 kr

Hemkompostering
Restavfall.

Varje vecka1

Restavfall.
Varannan vecka

Restavfall.
Var fjärde vecka3

Restavfall.
Max 1 st säck per 

hämtning,  
var sjätte vecka3

160 l säck för rest-
avfall och hemkom-
postering av allt 
matavfall

2 570 kr
2 298 kr

1 230 kr
1 107 kr

900 kr
807 kr

490 kr
440 kr

Osorterat avfall
(innehåller	både	
rest- och matavfall, 
blandat)

Blandat avfall
Varje vecka1

Blandat avfall. 
Varannan vecka

160 l säck för osorte-
rat avfall

4 660 kr
4 180 kr

2 780 kr
2 490 kr

1. Tömning varje vecka året runt tillåts endast i Kungälvs kommuns tätorter enligt avfallsföreskrifterna. 
2.	Hämtning	varje	vecka	sommartid	från	vecka	20	(maj)	till	vecka	37	(september)	och	hämtning	varannan	vecka	under	övriga	delen	av	året.	
      3. Tillåts under förutsättning att restavfallet inte innehåller något matavfall.
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3 �Sommarhämtning�vid�fritidshus,��flerbostadshus�och��verksamheter�
(v.20, maj - v. 37, sept)

I priset ingår gångavstånd om max 3 meter. Hyra av kärl ingår men rengöring av kärl ingår ej. 

Total avgift = fast avgift + viktavgift + hämtningsavgift + ev. gångavstånd

3.1 Fast avgift

Avgift

Fritidshus
1 040 kr
 1 010 kr

Verksamhet
920 kr
890 kr

Lägenhet
530 kr
510 kr

3.2 Viktavgift, kärl

Matavfall Restavfall Osorterat avfall

Viktavgift, per kg Ingen avgift
1,90 kr
1 ,70 kr

1,90 kr
1 ,70 kr

Om	det	inte	går	att	väga	avfallet,	t.ex.	på	grund	av	fel	på	vågen	i	sopbilen,	kommer	viktdebiteringen	att	baseras	på	ett	medelvärde	av	de	senaste	5	vägningarna.	 
Om	avfallet	inte	har	hunnit	vägas	5	gånger	(t.ex.	när	ny	tjänst	startas)	så	beräknas	viktavgiften	efter	medelvärdet	för	den	aktuella	behållartypen.

3.3 Hämtningsavgift för fritidshus, kärl

Sorterat avfall Varje vecka1 
Varannan vecka för restavfall.

Varje vecka för matavfall Varannan vecka 

190 l kärl för restavfall och 
140 l kärl för matavfall 1 090 kr 970 kr 790 kr 730 kr 520 kr 480 kr

370 l kärl för restavfall och 
140 l kärl för matavfall 1 380 kr 1 230 kr 1 030 kr 920 kr 680 kr 610 kr

Hemkompostering
Restavfall.	 

Varje vecka1

Restavfall. 
Varannan vecka

190 l kärl för restavfall 1 090 kr 970 kr 520 kr 480 kr

370 l kärl för restavfall 1 380 kr 1 230 kr 680 kr 610 kr

Osorterat avfall

(innehåller	både	rest-	och	
	matavfall,	blandat)

Blandat avfall. 
Varje vecka1 

Blandat avfall.
Varannan vecka

190 l kärl för osorterat avfall 1 790 kr 1 600 kr 1 030 kr 920 kr

370 l kärl för osorterat avfall 2 070 kr 1 850 kr 1 440 kr 1 290 kr

1. Tömning varje vecka året runt tillåts endast i Kungälvs kommuns tätorter enligt avfallsföreskrifterna
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3.4 Gemensam avfallslösning för fritidshus med kärl eller container

Total avgift = fast avgift + viktavgift + hämtningsavgift + ev. gångavstånd

Total avgift = fast avgift + viktavgift + hämtningsavgift + ev. gångavstånd

För	fritidshus,	två	eller	flera,	utan	samfällighetsförening,	men	med	gemensam	container	eller	gemensamma	kärl	för	avfall,	gäller	nedan	-
stående	avgifter.	För	samtliga	hushåll	som	ingår	i	den	gemensamma	avfallslösningen	gäller	samma	abonnemang.	Hyra	av	container	ingår.	
För	varje	hämtställe	väljs	ett	grundpaket	bestående	av	1	behållare	för	restavfall	och	1	kärl	för	matavfall,	med	samma	hämtningsintervall.	
Utöver	detta	väljs	antal	tilläggsbehållare	för	restavfall	respektive	matavfall	efter	behov.

Fast	avgift	per	fritidshus,	viktavgift	och	eventuell	avgift	för	gångavstånd	per	kärl	tillkommer.	Viktavgift	debiteras	efter	invägning	av	
behållarens	innehåll.	För	fritidshus	utan	samfällighetsförening,	men	med	gemensam	container	eller	gemensamma	kärl	fördelas	viktavgift	
och avgift för gångavstånd lika per fritidshus vid fakturering. Ansökan krävs för gemensam avfallslösning enligt avfallsföreskrifterna.

Abonnemang	för	osorterat	avfall	erbjuds	ej.

Hämtningsavgift, grundpaket, per år

Grundpaket med kärl Varannan vecka

Varannan vecka för 
restavfallet. 

Varje vecka för matavfallet Varje vecka1

190 l kärl för restavfall och 140 l kärl för 
matavfall/hemkompostering

500 kr
 460 kr

680 kr
630 kr

990 kr
920 kr

370 l kärl för restavfall och 140 l kärl för 
matavfall/hemkompostering

620 kr
570 kr

800 kr
740 kr

1 240 kr
1 150 kr

660 l kärl för restavfall och 140 l kärl för 
matavfall/hemkompostering

1 000 kr
930 kr

1 190 kr
1 100 kr

2 250 kr
2 080 kr

Hämtningsavgift tilläggsbehållare, per behållare och år

Matavfall Varannan vecka Varje vecka1

140 l kärl för matavfall
180 kr
170 kr

370 kr
340 kr

Restavfall2

190 l kärl för restavfall
310 kr
290 kr

630 kr
580 kr

370 l kärl för restavfall
440 kr
410 kr

 870 kr
810 kr

660 l kärl för restavfall
820 kr
760 kr

1 880 kr
 1 740 kr

5	kbm	container2 för  restavfall
4 900 kr
4 540 kr

9 800 kr
9 070 kr

10	kbm	container2 för  restavfall
9 800 kr
9 070 kr

19 590 kr
18 140 kr

1	 Enligt	22	§	kap.	3	avfallsföreskrifterna	erbjuds	hämtning	varje	vecka	endast	i	tätorter,	vid	sommarhämtning.
2		Kräver	matavfallsinsamling	med	140	l	kärl	eller	underjordsbehållare.

3.5 Avgift för gångavstånd för fritidshus med gemensamhetslösning, över 31 meter

Minimiavgift, 
per t illfälle och kärl

Avgift per meter, 
per tillfälle och kärl

Exempel:	Sortering	med	två	kärl	avstånd	10	meter	
och hämtning varannan vecka

Kärl
28,70 kr
24,50 kr

4,10 kr
3,50  kr

517 kr 
441 kr

1.	 När	fler	än	fem	fastighetsinnehavare	använder	gemensam	avfallslösning	ingår	upp	till	10	meter	i	ordinarie	avgift	och	gångavstånd	som	överstiger	10	meter	debiteras.
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3.6�Avgift�för�sommarhämtning�från�flerbostadshus�och�verksamheter

a.��Hämtningsavgift�för�sommarhämtning�från�flerbostadshus�och�verksamheter,�kärl�
(v.20, maj - v. 37, sept)

Matavfall Varannan vecka En gång i veckan Två gånger i veckan1 Tre gånger i veckan1

140 l kärl för matavfall 170 kr
 160 kr

350 kr
330 kr

680 kr
 650 kr

1200 kr
1 140 kr

Restavfall Varannan vecka En gång i veckan Två gånger i veckan1 Tre gånger i veckan1

190 l kärl för restavfall 280 kr (250 kr) 550 kr (437 kr) 1 100 kr (875 kr) Erbjuds	ej

370 l kärl för restavfall 350 kr (310 kr)  690  kr (522 kr) 1 380 kr (1 099 kr) 2 270 kr (1 813 kr)

660 l kärl för restavfall 460 kr (410 kr)  920 kr (735 kr) 1 850 kr (1 470 kr) 3 680 kr (2 940 kr)

Osorterat avfall Varannan vecka En gång i veckan Två gånger i veckan1 Tre gånger i veckan1

190 l för osorterat avfall  790 kr (700 kr)  1 420 kr (1 260 kr) 2 860 kr (2 530 kr) Erbjuds	ej

370 l för osorterat avfall 1 280 kr (1 130 kr) 2 570 kr (2 270 kr) 3 350 kr (3 140 kr) 4 450 kr (3 940 kr)

660 l för osorterat avfall 1 580 kr (1 400 kr) 3 150 kr (2 790 kr) 4 810 kr (4 260 kr) 7 940 kr (7 030 kr)

1	Enligt	22	§	kap.	3	avfallsföreskrifterna	erbjuds	hämtning	två,	tre	eller	fyra	gånger	per	vecka	endast	för	flerfamiljshus	och	verksamheter	ej	villor	och	radhus.

b.   Sommarhämtning från verksamheter på Marstrand, avgift per kärl och år  under  
perioden (v.14, april – v.39, september)

Matavfall En gång i veckan Två gånger i veckan Tre gånger i veckan Fyra gånger i veckan

140 l kärl för matavfall 490 kr (470 kr) 1 000 kr (950 kr) 1 730 kr (1 650 kr) 3 640 kr (3 470 kr)

Restavfall En gång i veckan Två gånger i veckan Tre gånger i veckan Fyra gånger i veckan

370 l kärl för restavfall 1 000 kr (890 kr) 1 990 kr (1 780 kr) 3 280 kr (2 930 kr) 7 240 kr (6 460 kr)

660 l kärl för restavfall 1 330 kr (1 190 kr) 2 670 kr (2 380 kr) 5 330 kr (4 760 kr) 11 840 kr (10 570 kr)

Osorterat avfall En gång i veckan Två gånger i veckan Tre gånger i veckan Fyra gånger i veckan

370 l kärl för osorterat 
avfall

3 710 kr 
3 280 kr

5 120 kr
4 530 kr

6 430 kr
5 690 kr

13 510 kr
11 960 kr

660 l kärl för osorterat 
avfall

4 550 kr
4 030 kr

6 950 kr
6 150 kr

11 470 kr
10 150 kr

21 000 kr
18 580 kr

c. Avgift för extra hämtning från verksamheter på Marstrand under perioden (v.14, april 
– v.39, september)1,2

Extra hämtning en gång per vecka, utöver ordinarie hämtning, 
enligt	3.6	b.	Max	antal	hämtningar	per	vecka	totalt,	inklusive	 
ordinarie hämtningar, är fem gånger per vecka.  

Avgift mat/restavfall
en gång per vecka

kr per hämtning och kärl

Avgift osorterat avfall
 en gång per vecka

kr per hämtning och kärl

140-370 l kärl 80 kr 140 kr

660 l kärl 130 kr 220 kr
1 Beställningen ska göras minst två veckor innan
2	Endast	verksamheter	som	har	hämtning	fyra	gånger	i	veckan	kan	beställa	tjänsten

Sommarhämtning	vid	fritidshus,		flerbostadshus	och		verksamheter	(v.20,	maj	-	v.	37,	sept)
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Avgift med säck
Säck får endast användas efter ansökan och vid särskilda skäl. 
I priset ingår gångavstånd om max 3 meter. Leverans av tomsäckar om 160 liter ingår i priset. 

Total avgift = fast avgift + hämtningsavgift + ev. gångavstånd.

d. Fast avgift

Avgift

Fritidshus 1 040 kr
 1 010 kr

Verksamhet 920 kr
890 kr

Lägenhet 530 kr
 510 kr

I nedanstående avgifter ingår viktavgifter, till skillnad från avgifterna för kärlhämtning.

e. Hämtningsavgift, säck

Sorterat avfall Varje vecka1

Varannan vecka för restavfallet. 
Varje vecka för matavfallet Varannan vecka

160 l säck för restavfall och 
60 l säck för matavfall

1 380 kr
1 234 kr

900 kr
860 kr

670 kr
595 kr

Hemkompostering
Restavfall.

Varje vecka1

Restavfall. 
Varannan vecka

160 l säck för restavfall och 
hemkompostering av allt 
matavfall

1 380 kr
1 234 kr

670 kr
595 kr

Osorterat avfall

(innehåller	både	rest-	och	
 matavfall, osorterat)

Osorterat avfall, 
varje vecka1

Osorterat avfall, 
varannan vecka

160 l säck för osorterat avfall
2 370 kr
2 120 kr

1 320 kr
1 180 kr

1. Tömning varje vecka året runt tillåts endast i Kungälvs kommuns tätorter enligt avfallsföreskrifterna. 
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4  Helårshämtning vid lägenheter och verksamheter 

I	avgifterna	ingår	hämtning	och	behandling	av	kommunalt	avfall,	hyra	av	kärl,	gångavstånd	om	max	10	m.	Rengöring	av	kärl	ingår	ej.	 
Innersäckar	i	kärl	för	matavfall	ingår	inte.	Fastighetsinnehavare	investerar	och	installerar	själva	underjordsbehållare. 
Total avgift = fast avgift + hämtningsavgift + ev. gångavstånd

4.1 Fast avgift

Villa och radhus i 
samfällighetsförening/
bostadsrättsförening Verksamhet Lägenhet

Avgift 1 190 kr  (1 160 kr) 920 kr (890 kr) 530 kr (510 kr)

4.2 Viktavgift, kärl

Matavfall Restavfall Osorterat avfall

Viktavgift, per kg Ingen avgift
1,90 kr
1 ,70 kr

1,90 kr
1,70 kr

Om	det	inte	går	att	väga	avfallet,	t.ex.	på	grund	av	fel	på	vågen	i	sopbilen,	kommer	viktdebiteringen	att	baseras	på	ett	medelvärde	av	de	senaste	5	vägningarna.	 
Om	avfallet	inte	har	hunnit	vägas	5	gånger	(t.ex.	när	ny	tjänst	startas)	så	beräknas	viktavgiften	efter	medelvärdet	för	den	aktuella	behållartypen.

4.3 Hämtningsavgift, kärl

Matavfall Varannan vecka En gång i veckan Två gånger i veckan1 Tre gånger i veckan1 Fyra gånger i veckan1

140 l kärl för matavfall 490 kr
470 kr

1 000 kr
950 kr

2 180 kr
2 080 kr

3 470 kr
3 300 kr

5 630 kr
5 360 kr

Restavfall Varannan vecka En gång i veckan Två gånger i veckan1 Tre gånger i veckan1 Fyra gånger i veckan1

190 l kärl för restavfall 800 kr 
710 kr

1 580 kr
1 410 kr

3 350 kr
3 200 kr

Erbjuds	ej Erbjuds	ej

370 l kärl för restavfall 1 000 kr
890 kr

1 990 kr
1 780 kr

4 380 kr
3 910 kr

5 870 kr
5 870 kr

15 680 kr
14 000 kr

660 l kärl för restavfal 1 330 kr
1 190 kr

2 360 kr
2 110 kr

7 100 kr
6 340 kr

10 650 kr
9 510 kr

24 840 kr
22 180 kr

Osorterat avfall Varannan vecka En gång i veckan Två gånger i veckan1 Tre gånger i veckan1 Fyra gånger i veckan1

190 l kärl för osorterat 
avfall

2 280 kr
2 020 kr

4 120 kr
3 650 kr

6 960 kr
6 160 kr

Erbjuds	ej Erbjuds	ej

370 l kärl för osorterat 
avfall

3 710 kr
3 280 kr

5 120 kr
4 530 kr

8 570 kr
7 580 kr

12 860 kr
11 380 kr

30 770 kr
27 230 kr

660 l kärl för osorterat 
avfall

4 550 kr
4 030 kr

6 950 kr
6 150 kr

15 300 kr
13 540 kr

22 930 kr
20 290 kr

49 920 kr
44 180 kr

1	Enligt	22	§	kap.	3	avfallsföreskrifterna	erbjuds	hämtning	mer	än	en	gång	per	vecka	endast	för	flerfamiljshus	och	verksamheter	ej	villor	och	radhus.

4.4 Avgift för gångavstånd, över 10 meter 

Minimiavgift,  
per tillfälle och kärl

Avgift per meter,  
per tillfälle och kärl

Exempel:	Sortering	med	två	kärl	avstånd	 
20 meter och hämtning varje vecka

Kärl 28,70 kr (24,50 kr) 4,10 kr (3,50 kr) 4 264 kr (3640 kr)
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Avgift för containers och underjordsbehållare
Total avgift = fast avgift + viktavgift + hämtningsavgift

4.5 Fast avgift

Avgift

Lägenhet
530 kr
510 kr

Verksamhet
920 kr
890 kr

4.6 Viktavgift, container eller underjordsbehållare

Matavfall Restavfall Osorterat avfall

Viktavgift, kr per kg Ingen avgift
1,90 kr 
1,70 kr

1,90 kr
1,70 kr

Om	det	inte	går	att	väga	avfallet,	t.ex.	på	grund	av	fel	på	vågen	i	sopbilen,	kommer	viktdebiteringen	att	baseras	på	ett	medelvärde	av	de	senaste	5	vägningarna.	
Om	avfallet	inte	har	hunnit	vägas	5	gånger	(t.ex.	när	ny	tjänst	startas)	så	beräknas	viktavgiften	efter	medelvärdet	för	den	aktuella	behållartypen.

4.7 Hämtningsavgift, containers och underjordsbehållare

Matavfall Varannan vecka En gång varje vecka
Två gånger varje 

vecka
Tre gånger varje 

vecka

Underjordsbehållare2 0,5 - 1,3 m3:

3 570 kr
3 400 kr

6 490 kr
6 180 kr Erbjuds	ej Erbjuds	ej

Restavfall

Underjordsbehållare2 0,5 - 1,3 m3

2 520 kr
2 250 kr

5 040 kr
4 500 kr Erbjuds	ej Erbjuds	ej

Underjordsbehållare2 1,4 - 3 m3

5 810 kr
5 190 kr

11 630 kr
10 380 kr Erbjuds	ej Erbjuds	ej

Underjordsbehållare2 3,1 - 5 m3

9 140 kr
8 160 kr

18 300 kr
16 340 kr Erbjuds	ej Erbjuds	ej

Container1 om 5 m3

12  110 kr
10 810 kr

24 230 kr
21 630 kr

53 820 kr
48 050 kr

107 630 kr
96 100 kr

Container1 om 10 m3

24 330 kr
21 720 kr

48 640 kr
43 780 kr

107 630 kr
96 100 kr

215 250 kr
192 190 kr

Lastväxlare3, 20 - 35 m3

10 350 kr
9 240 kr

20 710 kr
18 490 kr Erbjuds	ej Erbjuds	ej

Osorterat avfall

Underjordsbehållare2 0,5 - 1,3 m3 5 040 kr  (4 460 kr) 9 590 kr (8 490 kr) Erbjuds	ej Erbjuds	ej

Underjordsbehållare2 1,4 - 3 m3 10 490 kr (9 280 kr) 20 980 kr (18 570 kr) Erbjuds	ej Erbjuds	ej

Underjordsbehållare2 3,1 - 5 m3 18 450 kr (16 330 kr) 34 180 kr (30 250 kr) Erbjuds	ej Erbjuds	ej

Container1 om 5 m3 25 020 kr (22 140 kr) 50 030 kr (44 270 kr) 84 890 kr (75 120 kr) 169 660 kr, 150240kr

Container1 om 10 m3 45 640 kr (40 390kr) 84 890 kr (75 120 kr) 157000kr (138 940 kr 314020 kr, 277890kr

Lastväxlare, 20 - 35 m3 15 810 kr (13 990 kr) 31 620 kr (27 980 kr) Erbjuds	ej Erbjuds	ej

1 Inklusive containerhyra
2 Inklusive säck
3	Lastväxlarcontainer,	som	inte	innehåller	något	matavfall	får	hämtas	en	gång	var	fjärde	vecka.	Halva	avgiften	för	hämtning	varannan	vecka	debiteras.
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Avgift med säck
Säck får endast användas efter ansökan, och vid särskilda skäl.  
I priset ingår gångavstånd om max 10 meter. Leverans av tomsäckar ingår i priset. 

Total avgift = fast avgift + hämtningsavgift + ev. gångavstånd

4.8 Fast avgift

Avgift

Lägenhet
530 kr
510 kr

Verksamhet
920 kr
890 kr

I nedanstående avgifter ingår viktavgifter, till skillnad från avgifterna för kärlhämtning.

4.9 Hämtningsavgift, säck

Matavfall Varannan vecka Varje vecka

60 l säck för matavfall
490 kr
470 kr

830 kr
790 kr

Restavfall Varannan vecka Varje vecka

160 l säck för restavfall
1 230 kr
1 100 kr

2 210 kr
1 970 kr

Osorterat avfall Varannan vecka Varje vecka

160 l säck för osorterat avfall
3 370 kr
2 980 kr

5 300 kr
4 690 kr
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Avgift med stationär sopsug
Total avgift = fast avgift + viktavgift + hämtningsavgift + driftavgift

4.10 Fast avgift

Avgift

Lägenhet
530 kr
510 kr

Verksamhet
920 kr
890 kr

4.11 Viktavgift, sopsug

Matavfall Restavfall

Viktavgift, per kg Ingen avgift
1,90 kr
1,70 kr

Om	det	inte	går	att	väga	avfallet,	t.ex.	på	grund	av	fel	på	vågen,	kommer	viktdebiteringen	att	baseras	på	ett	medelvärde	av	de	senaste	5	vägningarna.	 
Om	avfallet	inte	har	hunnit	vägas	5	gånger	(t.ex.	när	ny	tjänst	startas)	så	beräknas	viktavgiften	efter	medelvärdet	för	den	aktuella	behållartypen.

4.12 Hämtningsavgift, per lägenhet och år, sopsug

Hämtning av matavfall Hämtning av restavfall

Hämtningsavgift
68 kr 89 kr

Driftavgiftstillägg för sopsug med kommunalt huvudmannaskap 
Betalas	endast	av	fastighetsägare	som	är	anslutna	till	sopsug	med	kommunalt	huvudmannaskap.	Avgiften	finansierar	bl.a.	driftkostnader,	
energiförbrukning,	underhåll,	återinvestering,	information	samt	försäkring	av	sopsugsanläggningen.

4.13 Driftavgift, per lägenhet/verksamhet och år

Avgift

Lägenhet 695 kr

Verksamhet 695 kr

Avgifter för stationär sopsug
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5  Hämtning på öar  
utan fast landförbindelse

Här	finns	priserna	för	hämtning	på	öar	utan	fast	landförbindelse.	Marstrandsön	och	Klåverön	räknas	inte	till	sådana	öar.	

Detta gäller t.o.m april 2022: Särskilda	säckar	ska	användas,	i	vilka	hämtningen	ingår	då	de	köps.	Säckar	betalas	i	förskott	och kan 
köpas	på	båten	eller	hos	kommunens kundcenter, Stadshuset, Kungälv,  

Detta gäller fr.o.m maj 2022: ska fastighetsinnehavare välja mellan att lämna sitt mat och restavfall på ön eller på fastlandet, samt om 
det	gäller	sommar	eller	helårshämtning.	Säckar	ingår	i	hämtningsavgiften	och	ska	inte	längre	betalas	i	förskott.	Antalet	säckar	skiljer	sig	
beroende	på	tjänst,	sommar	eller	helårshämtning.	Matavfall	lämnas	om	möjligt	på	ön	i	annat	fall	lämnas	matavfallet på anvisad plats på 
fastlandet.

5.1 Fast avgift

Avgift

Villa,	helårsboende
1 190 kr
1 160 kr

Fritidshus
1 040 kr
1 010 kr

5.2 Hämtningsavgift, säck, t.o.m. april 2022

Avgift per säck

Hämtning av säck på anvisad avlämningsplats 
(betalat	i	förskott	per	säck).	

73  kr
65 kr

5.3 Hämtningsavgift, säck och gemensamhetslösning, fr.o.m. maj 2022 
I nedanstående avgifter ingår viktavgiften. Total avgift = fast avgift + hämtningsavgift. 
 

Sommarhämtning  

v.20, maj - v. 37, sept Avgift

Sommarabonnemang
Mat- och restavfall lämnas på anvisad plats på ön:	9	säckar	för	
restavfallet per sommar lämnas på anvisad plats. 

Matavfall lämnas om möjligt på ön i annat fall lämnas 
matavfallet på anvisad plats på fastlandet.

670 kr

Sommarabonnemang
Mat och restavfall lämnas på anvisad plats på fastlandet:	Bo-
ende transporterar själv avfall till anvisad plats på fastlandet

350 kr

Extra säck 140 kr/ säck

Helårshämtning Avgift

Året runt 
Mat- och restavfall lämnas på anvisad plats på ön:	12	säckar	per	
år lämnas på anvisad plats. 

Matavfall lämnas om möjligt på ön i annat fall lämnas 
matavfallet på anvisad plats på fastlandet.

 880 kr

Året runt 
Mat och restavfall lämnas på anvisad plats på fastlandet:	
Boende transporterar själv avfall till anvisad plats på fastlandet. 
Lämnas på anvisad plats. 

450 kr

Extra säck 140 kr/säck
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6   
Avfall från enskild avloppsanordning samt fettavfall

6.1  Avgifter för ordinarie slamsugning av slamavskiljare, sluten tank, bajamajor1 el-
ler minireningsverk, enligt turlista (schema). Slanglängder upp till tio meter ingår i 
avgiften

Avgift per tömning

0	-	3	kbm 1 180 kr1 (1 100 kr)

3,1	-	4	kbm 1 420 kr  (1 330 kr)

4,1	-	5	kbm 1 670 kr (1 560 kr)

5,1	-	6	kbm 1 900 kr (1 780 kr)

6,1	-	7	kbm 2 160 kr (2 020 kr)

7,1	-	8	kbm 2 400 kr (2 240 kr)

8,1	-	9	kbm 2 660 kr (2 490 kr)

6.2 Avgifter om slanglängden överstiger 10 meter

Avgift kr per tömning

11 - 15 m 170 kr (160 kr)

16 - 20 m 230 kr (220 kr)

21 - 25 m 290 kr (280 kr)

26 - 30 m 350 kr (340 kr)

31 - 35 m 410 kr (400 kr)

36 - 40 m 470 kr (460 kr)

41 - 45 m 530 kr (520 kr)

46 - 50 m 590 kr (580 kr)

51 - 55 m 880 kr (820 kr)

56 - 60 m 940 kr (880 kr)

61 - 65 m 1 000 kr (940 kr)

66 - 70 m 1 060 kr (1 000 kr)

71 - 75 m 1 120 kr (1 060 kr)

76 - 80 m 1 180 kr (1 120 kr)

Över 80 m 1 240 kr (1 180 kr)

6.3 Avgift för tungt lock

Avgift per lock och tömning

Tilläggsavgift för lock med vikt 15 - 50 kg 250 kr

Tilläggsavgift för lock med vikt > 50 kg 650 kr (610 kr)

6.4 Avgift för sughöjd
Avgift per tömning

Tilläggsavgift	när	sughöjden	(mellan	anläggningens	botten	 
och  fordonets uppställningsplats) överstiger 6 meter 490 kr 



12 Förslag till avfallstaxa 2022 - KS2021/0905-1 Förslag till avfallstaxa 2022 : Bilaga 2 Avfallstaxa 2022_före-efter

Kungälvs kommuns avfallstaxa

17Avfall från enskild avloppsanordning samt fettavfall 

6.5 Avgift för jourtömning av avloppsanläggning och fettavskiljare, avgifter för  
ordinarie tömning enligt 6.1 respektive 6.7 tillkommer 

Avgift per tömning

Arbete	som	utförs	inom 24 timmar (6 timmar) efter	beställning,	 
alla tider på dygnet - jourtömning avloppsanläggning 3 890 kr (3 780 kr)

Arbete	som	utförs	inom	24 timmar (6 timmar)	efter	beställning,	 
alla tider på dygnet - jourtömning fettavfall 2 840 kr

6.6 Extra slamsugning av enskild avloppsanläggning, avgifter för ordinarie slamsugning  
enligt 6.1 tillkommer 

Avgift per tömning

Budad tömning 
Arbete	som	utförs	inom	fem	arbetsdagar 280 kr (260 kr)

Akut tömning
Arbete	som	utförs	senast	arbetsdagen	efter	beställningsdagen 1 050 kr (980 kr)

Datumbestämd	tömning
Arbete	som	utförs	på	datumbestämd	för-	eller	eftermiddag	 
(kl 8-16, vardag) 3 010 kr 

6.7 Avgift för ordinarie tömning av fettavfall, enligt turlista (schema). Slanglängder upp 
till tio meter ingår i avgiften

Avgift per tömning

0	-	3	kbm 1 180 kr1 (1 100 kr)

3,1	-	4	kbm 1 420 kr  (1 330 kr)

4,1	-	5	kbm 1 670 kr (1 560 kr)

5,1	-	6	kbm 1 900 kr (1 780 kr)

6,1	-	7	kbm 2 160 kr (2 020 kr)

7,1	-	8	kbm 2 400 kr (2 240 kr)

8,1	-	9	kbm 2 660 kr (2 490 kr)

Avgift per tömning

Volymer upp till 3 m3 2 630 kr (2 460 kr)

Volymer över 3 m3 - 7 m3 4 020 kr (3 760 kr)

6.8 Extra tömning av fettavfall, avgifter för ordinarie tömning enligt 6.7 tillkommer  

Avgift per hämtning

Arbete	som	utförs	inom	fem	arbetsdagar 1 470 kr 

Arbete	som	utförs	senast	arbetsdagen	efter	beställningsdagen 1 620 kr 

6.9 Avgift för tömning av fosforfälla 

Avgift per tömning

Filtermaterial kassett, högst 1 ton 1 160 kr 

Filtermaterial lösvikt 1 560 kr 

6.10 Övriga avgifter
För	tjänster	som	inte	finns	reglerade	i	detta	dokument	sker	debitering	per	timme	för	hantering	av	det	aktuella	avfallet.	 
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7   Tilläggstjänster och särskilda avgifter 

Avgift för extra säck, extra tömning av kärl eller underjordsbehållare/container
Viktavgift	gäller	även	för	extra	tömning	av	kärl,	container	och	underjordsbehållare	(1,90	kr	per	kg).	 
För säck ingår viktavgiften i hämtningsavgiften.

7.1 Avgift för extra hämtning och extra säck, per kärl/säck

Avgift, vid
ordinarie hämtning

Avgift, inom tre dygn  
efter	beställning

Avgift, inom ett dygn  
efter	beställning

Hämtning av extrasäck om 60 l (matavfall) 80 kr (70 kr) 180 kr (180 kr) 260 kr (260 kr)

Hämtning av extrasäck1 om 160 l 90 kr1 (80 kr) 200 kr1 (200 kr) 320 kr1 (290 kr)

Tömning av kärl om 140 - 370 l Erbjuds	ej 390 kr (390 kr) 720 kr (720 kr) 

Tömning av kärl om 660 l Erbjuds	ej 440 kr (440 kr) 830 kr (830 kr)

Tömning av container Erbjuds	ej 830 kr (830 kr) 990 kr (990 kr)

Tömning	av	underjordsbehållare	0,5	-	5	m3 Erbjuds	ej 1 510 kr (1 470 kr) 1 810 kr (1 760 kr)

1.	Hämtning	av	extrasäck	erbjuds	endast	till	kunder	som	har	abonnemang	med	säck.

7.2 Avgifter för tillfälliga behållare vid evenemang7.2 Avgifter för tillfälliga behållare vid evenemang
Avgifterna, per dygn respektive per vecka, inkluderar utkörning, återtagning, hyra och rengöring. Avgifter för kärl och säck inkluderar Avgifterna, per dygn respektive per vecka, inkluderar utkörning, återtagning, hyra och rengöring. Avgifter för kärl och säck inkluderar 
behandling.	Observera	att	för	container	tillkommer	viktavgift	(1,50	kr	per	kg).	Extra	tömning	kan	vid	behov	beställas	för	en	extra	kostnad.behandling.	Observera	att	för	container	tillkommer	viktavgift	(1,50	kr	per	kg).	Extra	tömning	kan	vid	behov	beställas	för	en	extra	kostnad.

Container

Restavfall Avgift

5 m3 container1, per dygn 200 kr

5 m3 container1, per vecka 250 kr

10 m3 container1, per dygn 300 kr

10 m3 container1, per vecka 350 kr

Osorterat Avgift

5 m3 container1, per dygn 500 kr

5 m3 container1, per vecka 1 500 kr

10 m3 container1, per dygn 800 kr

10 m3 container1, per vecka 2 000 kr

Extra tömning

Tillägg på ovanstående avgifter Avgift

Extra	tömning	av	container,	inom	3	dygn	efter	beställning,	vardagar 150 kr

Extra	tömning	av	container,	inom	1	dygn	efter	beställning,	alla	dagar	i	veckan 300 kr

Extra	tömning	av	container,	samma	dag	som	beställning,	alla	dagar	i	veckan 500 kr

1 Inklusive containerhyra
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Avgifter för tillfälliga behållare vid evenemang

Kärl ock säck

Matavfall Avgift

140 l kärl1, per dygn 60 kr

Restavfall

160 l säck2, per dygn 140 kr

190 l kärl, per dygn 125 kr

370 l kärl, per dygn 150 kr

660 l kärl, per dygn 170 kr

Osorterat Avgift

160 l säck2, per dygn 200 kr

190 l kärl, per dygn 175 kr

370 l kärl, per dygn 230 kr

660 l kärl, per dygn 330 kr

Extra tömning

Tillägg på ovanstående avgifter  Avgift

Extra	tömning	av	kärl,	inom	3	dygn	efter	beställning,	vardagar 110 kr

Extra	tömning	av	kärl,	inom	1	dygn	efter	beställning,	alla	dagar	i	veckan 140 kr

Extra	tömning	av	kärl,	samma	dag	som	beställning,	alla	dagar	i	veckan 170 kr

1 Inklusive innersäck
2 Inklusive säck

7.2 Grovavfall till ÅVC

Avgift per kort

Nytt ÅVC-kort till hushåll 220 kr

Extra	besök	för	avlämning	av	grovavfall	vid	återvinningscentral,	utöver	6	st	avgiftsfria	besök	per	år,	per	
besök	(gäller	fastighetsägare	som	fått	begränsningar) 300 kr

7.3 Avgift för hämtning1 av grovavfall eller smått elavfall1

Avgift per kolli

Grovavfall eller smått elavfall  ≤ 1 m3, per kolli 350 kr

1 Hämtas	efter	budning
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7.4 Avgift för hämtning1 av grovavfall i container

Avgift Vippcontainer 5 m3 Avgift Vippcontainer 10 m3

Grovavfall,	utkörning	och	återtagning,	inklusive	behandling	och	
hyra upp till tre dagar, kr/tillfälle 1 280 kr 1 640 kr

Extra tömning och återutställning.
Tillägg på ovanstående avgifter, kr/tillfälle 1 280 kr 1 640 kr

Felsortering. 
Om	container	innehåller	felsorterat	avfall	debiteras	dubbla	ordi-
narie avgiften, per tömning.2 2 560 kr 3 280 kr

1		 Hämtas	efter	budning 
2	 För	att	undvika	kostnad	för	felsorterat	avfall	ska	kunden	kontrollera	innehållet	i	containern	och,	vid	behov,	vidtagit	åtgärder,	innan	tömningsfordon	kommit	till	platsen.

7.5 Avgift för hämtning av trädgårdsavfall1,2 i kärl

Avgift per kärl för hämtning en gång varannan vecka

Kärl om 370 l
960 kr

(850 kr)

1	Hämtning	sker	från	april	till	november	(16	hämtningar),	oktober
2 Gäller endast inom område 1 enligt avfallsföreskrifterna.  
 

7.6 Avgift för hämtning av tidningar och kontorspapper i kärl fr.o.m. maj 2022 

Tidningar Varje vecka Varannan vecka Var fjärde vecka
Extra hämtning, inom 
fem	arbetsdagar

190 l kärl 6 500 kr 3 200 kr 1 600 kr 150 kr

370 l kärl 7 600 kr 3 800 kr 1 900 kr 180 kr

660 l kärl 9 500 kr 4 700 kr 2 300 kr 220 kr

Kontorspapper

190 l kärl 4 150 kr 2 100 kr 1 250 kr 150 kr

370 l kärl 4 200 kr 2 200 kr 1 300 kr 180 kr

660 l kärl 4 600 kr 2 400 kr 1 800 kr 220 kr
 
 
 

7.7Avgift för hämtning av latrin
Gäller endast inom område 1 enligt avfallsföreskrifterna.  
Budad	hämtning	av	latrin	i	engångsbehållare.	Engångsbehållare	ingår.

Avgift	per	behållare	och	tillfälle

Hämtning	av	latrinbehållare	efter	beställning 310 kr

7.8 Avgift för byte av abonnemang

Avgift per ändring

Ändring	av	hämtningsintervall	eller	storlek	av		behållare.	En	ändring	
per år får ske utan avgift, utöver detta gäller avgift per ändring. 100 kr

Ansökan om uppehåll 250 kr
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7.9 Avgifter vid felsortering
I	avfallsföreskrifter	för	Kungälvs	kommun	anges	hur	avfall	ska	sorteras.	Om	felaktigt	avfall	läggs	i	behållare	för	matavfall,	restavfall	eller	
trädgårdsavfall kan felsorteringsavgift komma att faktureras. Fastighetsägaren kan även komma att kontaktas och felet påpekas.

Om	container	för	grovavfall	innehåller	felsorterat	avfall	debiteras	dubbla	ordinarie	avgiften	vid	första	tillfället.

Avgift kr per hämtställe och tillfälle

Villor,	radhus,	fritidsboende,	flerbostadshus	och	verksamhet
300 kr

(250 kr)

Grovavfall Se kapitel 7.4

7.10�Avgift�för�gångavstånd,�för�flerbostadshus�och�verksamheter�över�10�meter

Minimiavgift,  
per tillfälle och kärl/säck

Avgift per meter,  
per tillfälle och kärl/säck

Exempel:	Sortering	med	två	kärl	avstånd	 
20 meter och hämtning varje vecka

Kärl eller säck
28,70 kr
24,50 kr

4,10 kr
3,50 kr 4 264 kr (3640 kr)

7.11 Avgift för gångavstånd, för villor, radhus och fritidshus över 3 meter

Minimiavgift,  
per tillfälle och kärl/säck 

Avgift per meter,  
per tillfälle och kärl/säck

Exempel:	Sortering	med	två	kärl,	avstånd	10	meter	och	
hämtning varannan vecka

Kärl eller säck
28,70 kr 
24,50 kr

4,10 kr
3,50 kr

1 492 kr 
1 274 kr

 

7.12 Uppsamlingsplats vintertid 
Vinterabonnemang 
 
Om dåligt väglag vintertid frekvent hindrar hämtning från att ske från fastigheten på grund av icke farbar väg, så ska ett vinte-
rabonnemang tecknas. Berörda fastigheter lämnar avfall i gemensamma kärl på anvisad uppsamlingsplats under den hämt-
ningsperiod som anvisas av kommunen. Övrig tid har varje fastighet sina vanliga, enskilda kärl och avfall hämtas vid ordinarie 
hämtställe. När sådant vinterabonnemang tecknas och löper tills vidare erhåller berörda hushåll 20 % rabatt på ordinarie 
hämtningsavgift hela året. Under de veckor som hämtning sker från den gemensamma uppsamlingsplatsen debiteras inte 
viktavgift för avfallet. Den fasta avgiften betalas som vanligt av alla hushåll 
 
Tillfälligt dåligt väglag, ej farbar väg
När hämtning inte kan ske vid fastigheten på grund av extraordinära omständigheter, exempelvis dåligt väglag vid otjänligt 
väder och där vägen inte är farbar, ska avfall lämnas i gemensamma kärl på anvisad uppsamlingsplats. Under de veckor som 
hämtning sker från den gemensamma uppsamlingsplatsen debiteras inte viktavgift för avfallet. Den fasta avgiften och hämt-
ningsavgiften betalas som vanligt av alla hushåll.

7.13 Avgifter vid timersättning
För	hämtning	med	andra	metoder	än	de	som	är	beskrivna	i	denna	renhållningstaxa	eller	där	förhållandena	väsentligt	avviker	från	vad	som	
är	normalt	debiteras	avgift	per	timme.	Vid	behov	får	kommunen	besluta	om	tillfälliga	avgifter	baserat	på	självkostnad	för	tjänsten.

Avgift kr per timme

Renhållningsfordon	inklusive	förare 910 kr

Lastväxlare inklusive förare 840 kr

Kranbil	inklusive	förare 1 260 kr

Båt med skeppare för skärgårdshämtning 3 500 kr

Hjälparbetare	på	båten 700 kr
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8 Avfallstaxan för Kungälvs kommun 
Allmänna bestämmelser

Varje	kommun	ansvarar	för	insamling,	transport	och	återvinning	eller	bortskaffande	av	kommunalt	avfall	och	slam	från	avloppsanlägg-
ningar	som	uppkommer	i	kommunen.	I	Kungälvs	kommun	är	det	renhållningsenheten	som	arbetar	med	avfallsfrågorna	på	uppdrag	av	
kommunstyrelsen.	Enheten	ansvarar	även	för	information	och	råd	om	avfallshantering.	Verksamheten	finansieras	med	avgifter	beslutade	
av	kommunfullmäktige.	Avfallshanteringen	regleras	av	miljöbalken	och	avfallsförordningen.	Reglerna	gäller	i	Sverige	och	därmed	också	i	
Kungälvs kommun.

Varje	kommun	ska	ha	en	renhållningsordning.	Renhållningsordningen	består	av	två	dokument;	avfallsföreskrifter	och		avfallsplan.	 
Av avfallsföreskrifterna framgår vilka skyldigheter och vilket ansvar som vilar på olika aktörer. Av avfallsplanen framgår uppgifter om avfall 
inom	kommunen	och	kommunens	åtgärder	för	att	minska	avfallets	mängd,	farlighet	etc.	Renhållningsordningen	är	kommunens	verktyg	
för	att	styra	avfallshanteringen	och	en	rättslig	grund	i	det	dagliga	arbetet	samt	vid	tvister	etc.	

8.1 Allmänt 
Dessa	föreskrifter	om	avgifter	har	kommunen	beslutat	med	stöd	av	27	kap.	4-5	§	miljöbalken.	Avgifterna	avser	den	insamling,	transport,	
återvinning	och	bortskaffande	av	avfall	som	utförs	genom	kommunens		försorg.

Avfallstaxan är miljöstyrande och tas ut så att återanvändning, återvinning eller annan miljövänlig avfallshantering stimuleras .  
Taxan	ska:

• styra mot målen i kommunens renhållningsordning, 

• stimulera miljömässigt riktig avfallshantering, 

•	 stimulera	en	god	arbetsmiljö,	

•	 styra	mot	en	rationell	avfallshantering	som	bidrar	till	minskad	klimatpåverkan,	

• ge kunden viss valfrihet avseende servicegrad,

	•	 finansiera	kostnaderna	för	kommunens	avfallsverksamhet.	

8.2 Ansvar för den kommunala renhållningen och gällande regler
Huvudmannaskapet	för	kommunens	renhållning	ligger	hos	kommunstyrelsen.	Utförande	organ	är	Renhållningsenheten.	Kommunens	
avfallshantering utförs av upphandlade entreprenörer.

För	kommunens	avfallshantering	gäller	bestämmelserna	i	Miljöbalken,	Avfallsförordningen,	andra	förordningar	utfärdade	med	stöd	av	
miljöbalken	samt	i	avfallsföreskrifter	för	Kungälvs	kommun.

8.3�Definitioner
Fast avgift:	Årlig	avgift	som	ska	bidra	till	kostnader	för	drift	av	återvinningscentraler	samt	behandling	av	avfall	som	lämnas	på	centralerna,	
insamling	och	behandling	av	grovavfall,	farligt	avfall	m.m.	samt	kostnader	för	kundtjänst,	avfallsplanering,	utveckling	och	information.

Hämtningsavgift: Årlig	avgift	som	ska	täcka	kostnader	för	insamling	och	behandling	av	kärl-	och	säckavfall.	Nivån	på	den	rörliga	
avgiften	avgörs	av	kundens	val	av	behållarstorlek,	hämtningsintervall	m.m.

Villahushåll:	Som	boende	i	en-	och	tvåbostadsfastigheter	till	denna	kategori	räknas	samtliga	fastigheter	taxerade	som	småhus	utom	
fastigheter	för	fritidsboende,	se	nedan

Fritidsboende:	om	folkbokförd	på	annan	fastighet.

Flerbostadshus:	är	ett	bostadshus	med	minst	tre	bostadslägenheter.

Verksamheter: Skolor,	förskolor,	restauranger,	sjukhus,	fritidsanläggningar,	affärer,	hotell,	båtklubbar	m	m	som	inte	utgörs	av	boende.

Budning:	Beställning	vid	varje	enskild	hämtning.	Avgift	betalas	per	hämtning.

Abonnemang:	Regelbunden	hämtning	med	bestämt	intervall.

Kbm:	Förkortning	för	kubikmeter.	Anger	volym	på	exempelvis	container	och	slam.

Osorterat avfall: innehåller	både	rest-	och	matavfall,	blandat.

Behållare: avser	säck,	kärl	eller	brunn	vid	enskild	avloppsanläggning.	

Bomkörning:	uppstår	om	slambilen	inte	kan	utföra	slamtömningen	som	planerat.	Exempel	på	orsaker	till	bomkörning	kan	vara	att	
handtag	saknas	på	betonglock,	hinder	på	vägen	eller	att	brunnslocket	är	blockerat	m.m.



12 Förslag till avfallstaxa 2022 - KS2021/0905-1 Förslag till avfallstaxa 2022 : Bilaga 2 Avfallstaxa 2022_före-efter

Kungälvs kommuns avfallstaxa

23Avfallstaxan	för	Kungälvs	kommun	–	Allmänna	bestämmelser

I�övrigt�gäller�samma�definitioner�som�i�avfallsföreskrifterna�för�Kungälvs�kommun.

8.4 Betalningsskyldig och betalningsmottagare

Fastighetsinnehavare	är	betalningsskyldig	och	ska	teckna	abonnemang	för	aktuell	avfallshantering.	Avgiften	ska	betalas	till	Kungälvs	
kommun.

Betalas	inte	debiterad	avgift	inom	tid	som	anges	på	fakturan	skickas	betalningspåminnelse.	Därefter	skickas	inkassokrav	och	ersättning	
för inkassokostnad påföres enligt lagen om ersättning för inkassokostnader.

Anmärkning mot fakturan ska lämnas till kommunen inom åtta (8) dagar.

Betalningsskyldighet	gäller	även	vid	de	tillfällen	då	avfall	inte	kunnat	hämtas,	på	grund	av	att	avfallsbehållaren	inte	varit	tillgänglig	vid	
hämtningstillfället,	inte	använts	eller	varit	placerad	på	annat	sätt	än	det	i	abonnemanget	specificerade	sättet.

Avgiftsskyldigheten	kan	inte	överlåtas	på	nyttjanderättshavare	även	om	sådan	överenskommelse	finns	mellan	fastighetsinnehavare	och	
nyttjanderättshavare.

Avgiftsskyldighet	föreligger	även	från	fastigheter	där	avfall	ej	finns	att	hämta	dock	inte	om	dispens	för	uppehåll	föreligger.

8.5 Ägarbyte och ändrade ägarförhållande
Vid	ägarbyte	ska	uppgifter	om	ny	ägare	och	tillträdesdatum	snarast	lämnas	skriftligt	till	Kungälvs	kommun.	Blankett	om	ägarbyte	finns	på	
www.kungalv.se eller kundcenter telefon 0303-23 80 00.

Ändring	av	ägandeförhållanden,	avfallsmängd,	behållares	placering	eller	annan	ändring	som	kan	ha	betydelse	för	beräkning	av	avfalls-	
avgiften ska utan onödigt dröjsmål anmälas till kommunen enligt kommunens renhållningsordning. Ny avgift ska gälla från och med den 
dag ändringen träder i kraft, men avgiften justeras först vid nästa ordinarie faktureringstillfälle.

För uppehåll och dispenser se kommunens avfallsföreskrifter.

8.6 Fastighetsinnehavarens ansvar 
Fastighetsinnehavaren är ytterst ansvarig gentemot kommunen för avfallet som uppkommer eller av andra skäl är förekommande på 
fastigheten.	Fastighetsinnehavarens	ansvar	gällande	sortering,	behållare,	avfallsutrymmen,	hämtningsvägar	m.m.	återfinns	i	kommunens	
avfallsföreskrifter.

8.7 Avfallstaxans konstruktion 
Taxan	är	uppbyggd	(om	inget	annat	anges)	av	tre	delar	enligt	följande:	

Total avgift = fast avgift + viktavgift + hämtningsavgift + ev. gångavstånd. 

Fast avgift	ska	betalas	för	alla	lägenheter	i	flerfamiljshus	och	för	alla	bostäder	i	småhus,	villor,	radhus	och	parhus	för	permanentboende	
och	fritidsboende,	samt	för	alla	verksamheter.	För	verksamheter	betalas	fast	avgift	per	anläggning.	Vissa	småhus	innehåller	två	bostäder	
och	fast	avgift	ska	betalas	för	varje	bostad.	Fastighet	där	det	finns	mer	än	en	byggnad	för	bostadsändamål,	debiteras	fast	avgift	per	
bostad.	För	fastigheter	med	permanentboende	och	gäststuga	och	liknande		utgår	fast	avgift	för	permanentboende	och	en	fast	avgift	för	
gäststugan	då	den	används.	För	byggnad	som	normalt	inte	klassas	som	bostad,	men	som	används	som	bostad,	debiteras	fast	avgift	per	
hushåll.

Den	fasta	avgiften	finansierar	bland	annat	kostnader	för	kommunens	fyra	återvinningscentraler,	behandling	av	farligt	avfall,	grovavfall,	
insamling	av	kylmöbler	och	småbatterier,	samt	planering,	utveckling,	information,	administration,	kundtjänst	och	fakturering.

Den	fasta	avgiften	utgår	för	samtliga	bebyggda	fastigheter.	När	uppehåll	i	hämtning	av	kommunalt	avfall	har	beviljats,	efter	ansökan	
enligt	kommunens	avfallsföreskrifter,	kvarstår	betalningsskyldigheten	för	den	fasta	avgiften.	Undantag	görs	för	fastigheter	där	ingen	
verksamhet	sker	eller	som	betraktas	som	obeboeliga.

Viktavgift gäller per kg invägd mängd osorterat kommunalt avfall och/eller sorterat restavfall. För matavfallet utgår ingen viktavgift. 

Hämtningsavgift	i	den	ingår	tömning	och	hämtning.	Nivån	på	avgiften	beror	på	val	av	abonnemang,	behållarstorlek	och	hämtningsintervall.	

Gångavstånd om kärlet eller säcken placeras på ett maximalt avstånd om 3 meter till insamlingsfordonets uppställningsplats utgår    
ingen	extra	avgift.	Gångavstånd	räknas	för	avfall	från	kärl	och	säck	och	definieras	som	den	kortaste	uppmätta	sträcka	mellan	insamlings-	
fordonets	uppställningsplats	och	platsen	för	hämtning	av	behållare.	Gångavståndet	mäts	av	kommunen	utsedd	insamlingsentreprenör.	
Gångavståndet	debiteras	per	meter	och	behållare	överstigande	3	m	(i vissa fall debiteras gångavståndsavgiften först efter 10 meter).
Varje trappsteg räknas som två meter.
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8.8 Undantag/dispens
Det	finns	möjlighet	att	få	glesare	hämtning	vid	t.ex.	matavfallsortering	eller	hemkompostering	m.m.	Det	finns	också	möjlighet	till	andra	
undantag.	Samtliga	undantag	framgår	av	kommunens	avfallsföreskrifter.		Föreskrifterna	hittar	du	på	kommunens	webbplats,		www.kungalv.se.

8.9 Återvinningscentraler (ÅVC)
Vid	kommunens	fyra	återvinningscentraler,	(ÅVC),	får	hushåll	i	Kungälvs	kommun	som	har	avfallsabonnemang,	lämna	sorterat	grovav-
fall,	farligt	avfall	och	elavfall.	Den	fasta	avgiften	i	taxan	finansierar	kostnader	för	kommunens	fyra	återvinningscentraler.	Passerkort	
krävs för att få tillgång till återvinningscentralerna.  

För	begränsningar	i	mängden	avfall	som	får	lämnas	se	avfallsföreskrifterna	och	kommunens	webbplats;	www.kungalv.se

Körkortet gäller som passerkort till kommunens fyra återvinningscentraler. För privatpersoner som inte har körkort eller har utländska 
körkort krävs ett ÅVC-passerkort. Skulle kortet gå förlorat kan ett nytt, mot en administrativ kostnad, erhållas via kommunens kundcen-
ter,	Stadshuset,	Kungälv.	Passerkortet/ÅVC-passerkortet	behöver	inte	överlämnas	till	den	nya	ägaren	vid	ägarbyte.	Hushåll	som	inte	
längre	har	tillgång	till	återvinningscentralerna,	pga	avflyttning	från	kommunen	ska	återlämna	ÅVC-passerkortet	till	kommunen.	 
ÅVC-passerkortet lämnas i Stadshuset, Kungälvs kommun. 

Småföretag kan lämna sitt avfall mot en kostnad via passerkort. Ansökan om passerkort krävs för att få tillgång till återvinningscentra-
lerna.	Ansökan	finns	att	hämta	på	kommunens	webbplats;	www.kungalv.se.	Vilken	typ	av	avfall	som	kan	lämnas	på	återvinningscentra-
lerna	samt	vilka	andra	regler	som	gäller	finns	på	kommunens	webbplats;	www.kungalv.se.		

Allt avfall som lämnas på ÅVC ska vara sorterat.

8.10 Tilläggstjänster 

Grovsavfall och smått elavfall

Grovavfall och smått elavfall kan av hushåll i Kungälvs kommun lämnas avgiftsfritt vid kommunens återvinningscentraler. Utöver 
ovanstående	kan	grovavfall	och	smått	elavfall	även	hämtas	genom	budning	mot	en	särskild	avgift,	se	tabell	7.3	-	7.4.	Sorteringsanvis-
ningar för grovavfall se avfallsföreskrifterna.

Trädgårdsavfall
Trädgårdsavfall	från	villahushåll	och	fritidsboende	kan	avlämnas	utan	extra	kostnader	vid	kommunens	återvinningscentraler.	Utöver	
detta	kan	abonnemang	tecknas	för	hämtning	av	trädgårdsavfall	vid	fastighet,	se	tabell	7.5.	Abonnemanget	är	säsongsbundet	och	avfall	
hämtas	en	gång	varannan	vecka	under	perioden	april	–	november.	Kärlet	ska	på	hämtningsdagen	vara	uppställt	i	omedelbar	anslutning	
till hämtningsfordonets uppställningsplats. Med trädgårdsavfall avses huvudsakligen växtavfall som uppkommer vid den normala skötseln 
av villa-, radhus- och fritidshustomter. Som trädgårdsavfall räknas inte avfall som uppkommer vid större omläggning av trädgårdar, 
stubbar	eller	fällda	träd.	Avfall	som	uppstår	vid	fastighetsinnehavarens	skötsel	av	flerbostadshusens	grönytor	ingår	inte	heller.	Trädgårds-
avfall	får	inte	innehålla	annat	avfall	än	sådant	som	kan	brytas	ned	genom	kompostering	samt	mindre	mängder	jord,	sand	och	grus.	

Latrin
Fastighetsinnehavare	kan	efter	ansökan	till	Miljöenheten	medges	tillstånd	att	kompostera	latrin.	Fastighetsinnehavare	kan	även	beställa	
budad	hämtning	av	latrin,	för	avgift	se	tabell	7.7.	Latrinbehållaren	är	av	engångstyp	och	levereras	till	kund	inom	fem	(5),	två (2)	arbetsda-
gar	efter	beställning.	Behållare	hämtas	från	anvisad	plats..	

Tillfälliga behållare vid evenemang m.m
Inom	område	1	finns	det	möjlighet	att	beställa	tillfälliga	behållare/containrar	för	evenemang/festivaler	för	brännbart	restavfall	och	
matavfall,	för	avgift	se	tabell	7.2.	Beställning	sker	via	kommunens	kundcenter	telefon	0303-23	80	00,	senast	14	dagar	innan	utkörning	av	
behållare	ska	ske.	I	avgiften	ingår	utkörning,	återtagning	och	rengöring,	extra	tömning	kan	vid	behov	beställas.

Ö-hämtning
Insamling	av	kommunalt	avfall	från	öar	utan	fast	landförbindelse	(område	2,	enligt	avfallsföreskrifterna)	sker	enligt	schema,	21	gånger	per	
år	med	hämtning	en	gång	per	månad	i	oktober	till	april	och	tätare	under	vår	och	sommar.	
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Till	och	med	april	2022:	Det	kommunala	avfallet	läggs	i	förbetald	säck	som	lämnas	på	insamlingsplatsen	på	hämtningsdagen,	för	avgift	se	
tabell	5.2.	Säcken	får	max	väga	15	kg.	Säckar	kan	köpas	på	båten	eller	hos	kommunens	kundcenter,	Stadshuset,	Kungälv.	Matavfallsin-
samling	erbjuds	inte	till	område	2.

Från och med maj 2022: ska fastighetsinnehavare välja mellan att lämna sitt mat- och restavfall på ön eller på fastlandet, samt om 
det	gäller	sommar	eller	helårshämtning.	Säckar	ingår	i	hämtningsavgiften	och	ska	inte	längre	betalas	i	förskott.	Antalet	säckar	skiljer	sig	
beroende	på	tjänst,	sommar	eller	helårshämtning.	Matavfall	lämnas	om	möjligt	på	ön	i	annat	fall	lämnas	matavfallet på anvisad plats på 
fastlandet,	se	tabell	5.3

Slam

Abonnemang	kan	tecknas	för	regelbunden,	schemalagd	hämtning	av	slam	från	slamavskiljare,	sluten	tank	och	minireningsverk	m.m.

De	avgifter	som	anges	i	tabell	6.1,	gäller	vid	maximalt	10	meter	slang	mellan	fordonets	uppställningsplats	och	anslutningspunkt	till	
anläggningen	som	ska	tömmas.	Om	längre	slanglängd	krävs	tas	en	extra	avgift	ut,	se	tabell	6.2.	För	tunga	lock	över	15	kg	tas	en	avgift	ut,	
se	tabell	6.3.

Brunnslock till slamavskiljare får inte vara övertäckta och ska vara lättillgängliga för tömning. Behövs framgrävning eller handräckning 
utgår	särskild	avgift	i	enlighet	med	timpriser	angivna	i	tabell	6.10.	

Extra	slamsugning	av	enskild	avloppsanläggning	kan	beställas	enligt	6.6.	Slamsugning	kan	utföras	på	datumbestämd	för-	eller	efter-
middag (kl 8-16, vardag). 

  
Slamtömning från öar (område 2, enligt avfallsföreskifterna)
Kommunen	kan	även	tömma	avloppsanläggningar	från	öar	utan	fast	landförbindelse	(område	2,	enligt	avfallsföreskrifterna).	Hämtning	
sker	enligt	intervall	som	anges	i	avfallsföreskrifterna	eller	så	ofta	som	behövs	för	att	en	fullgod	funktion	ska	uppnås,	för	avgift	se	tabell	6.1	
och 6.10. 

Fettavskiljare
Tömning	beställs	hos	kommunens	kundcenter	telefon	0303-23	80	00,	för	avgifter	se	tabell	6.7-6.8.

Fosforfällor
Avfall från fosforfällor omfattas av det kommunala renhållningsansvaret och ska samlas in genom kommunens försorg.  
 
Inför	tömning	av	fosforfällor	ska	fastighetsinnehavaren	förbereda	anläggningen	så	att	tömning	kan	ske	genom	slamsugning	eller	med	
kranbil.	Avståndet	mellan	fordon	och	fosforfälla	får	inte	överstiga	4	m.	

Felsorteringsavgift
Om	felaktigt	avfall	läggs	i	behållare	för	matavfall,	restavfall	eller	trädgårdsavfall	kan	felsorteringsavgift	komma	att	faktureras.	

Fastighetsägaren kan även komma att kontaktas och felet påpekas.

Särskilda avgifter
Vid	mer	än	en	ändring	per	år	av	gångavstånd,	hämtningsintervall	eller	storlek	av	behållare	tas	avgift	ut	enligt	tabell	7.9.	

För	tjänster	som	inte	finns	reglerade	i	detta	dokument	eller	där	förhållandena	väsentligt	avviker	från	det	normala,	sker	debitering	per	
timme	för	hantering	av	det	aktuella	avfallet.	Priset	bestäms	av	kommunen,	för	timavgift	se	tabell	6.10	och	7.13.
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9 Avfallstaxan för Kungälvs kommun 
Exempel�på�avgifter,��fler�exempel�på�avgifter�finns�på�kommunens�webbplats,�www.kungalv.se

Helårshämtning vid villor och radhus

EXEMPEL:

Villa med sortering av matavfall
190 liter för restavfall och 140 liter för matavfall med hämtning varannan vecka året runt.
Mängd restavfall per år, enligt riksgenomsnitt, 239 kg per hushåll och år.

Fast	avgift:	 1	190	kr
Hämtningsavgift:	 780	kr
Viktavgift:	 454	kr
Summa årskostnad 2022: 2 424 kr  
Summa årskostnad 2021: 2 266 kr 

Observera	att	mängden	avfall	per	år	kan	variera	kraftigt	mellan	olika	hushåll	och	därmed	varierar	även	årskostnaden	för	
 avfallshanteringen.

Sommarhämtning vid fritidshus   
(v.20, maj - v. 37, sept.)

EXEMPEL:

Fritidshus med sortering av matavfall
190 liter kärl för restavfall och 140 liter kärl för matavfall med hämtning varannan vecka under sommaren. Mängd restavfall under 
sommaren, 68 kg per hushåll och säsong.

Fast	avgift:	 1014	kr
Hämtningsavgift:	 520	kr
Viktavgift:	 129	kr
Summa årskostnad 2022: 1 663 kr  
Summa årskostnad 2021: 1 606 kr 

Observera	att	mängden	avfall	per	säsong	kan	variera	kraftigt	mellan	olika	hushåll	och	därmed	varierar	även	årskostnaden	för	
 avfallshanteringen.

Helårshämtning vid lägenheter och verksamheter

EXEMPEL:

Flerbostadshus	med	15	lägenheter	har	3	stycken	370	liters	kärl	för	restavfall	och	2	stycken	140	liters	kärl	för	matavfall,	med	hämtning	en	
gång per vecka.
Mängd restavfall per år 333 kg per hushåll i lägenhet, och år.

Fast	avgift:		 15	x	530	=	7	950	kr
Hämtningsavgift	matavfall:	 2x	1	000	=	2	000	kr
Hämtningsavgift	restavfall:	 3	x	1	990	=	5	970	kr
Viktavgift 15 x 333 x 1,90 = 9 491 kr
Summa årskostnad 2022: 25 411 kr  
Summa årskostnad 2021:                             23 382 kr 

Observera	att	mängden	avfall	per	år	kan	variera	kraftigt	mellan	olika	hushåll	och	därmed	varierar	även	årskostnaden	för	
 avfallshanteringen.
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Gemensam avfallslösning med kärl eller container  
- Helårshämtning vid villor och radhus

EXEMPEL:

Fem	villor	har	gemensamma	behållare	för	restavfall	och	matavfall.	660	liter	för	restavfall	och	140	liter	för	matavfall	med	hämtning	
varannan vecka. 
Mängd restavfall per år, enligt riksgenomsnitt, 239 kg per hushåll och år.

Fast	avgift:	 5	x	1	190	kr	=	5	950	kr
Hämtningsavgift:	 	1	750	kr	=	1	750kr
Viktavgift:	 5	x	239	x	1,90	=	2	271	kr
Summa årskostnad: 9 971 kr
Årskostnad per hushåll 2022: 1 994 kr 
Årskostnad per hushåll 2021:                         1 890 kr

Observera	att	mängden	avfall	per	år	kan	variera	kraftigt	mellan	olika	hushåll	och	därmed	varierar	även	årskostnaden	för	
 avfallshanteringen.

Avgifter med container eller underjordsbehållare  
- Helårshämtning vid lägenheter och verksamheter

EXEMPEL:

Flerbostadshus	med	112	lägenheter	
1	underjordsbehållare	med	volymen	5	kubikmeter,	som	töms	en	gång	per	vecka,	för	restavfall.	8	stycken	140	liter	kärl	för	matavfall,	med	
hämtning en gång per vecka. Mängd restavfall per år, 260 kg per hushåll i lägenhet, och år.

Fast	avgift:		 112	x	530	=	59	360	kr
Hämtningsavgift	matavfall:	 8	x	1000	=	8	000	kr
Hämtningsavgift	restavfall:	 18	300	=	18	300	kr
Viktavgift:	 112	x	260	x	1,90	=	55	328	kr
Summa årskostnad 2022: 140 988 kr  
Summa årskostnad 2021: 130 564 kr 

Hämtning på öar utan fast landförbindelse

EXEMPEL:

En	villa,	helårsboende.	Med	förbrukningen	av	två	säckar	i	månaden.

Fast	avgift:	 1	190kr
Säckavgift:	 2	x	73	kr	x	12	månader	=	1	752kr
Summa årskostnad 2022: 2 942 kr  
Summa årskostnad 2021: 2 720 kr 

Slamtömning

EXEMPEL:

Enskild	avlopp	3,1	kubikmeter	mindre	än	10	meter	slangdragning
Avgift för tömning 
Summa årskostnad 2022:                                  1 420  kr  
Summa årskostnad 2021:                                   1 330 kr 
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10 Bilaga t i l l  avfallstaxan för Kungälvs kommun 
I denna bilaga anges priser för tjänster som inte omfattas av det kommunala ansvaret enligt 15 

kap. 20 § miljöbalken.

Helårshämtning vid villor och radhus

Typ av tjänst Avgift

Besök till åvc företag
Endast fordon under 3,5 ton (inklusive last) får lämna.
Mängden	sorterat	grovavfall	får	inte	överstiga	2	kubikmeter.

300	kr	per	besök 
max 2 m3 sorterat avfall får lämnas

250	kr	per	besök

Bortappad nyckel för kärlskåp eller liknande 150 kr

Transportkostnad för leverans av matavfallspåsar per order 130 kr

Matavfallspåsar till verksamheter 22 l 
(transportkostnad tillkommer per order)

215 kr 
(100 st)

Matavfallspåsar till verksamheter 45 l 
(transportkostnad tillkommer per order)

100 kr 
(20 st)

Matavfallspåsar till verksamheter 60 l
(transportkostnad tillkommer per order)

130 kr 
(25 st)

Matavfallspåsar till verksamheter 140 l
(transportkostnad tillkommer per order)

120 kr 
(20 st)

Gravitationslås till kärl inklusive montering 610 kr

Lock-i-lock 140 l inklusive montering 615 kr

Lock-i-lock 190 l inklusive montering 665 kr

Lock-i-lock 370 l inklusive montering 745 kr
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Avfallstaxan fastställs av kommunfullmäktige.

Enbart	de	tjänster	som	taxan	omfattar	är	de	som	kommunen	tillhandahåller	och	utför. 
Abonnenten	är	skyldig	att	anpassa	avfallshanteringen	till	de	villkor	avseende	bl.a.	behållartyp,	 

storlek och hämtningsintervall som framgår av avfallstaxan och avfallsföreskrifterna.
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum 2021-10-05
Sida 13 (22)

UTSKOTTET FÖR SAMHÄLLE OCH 
UTVECKLING

Justeras sign

§ 126/2021

Förslag till avfallstaxa 2022 (Dnr KS2021/0905)
Sammanfattning
Avfallsverksamheten har tidigare haft ett budgeterat underskott för att minska ett 
ackumulerat överskott i renhållningskollektivet. Överskottet är upparbetat och för att 
komma i balans behöver taxan höjas. Inför 2021 års avfallstaxa aviserades att höjning av 
taxan skulle ske under en tvåårsperiod.

För det vanligast förekommande abonnemanget - villa med sortering av matavfall, hämtning 
varannan vecka - innebär höjningen 158 kr per år. Efter föreslagen höjning är Kungälv den 
kommun i Göteborgsregionen med den tredje lägsta avgiften för denna typ av abonnemang.

Avfallstaxa föreslås att börja gälla från den 1 januari 2022.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Förslag till avfallstaxa 2022
Bilaga Bilaga 1 Avfallstaxa 2022
Bilaga Bilaga 2 Avfallstaxa 2022_före-efter

Förslag till kommunfullmäktige
1. Avfallstaxa för Kungälvs kommun, bilaga 1, antas och börjar gälla från och med 

den 1 januari 2022.
2.  Avfallstaxa antagen av kommunfullmäktige 5 november 2020 (§ 145/2020) 
upphör att gälla från och med den 31 december 2021.

__________

Expedieras till: 

För kännedom till:
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum 2021-10-20
Sida 17 (49)

KOMMUNSTYRELSEN Justeras sign

§ 290/2021

Förslag till avfallstaxa 2022 (Dnr KS2021/0905)
Sammanfattning
Avfallsverksamheten har tidigare haft ett budgeterat underskott för att minska ett 
ackumulerat överskott i renhållningskollektivet. Överskottet är upparbetat och för att 
komma i balans behöver taxan höjas. Inför 2021 års avfallstaxa aviserades att höjning av 
taxan skulle ske under en tvåårsperiod.

För det vanligast förekommande abonnemanget - villa med sortering av matavfall, hämtning 
varannan vecka - innebär höjningen 158 kr per år. Efter föreslagen höjning är Kungälv den 
kommun i Göteborgsregionen med den tredje lägsta avgiften för denna typ av abonnemang.

Avfallstaxa föreslås att börja gälla från den 1 januari 2022.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Förslag till avfallstaxa 2022
Bilaga Bilaga 1 Avfallstaxa 2022
Bilaga Bilaga 2 Avfallstaxa 2022_före-efter
Bilaga Protokollsutdrag - Förslag till avfallstaxa 2022 - Utskottet för Samhälle och utveckling

Förslag till kommunfullmäktige
1. Avfallstaxa för Kungälvs kommun, bilaga 1, antas och börjar gälla från och med 

den 1 januari 2022.

2.  Avfallstaxa antagen av kommunfullmäktige 5 november 2020 (§ 145/2020) 
upphör att gälla från och med den 31 december 2021.

__________
Elisabeth Mattsson (L) reserverar sig mot beslutet.

Expedieras till: Dan Gorga
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum 2021-10-20
Sida 17 (49)

KOMMUNSTYRELSEN Justeras sign

§ 290/2021

Förslag till avfallstaxa 2022 (Dnr KS2021/0905)
Sammanfattning
Avfallsverksamheten har tidigare haft ett budgeterat underskott för att minska ett 
ackumulerat överskott i renhållningskollektivet. Överskottet är upparbetat och för att 
komma i balans behöver taxan höjas. Inför 2021 års avfallstaxa aviserades att höjning av 
taxan skulle ske under en tvåårsperiod.

För det vanligast förekommande abonnemanget - villa med sortering av matavfall, hämtning 
varannan vecka - innebär höjningen 158 kr per år. Efter föreslagen höjning är Kungälv den 
kommun i Göteborgsregionen med den tredje lägsta avgiften för denna typ av abonnemang.

Avfallstaxa föreslås att börja gälla från den 1 januari 2022.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Förslag till avfallstaxa 2022
Bilaga Bilaga 1 Avfallstaxa 2022
Bilaga Bilaga 2 Avfallstaxa 2022_före-efter
Bilaga Protokollsutdrag - Förslag till avfallstaxa 2022 - Utskottet för Samhälle och utveckling

Förslag till kommunfullmäktige
1. Avfallstaxa för Kungälvs kommun, bilaga 1, antas och börjar gälla från och med 

den 1 januari 2022.

2.  Avfallstaxa antagen av kommunfullmäktige 5 november 2020 (§ 145/2020) 
upphör att gälla från och med den 31 december 2021.

__________
Elisabeth Mattsson (L) reserverar sig mot beslutet.

Expedieras till: Dan Gorga
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum 2021-10-05
Sida 13 (22)

UTSKOTTET FÖR SAMHÄLLE OCH 
UTVECKLING

Justeras sign

§ 126/2021

Förslag till avfallstaxa 2022 (Dnr KS2021/0905)
Sammanfattning
Avfallsverksamheten har tidigare haft ett budgeterat underskott för att minska ett 
ackumulerat överskott i renhållningskollektivet. Överskottet är upparbetat och för att 
komma i balans behöver taxan höjas. Inför 2021 års avfallstaxa aviserades att höjning av 
taxan skulle ske under en tvåårsperiod.

För det vanligast förekommande abonnemanget - villa med sortering av matavfall, hämtning 
varannan vecka - innebär höjningen 158 kr per år. Efter föreslagen höjning är Kungälv den 
kommun i Göteborgsregionen med den tredje lägsta avgiften för denna typ av abonnemang.

Avfallstaxa föreslås att börja gälla från den 1 januari 2022.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Förslag till avfallstaxa 2022
Bilaga Bilaga 1 Avfallstaxa 2022
Bilaga Bilaga 2 Avfallstaxa 2022_före-efter

Förslag till kommunfullmäktige
1. Avfallstaxa för Kungälvs kommun, bilaga 1, antas och börjar gälla från och med 

den 1 januari 2022.
2.  Avfallstaxa antagen av kommunfullmäktige 5 november 2020 (§ 145/2020) 
upphör att gälla från och med den 31 december 2021.

__________

Expedieras till: 

För kännedom till:
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1(5) 

Handläggarens namn
Stefan Bohlin 

9/6/2021

VA-taxa samt inkopplingsavgift för 2022 (Dnr KS2021/1152-2)
Sammanfattning
Varje år görs en översyn av kommande investeringar och intäkter för att bestämma nästa års 
taxejustering. Detta har i år föregåtts av beslut om ny modell av taxeuttag för 2022, från 
vattenmätarbaserat till bostadsenhetsbaserat (villa/lägenhet).

Taxeförändringen gör att det sker en omfördelning av taxeuttaget från småhusägarna till 
övriga fastigheter och verksamheter som ger en ökad intäkt på ca 7 % och utan den nya 
taxemodellen hade en taxehöjning på 10 % varit nödvändig. 

Förändringen innebär att endast en höjning av den rörliga brukningsavgiften föreslås och att 
de fasta avgifterna för vatten, spill- och dagvatten kan lämnas oförändrade.

Förvaltningen föreslår en taxa enligt följande för 2022:

Anläggningsavgiften föreslås oförändrad.

Den rörliga brukningsavgiften höjs med 3 %. 
         En grundavgift per år och fastighet om    3000 kr

            En avgift per år och bostadsenhet om   1 600 kr

Den fasta brukningsavgiften för V+S och D lämnas oförändrad. 

Särskilda avgifter (pkt 13 i va-taxan) höjs med 3 % i enlighet med övriga brukningstaxan. 

Avgiften för allmän platsmark lämnas oförändrad. 

Juridisk bedömning 
Lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster, vattentjänstlagen styr kommunens skyldighet 
att anlägga och driva allmänna anläggningar. 

Förändringen bedöms inte 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 och följer 
gällande lagstiftning. 
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Bakgrund
VA-taxan fastställs av Kommunfullmäktige och taxan är uppdelad i en anläggningsavgift och 
en brukningsavgift och gäller inom kommunala verksamhetsområden för vatten och avlopp.
Lagen om allmänna vattentjänster ligger till grund för hur taxan konstrueras. Taxans 
utformning följer Svenskt Vattens normalförslag som är kontrollerad utifrån kravet på 
rättvis och skälig grund.

VA-verksamheten kommer de närmaste åren utföra ett flertal stora byggnationer av va-
anläggningar. De kommer även innebära ett stort antal nyanslutningar de närmaste åren. 
Detta kommer innebära ökade kostnader framöver, samtidigt som intäkterna ökar.

Därför görs varje år en översyn av kommande investeringar och intäkter för att bestämma 
nästa års eventuella taxehöjning. Detta har i år föregåtts av ett beslut KS 2021/0107 om ny 
modell av taxeuttag för 2022, från vattenmätarbaserat till bostadsenhetsbaserat (villa/ 
lägenhet).

Taxeförändringen gör att det sker en omfördelning av taxeuttaget från småhusägarna på ca – 
10 miljoner till övriga fastigheter och verksamheter på ca + 18 miljoner. Den totala intäkten 
på de fasta avgifterna beräknas för 2022 till ca 60 miljoner.

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. 

Taxan skall vara generell och anläggningsavgiften skall motsvara den genomsnittliga 
kostnaden i kommunen för att ansluta en fastighet till den allmänna va-anläggningen. Det 
vill säga att avgiften tillämpas samma för alla fastigheter inom kommunen som ansluts inom 
verksamhetsområdet.

Avgifterna behöver dock inte höjas ytterligare för att klara de kostnader som utbyggnaderna i 
omvandlingsområden och nya detaljplaneområden kommer att medföra nästa år. 

Det innebär att den totala anläggningsavgiften för en bostadsfastighet med en tomtyta på 
800 m² och med vattentjänsterna V, S, D (typhus A) är oförändrad på 278 025 kr inkl moms.

Det innebär att den totala anläggningsavgiften för annan fastighet (fastighet avsedd för 
industriändamål) med en tomtyta på 3 500 m² och med vattentjänsterna V, S, D lämnas 
oförändrad på 470 930 kr inkl moms.

Brukningsavgifter
Utbyggnaden av överföringsledningar och förnyelse av äldre va-anläggningar kommer att 
belasta verksamheten med kapitalkostnader som ska finansieras i stort sett enbart med 
brukningsavgifterna.
 



13 VA-taxa samt inkopplingsavgift för 2022 - KS2021/1152-2 VA-taxa samt inkopplingsavgift för 2022 : VA-taxa samt inkopplingsavgift för 2022

3(5)

För att klara de kommande investeringskostnaderna behöver den totala brukningsavgiften 
höjas med 3 % där det enbart läggs på den rörliga avgiften. De fasta brukningsavgifterna för 
V+S och D lämnas oförändrade. 

Den rörliga avgiften blir 35,69 kr/m3 för vatten och spillvatten.

En grundavgift per år och fastighet om    3000 kr

En avgift per år och bostadsenhet om   1 600 kr

Särskilda avgifter (pkt 13 i va-taxan) höjs med ca 3 % i enlighet med övriga brukningstaxan. 

Avgiften för allmän platsmark lämnas oförändrad. 

Verksamhetens bedömning
Nedanstående avgifter är redovisade inkl moms.

Anläggningsavgiften för en bostadsfastighet med en tomtyta på 800 m² och med 
vattentjänsterna V, S, Df blir oförändrad på 278 025 kr. 

Anläggningsavgiften för en fastighet avsedd för industriändamål och med tomtytan 3 500 m² 
och med vattentjänsterna V, S, Df blir oförändrad på 475 218 kr.

Brukningsavgiftens rörliga del höjs med 3 % och den fasta lämnas oförändrad. 

Den rörliga avgiften blir 35,69 kr/m3 för vatten och spillvatten.

För en småhusfastighet (typhus A) med 800 m² tomtyta och en årlig vattenförbrukning på 
150 m³ blir det en årskostnad på 10 832 kr inkl moms vilket är en sänkning med 2 338 kr 
eller 195 kr/månad. 

För flerbostadshus (typhus B) med 15 lägenheter, 800 m² tomtyta och en årlig vatten-
förbrukning på 2000 m3/år blir det en årskostnad på 99 252 kr inkl moms vilket är en 
höjning med 3 640 kr eller 20 kr/månad och lägenhet.

Typhus A: avser fastighet med friliggande enbostadshus. Tomtyta 800 m², 
vattenförbrukning 150 m3/år. Fastigheten är ansluten till vatten, spill- och dagvatten.

Typhus B: avser flerbostadshus som är anslutet till vatten, spillavlopp och dagvatten, 15 
lägenheter, 800 m² tomtyta, vattenförbrukning 2000 m3/år. 2 st parallellkopplade 
vattenmätare qn 2,5 m3/h

Brukningsavgifterna för allmän platsmark lämnas oförändrade.

Kostnader och avgiftshöjningar, nu och framöver
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I investeringsprognosen visas ett behov om ca 850 miljoner kronor för planerade satsningar 
under perioden 2022-2024. 
De allra största investeringarna gäller överföringsledningar för vatten och spillvatten som 
krävs för att förse kustområdet med vatten och avleda spillvattenavloppet från kustområdet. 
Investeringar behövs för att byta ut äldre va-anläggningar där vi har problem. Investeringar 
görs också för att öka säkerheten på våra anläggningar mot sabotage och skadegörelse.
Alla dessa satsningar är nödvändiga om lagar ska följas och kravet på befolkningstillväxt i 
Kungälv ska uppfyllas. 

För kommunens organisation är det en stor utmaning att genomföra alla projekt som är 
planerade inom de närmsta åren. 

VA-verksamhetens ekonomi är nu mycket räntekänslig och om ränteläget förändras kan 
ytterligare höjning av avgifterna krävas.

Underlaget just nu visar på höjning av brukningstaxan med 3 % år 2022 och därefter ca 3% 
varje år under perioden 2023-2024.

Ärendenivåer – bedömning utifrån kommunfullmäktiges strategiska mål eller 
kommunstyrelsens resultatmål
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 miljö, hållbarhet och mål i Agenda 2030 
Delmål 6, Rent vatten och sanitet för alla.
Vatten är en grundförutsättning för allt levande på jorden, och därmed också en 
förutsättning för en hållbar utveckling. 
För att skapa bra förutsättningar för tillgång på rent vatten och bra fungerande avlopp är det 
mycket viktigt att kostnader för dessa är fördelade på en rättvis och skälig grund som 
möjliggör ett bra boende.

Delmål 11, Hållbara städer och samhällen
Det hållbara samhället ställer nya krav som behöver bemötas på ett ekologiskt, ekonomiskt 
och socialt hållbart sätt. Detta görs vid finansieringen av infrastruktur för vatten och avlopp 
fördelas på en rättvis och skälig grund.

Delmål 14, Havs och marina miljöer
Kommunal utbyggnad av infrastruktur för vatten och avlopp säkerställer att hav och marina 
miljöer inte belastas av oönskade ämnen. Finansieringen av detta sker genom att tillämpa 
kommunens anläggningstaxa för vatten och avlopp.

Utöver detta har kommunen föreläggande från länsstyrelsen utifrån LAV §6. Ett av dessa är i 
dagsläget försett med vite om kommunen inte har anslutit samtliga fastigheter inom viss tid.

Bedömning utifrån politiska styrdokument 
VA-verksamheten har inte funnit några konflikter mellan strategiska dokument och 
föreslagna åtgärder.



13 VA-taxa samt inkopplingsavgift för 2022 - KS2021/1152-2 VA-taxa samt inkopplingsavgift för 2022 : VA-taxa samt inkopplingsavgift för 2022

5(5)

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.
För att kunna ha en jämlik och i huvudsak likvärdig taxa och att inte va-kollektivet belastas 
oskäligt har en omfördelning i den fasta brukningsavgiften gjorts så att man tar betalt per 
ansluten bostadsenhet och för verksamheter gör man om ytor till bostadsenheter enligt 
gällande taxeföreskrifter.
Detta kommer innebära en avgiftssänkning för enfamiljsbostäder och en förhållandevis låg 
avgiftshöjning för gruppen med föreningar, samfälligheter och verksamheter.

Ekonomisk bedömning
Underlagen just nu visar på behov av en höjning av intäkten från brukningstaxorna på totalt 
3% (den rörliga avgiften med 3 %, den fasta avgiften och dagvattenavgiften lämnas 
oförändrad) för 2022 och därefter ca 3 % i total ökning varje år under perioden 2023-2024.
Inför 2023 års taxejustering görs en ny utvärdering på vilka investeringar som är utförda och 
hur mycket av va-taxan som behöver höjas.
När anslutningen av en större mängd av fastigheter kommer igång i områden som Aröd med 
flera kommer intäkterna från brukningsavgifterna att öka. Detta är med i den 
beräkningsmodell som tillämpas.
Taxemodellen har gjort att vi når ytterligare ett steg i riktningen att få en taxa i balans och 
som ger eventuella taxehöjningar på en jämn nivå i framtiden.

Förslag till beslut
1. VA-taxa för Kungälvs kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning antas 

att gälla från och med 2022-01-01.
2. VA-taxa och inkopplingsavgift Dnr KS2020/1448 upphör att gälla från och med 

2021-12-31.

Martin Hollertz Anders Holm
Verksamhetschef teknik Sektorchef samhälle och utveckling

Expedieras till: Anders Holm SHB, Martin Hollertz SHB, Kommunkansli och juridik

För kännedom till: Stefan Bohlin VA-teknik/SHB
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum 2021-09-07
Sida 12 (28)

UTSKOTTET FÖR SAMHÄLLE OCH 
UTVECKLING

Justeras sign

§ 106/2021

VA-taxa samt inkopplingsavgift för 2022 (Dnr KS2021/1152)
Sammanfattning
Varje år görs en översyn av kommande investeringar och intäkter för att bestämma nästa års 
taxejustering. Detta har i år föregåtts av beslut om ny modell av taxeuttag för 2022, från 
vattenmätarbaserat till bostadsenhetsbaserat (villa/lägenhet).

Taxeförändringen gör att det sker en omfördelning av taxeuttaget från småhusägarna till 
övriga fastigheter och verksamheter som ger en ökad intäkt på ca 7 % och utan den nya 
taxemodellen hade en taxehöjning på 10 % varit nödvändig. 

Förändringen innebär att endast en höjning av den rörliga brukningsavgiften föreslås och att 
de fasta avgifterna för vatten, spill- och dagvatten kan lämnas oförändrade.

Förvaltningen föreslår en taxa enligt följande för 2022:

Anläggningsavgiften föreslås oförändrad.

Den rörliga brukningsavgiften höjs med 3 %. 
         En grundavgift per år och fastighet om    3000 kr

            En avgift per år och bostadsenhet om   1 600 kr

Den fasta brukningsavgiften för V+S och D lämnas oförändrad. 

Särskilda avgifter (pkt 13 i va-taxan) höjs med 3 % i enlighet med övriga brukningstaxan. 

Avgiften för allmän platsmark lämnas oförändrad. 

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse VA-taxa samt inkopplingsavgift för 2022

Tilläggsyrkande 
Ove Wiktorsson (C): Enhetstaxa inarbetas i VA taxan inför 2023 års VA-taxa.

Proposition
Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att utskottet för samhälle och 
utveckling beslutar att anta Ove Wiktorssons yrkande.

Omröstning begärs inte.
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum 2021-09-07
Sida 13 (28)

UTSKOTTET FÖR SAMHÄLLE OCH 
UTVECKLING

Justeras sign

Förslag till kommunstyrelsen
1. VA-taxa för Kungälvs kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning 
antas att gälla från och med 2022-01-01.
2. VA-taxa och inkopplingsavgift Dnr KS2020/1448 upphör att gälla från och 
med 2021-12-31.
3. Enhetstaxa inarbetas i VA-taxan inför 2023 års VA-taxa.

__________

Expedieras till: Anders Holm SHB, Martin Hollertz SHB, Kommunkansli och juridik

För kännedom till: Stefan Bohlin VA-teknik/SHB
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VA-taxa
för

Kungälvs kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggningar

Diarienummer: KS2021/1152
Dokumentansvarig: Samhälle och utveckling/VA-teknik
Beredande politiskt organ: Utskottet för samhälle och utveckling
Beslutad av: Kommunfullmäktige §xxxx
Ersätter tidigare beslut: KS2020/1448 § 148/2020
Datum för beslut: 2021-xx-xx
Gäller från: 2022-01-01
Handläggare: Stefan Bohlin
Foto försättsblad: Hans Liljered
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Inledande bestämmelser
TAXA för Kungälvs kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning

Denna taxa träder i kraft den 2022-01-01.

Antagen av kommunfullmäktige den 2021-xx-xx.
Huvudman för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen är Kungälvs kommun.
Förvaltningen sköts av Samhälle och utveckling/VA-verksamheten under Kommunstyrelsen.
Avgifter enligt denna taxa ska betalas till Kungälv kommun.
Avgifter för allmänna vattentjänster är belagda med lagstadgad mervärdesskatt.

I denna taxa hänvisas till ”vattentjänstlagen” och då avses Lagen om allmänna vattentjänster
(SFS 2006:412)

1 Avgiftsskyldighet
För att täcka nödvändiga kostnader för Kungälvs kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning
skall ägare av fastighet eller annan avgiftsskyldig inom anläggningens verksamhetsområde betala
avgifter enligt denna taxa.

Avgiftsskyldig är alternativt den som enligt 2 § och 4 § i vattentjänstlagen jämställs med
fastighetsägare.

Avgiftsskyldig för dagvattenavledning är även den som ansvarar för att allmän platsmark ställs i
ordning och underhålls, om förutsättningarna i 27 § i vattentjänstlagen är uppfyllda.

2 Typ av avgift
Avgifterna utgörs av anläggningsavgifter och brukningsavgifter.

3 Definitioner
I dessa taxeföreskrifter avses med:

Bostadsenhet: avses sådan fastighet som med en samling rum och andra utrymmen inom en eller flera
byggnader tillsammans bildar en enhet. Bostadsenheten skall bestå av minst 1 rum och kök eller 1 ½
rum och kokvrå i enlighet med definitioner i Svensk Byggnorm.

Övrig och Annan Bostadsenhet: fastighet som är jämställd med bostadsenhet och sådana utrymmen i
övrig bostadsenhet som används såsom affär, kontor, verkstad, samlingslokal e.d räknas – utöver
enheterna - även varje påbörjat 150-tal m2 bruttoarea (BTA) enligt Svensk Standard SS 02 10 50 som en
enhet. Vid beräkning av antalet enheter för fastighet som är jämställd med övrig bostadsenhet
reduceras dock bruttoarean för lager- och förrådslokaler med 80 %.

Exempel på sådana byggnader är:
Kontor Förvaltning Stormarknader
Butiker Utställningslokaler Sporthallar
Hotell Restauranger
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Hantverk Småindustri
Utbildning Sjukvård

Obebyggd bostadsenhet:  fastighet som enligt detaljplan är avsedd för bebyggande, men inte ännu
bebyggts.

Allmän platsmark:  mark som i detaljplan enligt plan- och bygglagen (2010:900) redovisas som allmän
plats, eller om marken inte omfattas av detaljplan, väg eller mark som i övrigt motsvarar sådan mark.

Tomtyta: är fastighetens areal enligt fastighetsregistret eller enligt förrättningskarta, nybyggnadskarta
eller annan karta som huvudmannen godkänner. Vid tredimensionella fastigheter1 fördelas den
tomtyta som är gemensam för fastigheterna i proportion till byggnadernas bruttoarea (BTA).

Förbindelsepunkt (FP): är den punkt, som huvudmannen har bestämt, där den allmänna
anläggningen slutar och fastighetens VA-installation börjar.

4 Vattentjänster och tidpunkt för avgiftsskyldighet och betalning

4.1 Avgift tas ut för följande vattentjänster:

Vattentjänst Anläggningsav
gift

Brukningsavgif
t

V, vattenförsörjning Ja Ja

S, spillvattenavlopp Ja Ja

Df, dag- och dränvattenavlopp från fastighet Ja Ja

Dg, dagvattenavlopp från allmän platsmark Ja Ja

4.2 Avgiftsskyldighet för vart och ett av tjänsterna V, S och Df inträder när huvudmannen upprättat
förbindelsepunkt för ändamålet och informerat fastighetsägaren om förbindelsepunktens läge.

Om dagvatten från fastigheten avleds till den allmänna anläggningen utan att förbindelsepunkt
upprättats, inträder avgiftsskyldighet när åtgärder för bortledandet av dagvatten blivit utförda och
fastighetsägaren informerats om detta.

Härvid förutsätts att samtliga i 24 § första stycket 1 och 2 i vattentjänstlagen angivna förutsättningar
för avgiftsskyldighet är uppfyllda.

4.3 Avgiftsskyldighet för ändamålet Dg inträder när åtgärder för bortledande av dagvatten blivit
utförda och fastighetsägaren informerats om detta.

4.4 Avgiftsskyldighet för tjänsten Dg gäller även den som ansvarar för att allmän platsmark ställs i
ordning och underhålls, om förutsättningarna i 27 § i vattentjänstlagen är uppfyllda.

1 Sedan den 1 januari 2004 är det möjligt att bilda s.k. tredimensionella fastigheter, vilket innebär att fastigheter kan
avgränsas i höjd och djupled så att våningsplan och anläggningar inom samma fastighet kan ha olika ägare (Lantmäteriet).
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4.5 Anläggningsavgift skall beräknas enligt taxa som gäller vid den tidpunkten när avgiftsskyldighet
inträder.

4.6 Sedan avgiftsskyldighet inträtt, skall avgift betalas inom tid som anges i räkning.

4.7 Betalas debiterat belopp inte inom tid som anges i räkning, ska dröjsmålsränta betalas enligt 6 §
räntelagen från den dag betalningen skulle ha skett.

4.8 Om avgiften uppgår till belopp som är betungande med hänsyn till fastighetens ekonomiska
bärkraft och övriga omständigheter, skall enligt 36 § i vattentjänstlagen en anläggningsavgift fördelas
på årliga inbetalningar under en viss tid, längst tio år, om fastighetsägaren så begär och godtagbar
säkerhet ställs.
Ränta skall erläggas enligt 5 § räntelagen från den dag första inbetalning skulle ha skett tills totala
beloppet är betalt.
Betalas inte delbeloppet i tid ska dröjsmålsränta betalas enligt 6 § räntelagen.

4.9 Avgiftsskyldighet enligt 6.5, 6.6, 6.7 respektive 7.3, 7.4, 7.5 och 7.6 föreligger, då bygglov för
avsett ändrat förhållande meddelats eller ändrat förhållande – t ex ökning av tomtyta – inträtt utan att
bygglov erfordrats eller meddelats.

4.10 Fastighetsägaren har anmälningsplikt att omgående informera huvudmannen när ändrade
förhållanden inträtt på fastigheten. Försummar fastighetsägaren det tas dröjsmålsränta enligt 4.7 ut för
tiden från det två månader förflutit sedan avgiftsskyldighet inträdde och fram till dess tilläggsavgiften
betalas.

5 Särtaxa och avtal vid avvikelser
Om kostnaden, för att förse viss eller vissa fastigheter med vatten och avlopp, i beaktansvärd
omfattning avviker från fastigheterna inom verksamhetsområdet i övrigt, skall enligt lagen om
allmänna vattentjänster avgifter utgå enligt särskilt antagen särtaxa.
Är det inte skäligt att för viss fastighet beräkna avgift enligt § 6–8 får huvudmannen i stället komma
överens med fastighetsägaren eller annan avgiftsskyldig om avgiftens storlek.
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Anläggningsavgifter
Avgifter för allmänna vattentjänster är belagda med lagstadgad mervärdesskatt.

6 Anläggningsavgift för Bostadsenhet och Övrig, Annan Bostadsenhet
6.1 Avgift ska betalas för Bostadsenhet och Övrig, Annan Bostadsenhet

Avgift utgår per fastighet med:

Avgift för framdragen servisledning
I avgiften ingår mervärdeskatt (moms 25 %)

Tre ledningar två ledningar en ledning

a)  Servisavgift
en avgift avseende framdragning av varje
uppsättning servisledningar till
förbindelsepunkter för V, S och Df

77 185 65 607
(85 %)

54 030
(70 %)

Per vattentjänstSamtliga
vattentjänster V S Df Dg

b)  Förbindelsepunktsavgift
en avgift avseende upprättande av varje
uppsättning förbindelsepunkter för V, S
och Df,

57 745 17 324
(30 %)

28 873
(50 %)

11 549
(20 %)

-

c)  Tomtyteavgift
en avgift per m2 tomtyta 103,00 30,90

(30 %)
51,50
(50 %)

- 20,60
(20 %)

d)  Bostadsenhetsavgift
en avgift per bostadsenhet med boarea
större än 35 m2

60 695 18 209
(30 %)

30 348
(50 %)

- 12 139
(20 %)

Bostadsenhetsavgift
en avgift per bostadsenhet med boarea
mindre än eller lika med 35 m2

42 487 12 746
(30 %)

21 243
(50 %)

- 8 497
(20 %)

e)*  Grundavgift Df utan fp
en grundavgift för bortledande av
Df, om bortledande av dagvatten sker utan
att förbindelsepunkt för Df upprättats.

- - - 20 690 -

* Avgift enligt 6.1 e) tas inte ut om avgift tas ut för Df enligt 6.1 a) och b).

6.2 Är förbindelsepunkt gemensam för två eller flera fastigheter, fördelas avgifter enligt 6.1 a) lika
mellan fastigheterna.

6.3 Avgiften enligt 6.1 c), begränsas till ett belopp som motsvarar summan av övriga anläggnings-
avgifter enligt 6.1 a), b) och d), eller i det fall förbindelsepunkt för Df inte upprättats, summan av
avgifterna enligt 6.1 a), b), d) och e).
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Vid ändrade förhållanden enligt bestämmelserna i 6.5, 6.6, 6.7 och 6.8 tas ut ytterligare avgift enligt 6.1
c) i den mån ovan angiven begränsningsregel så medger.
Vid beräkning av de sammanlagda beloppen för servisavgiften 6.1 a) får inte beloppet bli högre än 100
% av avgiften även om servisledningarna lagts vid olika tillfällen och därmed blivit högre.
6.4 Lägenhetsantalet bestäms efter de ritningar enligt vilka bygglov beviljats, eller efter annan ritning
eller uppmätning som huvudmannen godkänner. Är fastigheten obebyggd ska lägenhetsavgift inte
betalas.

6.5 Dras ytterligare servisledningar fram och upprättas ytterligare förbindelsepunkter, ska servisavgift
enligt 6.1 a) och förbindelsepunktsavgift enligt 6.1 b) betalas.

6.6 Ökas fastighets tomtyta ska tomtyteavgift enligt 6.1 c) betalas för tillkommande tomtyta som
härrör från fastighet för vilken tomtyteavgift inte ska anses förut vara betald.

Vid beräkning av avgift för tillkommande tomtyta iakttas begränsningsregeln i 6.3.

6.7 Sker om- eller tillbyggnad, uppförs byggnad (om tidigare obebyggd) eller ytterligare byggnad eller
ersätts riven bebyggelse på fastighet ska lägenhetsavgift betalas enligt 6.1 d) för varje tillkommande
lägenhet.

6.8 Tillkommer bortledning av Df till den allmänna anläggningen utan att förbindelsepunkt för Df
upprättats, ska avgift betalas enligt 6.1 e).

6.9 För servisledning som på fastighetsägarens begäran utförs senare än övriga servisledningar för
fastigheten ska, utöver avgift enligt 6.1 a) betalas en etableringsavgift om 50 % av avgiften enligt 6.1 a).
Etableringsavgiften avses täcka huvudmannens merkostnader till följd av att arbetet inte utförs i
samband med framdragning av övriga servisledningar.

6.10 Levereras spillvattnet via tryckledning från fastigheten och detta beror på huvudmannens val av
system på huvudledning svarar Huvudmannen för erforderlig pumpenhet.

7 Anläggningsavgift för allmän platsmark
Den som svarar för att allmän platsmark ställs i ordning och underhålls ska betala avgift för
anordnande av dagvattenbortledning.

Avgift utgår per m2 allmän platsmark I nkl. moms

Hårdgjorda ytor, typ gatumark, torg 20 kr/m²

Övrig allmän platsmark 10 kr/m²

8 Serviser på annat sätt
8.1 Om efter ansökan från fastighetsägare och särskilt medgivande av huvudmannen ledningar
utförts på annat sätt eller försetts med andra anordningar än huvudmannen bedömt nödvändiga, skall
fastighetsägaren som begärt arbetets utförande ersätta huvudmannen överenskomna kostnader härför.

8.2 Om en fastighetsägare begär att ny servisledning ska utföras i stället för redan befintlig och
finner huvudmannen skäl bifalla ansökan om detta, är fastighetsägaren skyldig att bekosta dels den nya
servisledningens allmänna del med det avdrag som befinns skäligt med hänsyn till den tidigare
servisledningens ålder och skick, dels borttagandet av den tidigare servisledningens allmänna del.
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8.3 Finner huvudmannen påkallat att utföra ny servisledning i stället för och med annat läge än
redan befintlig, är huvudmannen skyldig att ersätta fastighetsägaren hans kostnad för fastighetens del
av den nya servisledningen och dess inkoppling med det avdrag som befinns skäligt med hänsyn till
den tidigare servisledningens ålder och skick.

9 Rätt till indexreglering
Avgifter enligt punkt 6 och 7 kan indexregleras. Avgifterna baseras då på entreprenadindex för
husbyggnad och anläggning. Medelindex beräknas för grupperna 112, 115, 119, 311 och 321-323 med
basmånad juli 2018. När detta index ändras, har huvudmannen rätt att reglera avgiftsbeloppen
därefter, dock inte oftare än en gång årligen.

Brukningsavgifter

10 Brukningsavgift
I avgifterna ingår mervärdeskatt (moms 25 %).

10.1 I fråga om bostadsenhet, övrig och annan bostadsenhet för vilken avgiftsskyldighet för
försörjning av vatten och spillvattenavlopp föreligger, skall erläggas brukningsavgift med:

a) en grundavgift per år och fastighet om 3000 kr

b) en avgift per år och bostadsenhet om 1 600 kr

10.2 Bostadsenheter endast anslutna till spillvattennätet debiteras 75 % av den fasta årsavgiften
enligt 10.1 a) samt en minsta mängd på 150 m³ spillvatten per bostadsenhet enligt 10.1 b) och år.

Övrig och annan Bostadsenhet endast anslutna till spillvattennätet debiteras 75 % av den fasta
årsavgiften enligt 10.1 a), samt en minsta mängd på 150 m3 spillvatten per bostadsenhet enligt 10.1 b)
och år.

Bostadsenhet endast ansluten till vattennätet debiteras 75% av den fasta årsavgiften enligt 10.1 a) och
b)

Övrig och annan Bostadsenhet endast ansluten till vattennätet debiteras 75% av den fasta årsavgiften
enligt 10.1 a) och b)

Bostadsenhet utan vattenmätare anslutna till både vatten och spillvatten erlägger 100 % av den fasta
årsavgiften för enligt 10.1 a), samt en minsta mängd på 150 m³ vatten och spillvatten per bostadsenhet
enligt 10.1 b) och år.

Övrig och annan Bostadsenhet utan vattenmätare, anslutna till både vatten och spillvatten, erlägger
100 % av den fasta årsavgiften för enligt 10.1 a), samt en minsta mängd på 150 m³ vatten och
spillvatten per bostadsenhet enligt 10.1 b) och år.

För obebyggd bostadsenhet ska erläggas en årlig brukningsavgift med ett belopp motsvarande 100 % av
avgiften för bostadsenheten enligt 10.1 a), eller 100 % av avgiften för Övrig Bostadsenhet samt Annan
bostadsenhet, enligt 10.1 a).

För bostadsenhet med vattenmätare som har en pulsmätare utgår en extra avgift om 687 kr/ år
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10.3 Avgift per m³ levererat vatten

Fastighetskategori Vatten och
spillvatten

Vatten
(40%)

Spillvatten
(60%)

Alla 35,69 kr 14,28 kr 21,41 kr

10.4 Dagvatten

Fastighetskategori Dagvatten
total

Dagvatten
fastighet

(90%)

Dagvatten
från allmän
platsmark

(10%)

Småhus 878 kr 790 kr 87 kr

Övrig- samt Annan
bostadsenhet

1,09 kr/ m2 0,98 kr/ m2 0,11 kr/ m2

10.5 Byggvatten

Fastighetskategori Avgift

Bostadsenhet Avgift för 30 m3 vatten och spillvatten per påbörjad kalendermånad.

Övrig- samt Annan
bostadsenhet

Vattenmätare monteras för mätning av vatten under byggtiden.
Avgift för vatten och spillvatten enligt 10.1 a) och 10.3 per uppmätt mängd

10.6 Fastighetsägaren är betalningsansvarig för allt vatten som levereras till fastigheten.
Spillvattenmängden förutsätts vara lika stor som dricksvattenmängden.
Avleds inte hela dricksvattenmängden till avloppsnätet eller tillförs avloppsnätet större
spillvattenmängd än som svarar mot den levererade dricksvattenmängden, skall avgift för
avloppsavledning utgå efter den mängd spillvatten som avleds till avloppsledningsnätet.
Mängden spillvatten bestäms genom mätning på fastighetsägarens bekostnad eller på annat sätt.
Därefter träffas en överenskommelse om spillvattenmängden mellan huvudmannen och
fastighetsägaren.

10.7 Kan brukningsavgift för viss fastighet inte beräknas enligt ovan angivna grunder eller på annat
sätt gör huvudmannen en bedömning i varje särskilt fall.
Är det inte skäligt att för en viss fastighet beräkna avgiften enligt 10.1-10.5 träffar huvudmannen
istället avtal om avgiftens storlek.

10.8 Brukningsavgift debiteras i efterskott på grundval av enligt mätning förbrukad dricksvatten-
mängd, eller efter annan grund som uppges i 10.1-10.5. Sker mätaravläsning inte för varje debitering,
får mellanliggande debiteringar ske efter uppskattad förbrukning. Mätaravläsning och debitering efter
verklig förbrukning bör ske i genomsnitt minst en gång per år. Avläsning och debitering bör dessutom
ske på fastighetsägarens begäran med anledning av fastighetsöverlåtelse.
Betalas inte debiterat belopp inom tid som anges på räkningen utgår dröjsmålsränta enligt 6 § i
räntelagen.
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11 Brukningsavgift för ansvarig för allmän platsmark
Avgift utgår med (inklusive moms):

En avgift per m2 allmän platsmark för
omhändertagande av dagvatten 1,09 kr/ m2

12 Särskilda avgifter
Begär fastighetsägare att VA-verket skall utföra åtgärd för att underlätta eller möjliggöra brukande av
anläggningen eller om särskild åtgärd är påkallad på grund av fastighetens VA-förhållanden, debiteras
avgift med hänsyn till VA-verkets kostnader för åtgärden enligt nedan.

Åtgärd Avgift inkl. moms

Hämtning av vatten för enskilt bruk (kostnad för vatten tillkommer enligt 11.4) 683 kr

Nedtagning av vattenmätare 1 379 kr

Uppsättning av vattenmätare 1 379 kr

Utbyte av sönderfrusen vattenmätare, inklusive kostnad för ny vattenmätare 3 422 kr

Begärd kontroll av vattenmätare vid godkänd mätare, inklusive
kalibreringskostnad

1 626 kr

Vid ej godkänd mätare 0 kr

Vid upprepade besök för byte eller avläsning av mätare där mätaren varit
oåtkomlig eller där avtalade tiden ej hållits.

961 kr/besök

För tjänster av vattenverkets personal debiteras aktuell timkostnadsersättning
för normal arbetstid, inkl. servicebil.

823 kr/ tim

För övrig tid 1 626 kr/ tim

Har fastigheten enligt § 43 i vattentjänstlagen avstängts från vattentillförsel,
påförs fastighetsägaren VA-verkets kostnader för avstängning

1 379 kr

Har fastigheten enligt § 43 i vattentjänstlagen avstängts från vattentillförsel,
påförs fastighetsägaren VA-verkets kostnader för återinkoppling

1 379 kr

Länsning av vattenmätarbrunn 1 379 kr

Hyra av ståndrör med mätare för tillfällig vattenförsörjning:
Grundavgift (inkl 10 dygn) samt avgift enlig 11.4

Därefter per dygn, samt avgift enligt 11.4

1 095 kr

35,69 kr

13 Rätt till indexreglering
Avgifter enligt punkt 11 och 12 indexregleras. Avgifterna baseras på entreprenadindex för husbyggnad
och anläggning. Medelindex beräknas för grupperna 112, 115, 119, 311 och 321-323 med basmånad
juli 2018.
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När detta index ändras, har huvudmannen rätt att reglera avgiftsbeloppen därefter, dock inte oftare än
en gång årligen.

*************************

Mål som rör tvist mellan fastighetsägare och Kungälvs kommun beträffande tillämpning och tolkning
av denna VA-taxa prövas jämlikt 53 § Lag om allmänna vattentjänster (2016:412) av Mark- och
miljödomstolen.

Bilaga
Inkopplingsavgift för vatten och spillvatten utanför kommunens
verksamhetsområde, gällande från och med 2022-01-01
I nkopplingsavgiften ingår inte i VA-taxan men taxans bestämmelser och avgifter gäller i
ti llämpliga delar.

Inkopplingsavgiften gäller vid anslutning till det kommunala ledningsnätet som ligger utanför det
kommunala verksamhetsområdet för vatten och avlopp.
Verksamhetsområde är ett, av kommunen bestämt geografiskt område, inom vilket kommunen
bygger vatten- och avloppsledningar fram till tomtgränsen.

Vid inkoppling till den allmänna vatten- och avloppsanläggningen utanför verksamhetsområdet
upprättas avtal mellan kommunen och abonnenten.
Inkopplingsavgiften som är en engångsavgift, används i avtalet för att bestämma kostnaden för att få
koppla in sig på den allmänna VA-anläggningen.
Inkopplingsavgiften baseras på VA-taxans  Servisavgift (6.1a),  Förbindelsepunktsavgift (6.1b) och
Bostadsenhetsavgift  (6.1d).

Alla avgifter är inkl moms
Servis och förbindelsepunktsavgift Fastighet
Servisavgift (6.1a) och Förbindelsepunktsavgift (6.1b)
Vatten 71 353 kr
Spillvatten 82 902 kr
Vatten och Spillvatten 111 803 kr

Bostadsenhetsavgift (avgift per lägenhet/ bostadsenhet)

Vatten 18 209 kr
Spillvatten 30 348 kr
Vatten och Spillvatten 48 556 kr

Brukningsavgift:
Betalas en eller flera gånger varje år i enlighet med gällande taxa.

Definition på Bostadsenhet:
Med bostadsenhet avses sådan samling rum och andra utrymmen inom en eller flera byggnader som
tillsammans bildar en enhet. Bostadsenheten skall bestå av minst 1 rum och kök eller 1 ½ rum och
kokvrå i enlighet med definitioner i Svensk Byggnorm.
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I fråga om fastighet som enligt § 3 är jämställd med bebyggd bostadsfastighet och sådana utrymmen i
övrig bostadsfastighet som används såsom affär, kontor, verkstad, samlingslokal e.d räknas - utöver
bostadslägenheterna - även varje påbörjat 150-tal m2 bruttoarea (BTA) enligt Svensk Standard SS 02 10
50 som en lägenhet (ekvivalent lägenhet). Vid beräkning av antalet ekvivalenta lägenheter för fastighet
som enligt § 3 är jämställd med övrig bostads-fastighet reduceras dock bruttoarean för lager- och
förrådslokaler med 80 %.

Ansökan om inkoppling görs till enheten VA-teknik som prövar om det är möjligt och lämpligt
att koppla in den/ de fastigheter och bostadsenheter som ansökan gäller.
Om VA-teknik finner det lämpligt med inkoppling ska ett avtal upprättas.
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum 2021-10-20
Sida 18 (49)

KOMMUNSTYRELSEN Justeras sign

§ 291/2021

VA-taxa samt inkopplingsavgift för 2022 (Dnr KS2021/1152)
Sammanfattning
Varje år görs en översyn av kommande investeringar och intäkter för att bestämma nästa års 
taxejustering. Detta har i år föregåtts av beslut om ny modell av taxeuttag för 2022, från 
vattenmätarbaserat till bostadsenhetsbaserat (villa/lägenhet). Taxeförändringen gör att det 
sker en omfördelning av taxeuttaget från småhusägarna till övriga fastigheter och 
verksamheter som ger en ökad intäkt på ca 7 % och utan den nya taxemodellen hade en 
taxehöjning på 10 % varit nödvändig. 

Förändringen innebär att endast en höjning av den rörliga brukningsavgiften föreslås och att 
de fasta avgifterna för vatten, spill- och dagvatten kan lämnas oförändrade.

Förvaltningen föreslår en taxa enligt följande för 2022:
Anläggningsavgiften föreslås oförändrad.

Den rörliga brukningsavgiften höjs med 3 %. 
         En grundavgift per år och fastighet om    3000 kr

            En avgift per år och bostadsenhet om   1 600 kr

Den fasta brukningsavgiften för V+S och D lämnas oförändrad. 

Särskilda avgifter (pkt 13 i va-taxan) höjs med 3 % i enlighet med övriga brukningstaxan. 
Avgiften för allmän platsmark lämnas oförändrad. 

Tilläggsyrkande 
Miguel Odhner (S): Enhetstaxa ska prövas att inarbetas i VA-taxan inför 2023 års VA-taxa.

Proposition
Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att Kommunstyrelsen beslutar att 
anta Miguel Odhners (S) yrkande.

Omröstning begärs inte.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse VA-taxa samt inkopplingsavgift för 2022
Bilaga Protokollsutdrag - VA-taxa samt inkopplingsavgift för 2022 - Utskottet för Samhälle 
och utveckling
Bilaga VA-taxa samt inkopplingsavgift år 2022+bilaga
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum 2021-10-20
Sida 19 (49)

KOMMUNSTYRELSEN Justeras sign

Förslag tillkommunfullmäktige
1. VA-taxa för Kungälvs kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning 
antas att gälla från och med 2022-01-01.
2. VA-taxa och inkopplingsavgift Dnr KS2020/1448 upphör att gälla från och 
med 2021-12-31.
3. Enhetstaxa ska prövas att inarbetas i VA-taxan inför 2023 års VA-taxa. 

__________
Elisabeth Mattsson (L) reserverar sig mot beslutet.
Erik Andreasson (V) reserverar sig mot punkt 3 i beslutet. 

Expedieras till: 
För kännedom till:

Anders Holm SHB, Martin Hollertz SHB, Kommunkansli och juridik
Stefan Bohlin VA-teknik/SHB
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum 2021-10-20
Sida 18 (49)

KOMMUNSTYRELSEN Justeras sign

§ 291/2021

VA-taxa samt inkopplingsavgift för 2022 (Dnr KS2021/1152)
Sammanfattning
Varje år görs en översyn av kommande investeringar och intäkter för att bestämma nästa års 
taxejustering. Detta har i år föregåtts av beslut om ny modell av taxeuttag för 2022, från 
vattenmätarbaserat till bostadsenhetsbaserat (villa/lägenhet). Taxeförändringen gör att det 
sker en omfördelning av taxeuttaget från småhusägarna till övriga fastigheter och 
verksamheter som ger en ökad intäkt på ca 7 % och utan den nya taxemodellen hade en 
taxehöjning på 10 % varit nödvändig. 

Förändringen innebär att endast en höjning av den rörliga brukningsavgiften föreslås och att 
de fasta avgifterna för vatten, spill- och dagvatten kan lämnas oförändrade.

Förvaltningen föreslår en taxa enligt följande för 2022:
Anläggningsavgiften föreslås oförändrad.

Den rörliga brukningsavgiften höjs med 3 %. 
         En grundavgift per år och fastighet om    3000 kr

            En avgift per år och bostadsenhet om   1 600 kr

Den fasta brukningsavgiften för V+S och D lämnas oförändrad. 

Särskilda avgifter (pkt 13 i va-taxan) höjs med 3 % i enlighet med övriga brukningstaxan. 
Avgiften för allmän platsmark lämnas oförändrad. 

Tilläggsyrkande 
Miguel Odhner (S): Enhetstaxa ska prövas att inarbetas i VA-taxan inför 2023 års VA-taxa.

Proposition
Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att Kommunstyrelsen beslutar att 
anta Miguel Odhners (S) yrkande.

Omröstning begärs inte.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse VA-taxa samt inkopplingsavgift för 2022
Bilaga Protokollsutdrag - VA-taxa samt inkopplingsavgift för 2022 - Utskottet för Samhälle 
och utveckling
Bilaga VA-taxa samt inkopplingsavgift år 2022+bilaga
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum 2021-10-20
Sida 19 (49)

KOMMUNSTYRELSEN Justeras sign

Förslag tillkommunfullmäktige
1. VA-taxa för Kungälvs kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning 
antas att gälla från och med 2022-01-01.
2. VA-taxa och inkopplingsavgift Dnr KS2020/1448 upphör att gälla från och 
med 2021-12-31.
3. Enhetstaxa ska prövas att inarbetas i VA-taxan inför 2023 års VA-taxa. 

__________
Elisabeth Mattsson (L) reserverar sig mot beslutet.
Erik Andreasson (V) reserverar sig mot punkt 3 i beslutet. 

Expedieras till: 
För kännedom till:

Anders Holm SHB, Martin Hollertz SHB, Kommunkansli och juridik
Stefan Bohlin VA-teknik/SHB
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum 2021-10-20
Sida 20 (49)

KOMMUNSTYRELSEN Justeras sign
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum 2021-09-07
Sida 12 (28)

UTSKOTTET FÖR SAMHÄLLE OCH 
UTVECKLING

Justeras sign

§ 106/2021

VA-taxa samt inkopplingsavgift för 2022 (Dnr KS2021/1152)
Sammanfattning
Varje år görs en översyn av kommande investeringar och intäkter för att bestämma nästa års 
taxejustering. Detta har i år föregåtts av beslut om ny modell av taxeuttag för 2022, från 
vattenmätarbaserat till bostadsenhetsbaserat (villa/lägenhet).

Taxeförändringen gör att det sker en omfördelning av taxeuttaget från småhusägarna till 
övriga fastigheter och verksamheter som ger en ökad intäkt på ca 7 % och utan den nya 
taxemodellen hade en taxehöjning på 10 % varit nödvändig. 

Förändringen innebär att endast en höjning av den rörliga brukningsavgiften föreslås och att 
de fasta avgifterna för vatten, spill- och dagvatten kan lämnas oförändrade.

Förvaltningen föreslår en taxa enligt följande för 2022:

Anläggningsavgiften föreslås oförändrad.

Den rörliga brukningsavgiften höjs med 3 %. 
         En grundavgift per år och fastighet om    3000 kr

            En avgift per år och bostadsenhet om   1 600 kr

Den fasta brukningsavgiften för V+S och D lämnas oförändrad. 

Särskilda avgifter (pkt 13 i va-taxan) höjs med 3 % i enlighet med övriga brukningstaxan. 

Avgiften för allmän platsmark lämnas oförändrad. 

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse VA-taxa samt inkopplingsavgift för 2022

Tilläggsyrkande 
Ove Wiktorsson (C): Enhetstaxa inarbetas i VA taxan inför 2023 års VA-taxa.

Proposition
Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att utskottet för samhälle och 
utveckling beslutar att anta Ove Wiktorssons yrkande.

Omröstning begärs inte.
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum 2021-09-07
Sida 13 (28)

UTSKOTTET FÖR SAMHÄLLE OCH 
UTVECKLING

Justeras sign

Förslag till kommunstyrelsen
1. VA-taxa för Kungälvs kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning 
antas att gälla från och med 2022-01-01.
2. VA-taxa och inkopplingsavgift Dnr KS2020/1448 upphör att gälla från och 
med 2021-12-31.
3. Enhetstaxa inarbetas i VA-taxan inför 2023 års VA-taxa.

__________

Expedieras till: Anders Holm SHB, Martin Hollertz SHB, Kommunkansli och juridik

För kännedom till: Stefan Bohlin VA-teknik/SHB
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Handläggarens namn
Sten-Ove Dahllöf 

9/28/2021

Alternativ utformning av anläggningsavgift med avseende på tomtyta (Dnr 
KS2021/1161-1)
Sammanfattning
Vid kommunstyrelsens sammanträde 2021-05-26 formulerades följande uppdrag:  
”Förvaltningen får i uppdrag att utreda huruvida det är möjligt, och om möjligt, införa en 
enhetstaxa för anläggningsavgifter i samband med antagande av VA-taxa hösten 2021.”

Förvaltningen bedömer att en övergång till enhetstaxa i väsentlig grad ökar kostnaderna för 
det stora flertalet fastigheter som framgent kommer att anslutas till kommunens va-nät. 

Små fastigheter (typhus A 800 m2) får en taxehöjning på 26% medan de fastigheter som 
ligger över begränsningsregelns tomtyta (1900 m2) får en sänkning med upp till maximalt 
11%.

Högsta anläggningsavgiften för typhus A i Sverige just nu är: 320 000 kr. I och med 
genomförandet av en enhetstaxa skulle Kungälv ha klart högst anläggningsavgift i Sverige för 
typhus A, 350 000 kr. För Kungälv med nuvarande taxekonstruktion är anläggningsavgiften 
för typhus A 278 025 kr.

Lagligheten i en enhetstaxa är ännu inte juridiskt prövad, men medhänsyn till de stora 
konsekvenserna som en sådan innebär för det stora flertalet fastigheter bedöms risken för 
juridisk överprövning vara stor. Utfallet av en sådan prövning utifrån vattentjänstlagens krav 
på rättvis och skälig taxa bedöms som mycket oviss.

De ekonomiska konsekvenserna för flertalet fastigheter som kommer att anslutas i 
kommunens så kallade ”omvandlingsområden” liknande Aröd och Nordkroken kommer att 
bli svårhanterade. Skillnader mellan anläggningsavgift för de som ansluts med dagens taxa 
jämfört med de som ansluts efter att enhetstaxa blir stora. Detta kommer att skapa en 
omfattande rättvisediskussion. 
Även VA-verksamhetens arbete med att sikta på att bibehålla samma eller högre 
täckningsgrad för kostnaderna i omvandlingsområden vilket taxan ska täcka kan komma att 
försvåras kraftigt.

En enhetstaxa för med sig ett stort arbete genom att hela taxan måste skrivas om. En 
enhetstaxa måste också genomgå en noggrann juridisk granskning. Dessutom måste samtliga 
taxesatser arbetas om. 
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Utöver detta ser förvaltningen en stor kommunikativ utmaning genom den stora höjningen 
för majoriteten av fastigheterna. 

Att införa en enhetstaxa som ska gälla från 2022-01-01 anses mot ovanstående argumentation 
inte vara möjligt. 
Det skulle framför allt innebära att den taxa som planeras att antas av kommunfullmäktige 
21-10-07 måste omarbetas i sin helhet och antagandet förskjuts då framåt i tiden.

Tomtyteavgiften är främst kopplad till utbyggnaden av de lokala näten. Tomtyteavgiften har 
därför varit ett instrument för att reducera avgiften för föreningsanslutningar och va-
byggnationer enligt alternativ utbyggnadsmodell. Tas tomtytan bort ur taxeberäkningarna 
kommer det att innebära att den alternativa utbyggnadsmodellen måste arbetas om och det 
är då svårt att genomföra en reduktion av avgiften som är juridiskt och ekonomiskt hållbar.

De redan tecknade avtalen om Alternativ utbyggnadsmodell för Rollsbo -Västerhöjd och 
eventuellt även exploateringen för Rishammar kommer att påverkas negativt (ökad 
anläggningsavgift). Detta beroende på att avgiften som ska tillämpas är den som är gällande 
vid debiteringstillfället, vilket inträder när övertagandeavtalet är undertecknat.

Nyttan av dagvattenanslutning är till mycket stor del beroende av tomtytan. Vilket innebär 
att större tomter har större nytta av detta än mindre tomter. Av detta följer att det är mycket 
skäligt att en större fastighet som har större nytta av dagvattenservis även betalar en större 
andel av avgiften.

Sammantaget bedömer förvaltningen att en enhetstaxa utan tomtyteavgiften är mycket 
olämpligt att genomföra.

Juridisk bedömning 
Att införa enhetstaxa kan strida mot taxans krav på skälig och rättvis grund. Några tydliga 
domar utifrån detta finns inte. Om någon vill överpröva taxan utifrån kravet i 
vattentjänstlagen på en taxa som är utformad rättvis och på skälig grund kommer utgången 
av ett sådant ärende att vara oviss. Den första instans som överprövar vid ett eventuellt 
överklagande blir Mark- och miljödomstolen.

Förvaltningen menar att fördelarna med nuvarande taxekonstruktion är stora jämfört med 
att införa en enhetstaxa utan tomtytefaktorn. Detta styrks även av att Svenskt Vattens nya 
normalförslag inte innehåller en enhetstaxa. 

Förvaltningen har varit i kontakt med jurist på Svenskt Vatten och på SKR (Sveriges 
kommuner och regioner) vilka båda anser att en enhetstaxa inte är att föredra i en kommun 
som Kungälv. En enhetstaxa blir svår att motivera utifrån rättvis och skälig grund.

Tomtyteavgiften är främst kopplad till utbyggnaden av de lokala näten. Tomtyteavgiften har 
därför varit ett instrument för att reducera avgiften för föreningsanslutningar och va-
byggnationer enligt Alternativ utbyggnadsmodell. Tas tomtytan bort ur taxeberäkningarna 
kommer det att innebära att den Alternativa utbyggnadsmodellen måste arbetas om och det 
är då svårt att genomföra en reduktion av avgiften som är juridiskt och ekonomiskt hållbar.
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Bakgrund
Vid kommunstyrelsens sammanträde 2021-05-26 formulerades följande uppdrag:  
”Förvaltningen får i uppdrag att utreda huruvida det är möjligt, och om möjligt, införa en 
enhetstaxa för anläggningsavgifter i samband med antagande av VA-taxa hösten 2021.”

Av beslutet framgår inte om det avses att tomtyteavgiften slopas i hela taxan eller vilka av 
delarna, småhusfastighet, övrig bostadsfastighet, och/eller annan fastighet. De resonemang 
som förs i denna tjänsteskrivelse hanterar enbart anläggningsavgift för småhusfastighet.
Vidare har förvaltningen antagit att den nya anläggningstaxan ska vara kostnadsneutral 
jämfört med den gamla, det vill säga att vi förväntas sikta efter samma eller bättre 
täckningsgrad för de kostnader som taxan avser att täcka.

Allmän beskrivning av en va-taxa.

Vattentjänstlagens 34 § anger att va-avgifternas belopp och hur avgifterna ska betalas ska 
framgå av en taxa och att kommunen får meddela föreskrifter om va-taxan. Det totala 
avgiftsuttaget får inte överstiga de kostnader som är nödvändiga för att ordna och driva va-
anläggningen, och fördelningen av avgiftsuttaget ska ske utifrån vad som är skäligt och 
rättvist.

Anläggningsavgiften är en engångsavgift för att täcka kostnaden för att ordna en allmän va-
anläggning och gäller vid anslutning av fastighet mot det kommunala ledningsnätet.
Kungälv har sedan ett tiotal år en beslutad utbyggnad av vatten och avlopp i kustområdena, 
vilket innebär infrastrukturutbyggnad som inte finns i områdena sedan tidigare.  

Anläggningsavgiftens storlek ska bestämmas på beräkningsgrunder som innebär att en 
fastighetsägare inte behöver betala mer än vad som motsvarar fastighetens andel av 
kostnaden för att ordna va-anläggningen. Det maximala avgiftsuttaget ska motsvara genom-
snittliga kostnaden för utbyggnad av va (ledningsnät och upprätta förbindelsepunkt, FP) till 
en fastighet i kommunen, samt därutöver täcka direkta kostnader i samband med själva 
anslutningen (till exempel installation av vattenmätare och upprättande av abonnentregister). 
Anläggningsavgiften kan också bidra till finansiering av nödvändiga kapacitetsåtgärder i va-
anläggningen, det vill säga i vattenverk, avloppsreningsverk och huvudledningar. Man kan se 
det som att man ”köper in sig” i en redan fungerande anläggning där det kontinuerligt har 
gjorts investeringar.

Brukningsavgifter är en periodisk avgift för drift- och underhållskostnader, kapitalkostnader 
för investeringar eller andra nödvändiga kostnader för att tillhandahålla vattentjänsterna 
som inte täcks av anläggningsavgiften. 
Huvudmannens kostnader är vanligen till 80-90% fasta (dvs. oberoende även av väsentliga 
förändringar av vattenförbrukning och spillvattenmängd.) En brukningstaxa med större fast 
del blir därför mer stabil i relation till kostnader. 

Den taxa som är beslutad och gäller för Kungälvs kommun är baserad på Svenskt Vattens 
normalförslag och är juridiskt granskad utifrån rättvisa och skälighet.

Kort om tomtyteavgiften. 

En taxekonstruktion utan tomtytefaktorn gör att det är svårare att differentiera avgiftsutfallet 
utifrån fastighets beskaffenhet. Denna konstruktion kan vara lämplig om man inom 
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kommunen har ett homogent fastighetsbestånd och likartade anläggningstekniska 
förhållanden i hela kommunen. Detta är inte fallet i Kungälvs kommun. 

Ur perspektivet möjlighet till större byggnadsyta samt kopplingen till dagvattenmängd kan 
parametern tomtyta ses som nyttorelaterad. Tomtyteavgiften speglar således både kostnad 
och nytta. Huvudmannens kostnader ökar med ökande tomtstorlek och tomtyteavgiften är 
en avgift för utbyggnad av det lokala nätet.

För att inte tomtytan ska ha för stort genomslag i anläggningsavgiften infördes 
begränsningsregel 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, gällande P96 och i kommande P120, finns en begränsningsregel 
som innebär att tomtyteavgiften inte får utgöra mer än hälften av den totala anläggnings-
avgiften för en fastighet i bostadskategorin – den får alltså inte bli större än de övriga avgifts-
parametrarna i anläggningstaxan tillsammans. Den maximala debiterbara tomtytan för en 
fastighet beräknas på följande sätt:

De matematiska förhållandena i ekvationen innebär att den maximala debiterbara tomtytan 
varierar beroende av storleken på de olika avgiftsparametrarna. För en vanlig villafastighet i 
Kungälv blir brytpunkten 1900 m2. Vilket vid en jämförelse med omkringliggande 
kommuner redan är lågt.

Ökar täljaren (ovan strecket i ekvationen) ökar den maximala debiterbara tomtytan. Ökar i 
stället nämnare (under strecket i ekvationen – här tomtyteavgiften) minskar den maximala 
debiterbara tomtytan. Varje gång någon av avgifterna förändras så förändras balansen i 
anläggningstaxan och det innebär också att skillnaden i avgift för stora och små tomter 
ändras. 

Vi vet att begränsningsregeln bygger på praxis och att det med största sannolikhet av 
överprövande juridiska instanser (där första instans är Mark- och miljödomstolen) skulle 
anses rättvist och skäligt att ha denna avgiftsskillnad i sin taxa. Denna regel är avsedd just 
för att stora fastigheter inte ska kunna debiteras orimligt höga avgifter. 
Kungälvs kommun har idag en brytpunkt som är bland de lägsta bland våra 
grannkommuner. Det vill säga fastigheter större är 1900 m2 betalar idag inget för tomtytor 
över denna brytpunkt. 
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Kungälv har alltså redan idag tagit hänsyn till att tomtyteavgiften inte ska bli extra 
betungande för stora fastigheter.

För Kungälvs del är det rimligt att för de utbyggnader vi står inför i kustnära 
omvandlingsområde kan man göra ett antagande att snittytan för dessa fastigheter är 1 500 
m2. (Medelytan i hela Aröds område är 1600 m2 och i Håffrekullen 1250 m2.)

Detta innebär att en enhetstaxa medför höjningar för små fastigheter och minskning för 
större. 

Utifrån dagens taxa innebär detta att en fastighet på 800 m2 (Typhus A) blir förändringen en 
höjning från 278 825 kr till 350 925 kr (cirka 71 000 kr) medan en fastighet på 9 000 m2 en 
sänkning från 391 325 kr till 350 925 kr (cirka 40 000 kr). Detta kommer sannolikt att vara 
en mycket stor utmaning att kommunicera till en majoritet av kommunens fastigheter som 
får en kraftig höjning.

Typhus A (800 m2), som finns med i Svenskt Vattens jämförelser, får en taxehöjning på 26% 
medan de fastigheter som ligger över begränsningsregelns tomtyta (1900 m2) får en sänkning 
med upp till 11 %.

1. Kommunen kan även välja att inte fördela tomtyteintäkten på de andra tre parametrarna 
Bostadsenhet, Servisavgift och förbindelsepunktsavgift. Det innebär att täckningsgraden 
sjunker markant. Dessa minskade intäkter ska då täckas med hjälp av höjning av 
brukningsavgifterna. Vilket betyder att hela VA-kollektivet finansierar sänkningen av 
anläggningsavgifter för ett litet antal större tomter. Detta innebär att täckningsgraden i 

Kommun Typhus A Kr
Max avgift 
Kr

600 kvm 900 kvm 1200 kvm 1900 kvm Brytpunkt kvm

Göteborg 254 500 365 500 236 500 263 500  290 500 353 500 2 027
Ale 201 532 318 132 190 932   206 832   222 732 259 832 4 001
Tjörn 300 430 392 227 286 608 307 341 328 074 376 451 2 128
Uddevalla 278 605 460 330 266 495   284 660   302 825 345 210 3 801
Strömstad 284 213 461 500 270 881    290 879   310 877 324 989 8 600
Kungsbacka 298 109 456 000 288 241    303 043   317 845 352 383 4 000
Kungälv 278 025 391 000 257 425    288 325    319 225 391 250 1 900
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omvandlingsområden likt Aröd sjunker kraftigt.

2. En befarad konsekvens av enhetstaxa utan höjning av de tre andra parametrarna är att de 
som kommer att debiteras med dagens taxa kommer att ha invändningar om kommunen 
väljer att nästa år kraftigt sänka taxorna. Detta kommer sannolikt att leda till juridiska 
processer och oönskad publicitet. 
Aröd Etapp 1 och Nordtag är de områden som kommer att beröras tidigt i detta avseende. 
Dessa områden debiteras under hösten 2021 för att va-kollektivet ska få planerade intäkter så 
snart det är möjligt.

För aktuell utbyggnad i Brunnefjäll kommer 13% av de fastigheter som ansluts att hamna 
över begränsningsregelns tomtyta. Det innebär att dessa kommer att debiteras en 
tomtyteavgift på maximalt 1900 m2. Alltså samtliga dessa fastigheter skulle med dagens taxa 
endast betala tomtyteavgift för 1900 m2.

Verksamhetens bedömning
Verksamheten bedömning är att det är mycket olämpligt att införa enhetstaxa. De 
ekonomiska konsekvenserna för kommunens majoritet av fastigheter är mycket stor och 
väldigt svår att kommunicera på ett acceptabelt sätt. Små fastigheter (typhus A 800 m2) får en 
taxehöjning på 26% medan de fastigheter som ligger över begränsningsregelns tomtyta (1900 
m2) får en sänkning 10 %.

Skulle kommunen ändå besluta om en enhetstaxa utan tomtyteavgift kommer detta att få 
som konsekvens att den taxa som kommunen avser besluta om i kommunfullmäktige 
(beslutad i USU 7/9) under hösten 2021 måste arbetas om i sin helhet både avseende nivåer 
och textmässiga innehåll. Detta bedöms inte vara genomförbart så att beslutet blir gällande 
från 2022-01-01.

Enhetstaxa skulle även påverka kostnaderna för anslutning enligt Alternativ 
utbyggnadsmodell genom att denna anläggningsavgift ökar. Tomtyteavgiften är främst 
kopplad till utbyggnaden av de lokala näten. Tomtyteavgiften har därför varit ett instrument 
för att reducera avgiften för föreningsanslutningar och va-byggnationer enligt Alternativ 
utbyggnadsmodell. Tas tomtytan bort ur taxeberäkningarna kommer det att innebära att den 
Alternativa utbyggnadsmodellen måste arbetas om och det är då svårt att genomföra en 
reduktion av avgiften som är juridiskt och ekonomiskt hållbar.

Ett nytt taxeförslag från Svenskt Vatten, benämnt P120, har nyligen publicerats. Detta 
taxeförslag innehåller inte någon enhetstaxa. Detta förslag bör vid en större taxeförändring 
tas hänsyn till och eventuellt arbetas in i en ny taxa. 
Uttag av anläggningsavgifter gällande för bland annat dagvatten baseras i detta taxeförslag på 
att nyttan av en dagvattenanslutning är större för en stor fastighet än för en liten. Tas 
tomtytan bort faller för denna bedömning som har sin grund i en rättvis fördelning av 
kostnader som speglar nyttan.

Förvaltningen delar branschorganisationen, Svenskt Vattens bild att det sannolikt inte finns 
tekniksprång eller paradigmskifte runt hörnet som skulle kunna förändra bilden av att va-
kostnaderna kommer att öka i Sverige. Det innebär att sänkningar av taxeuttaget sannolikt 
inte kommer att bli aktuell för någon kommun i Sverige.
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Det är därför viktigt att hela den kommunala organisationen ställer sig bakom den taxa som 
beslutas och gemensamt hjälps åt att sprida kunskap om dess funktion samt avgiftsnivåer.

Inom ramen för en ansvarstagande taxeutveckling anser förvaltningen att en enhetstaxa är 
mycket olämplig att genomföra. Många och långtgående förändringar kan lätt skapa en 
osäkerhet och bli ”ej kalkylerbar” för medborgarna.

Förvaltningen genomför årligen arbetet att i detalj simulera kostnader för att undvika 
ryckighet med drastiska kostnadsökningar för va-kollektivet. Genom kontinuitet i 
taxemodellen undviks stora förändringar i taxan som kan ge dramatiska konsekvenser i det 
enskilda fallet. Och därvid medföljande oönskad negativ publicitet. 

Tomtyteavgiften är främst kopplat till utbyggnaden av det lokala nätet. Det har därför varit 
instrumentet för att reducera avgiften för föreningsanslutningar och alternativ 
utbyggnadsmodell. Tas tomtytan bort kommer det att innebära att alternativa 
utbyggnadsmodellen måste arbetas om och det är då svårt att genomföra en reduktion av 
avgiften som är juridiskt och ekonomiskt hållbar.

Nyttan av dagvattenanslutning är till mycket stor del beroende av tomtytan, vilket innebär 
att större tomter har större nytta av detta än mindre tomter. Av detta följer att det är mycket 
skäligt att en större fastighet som har större nytta av dagvattenservis även betalar en högre 
avgift.

Ärendenivåer – bedömning utifrån kommunfullmäktiges strategiska mål eller 
kommunstyrelsens resultatmål

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 och andra va-anläggningar. Detta för att 
möta bostäder och kommande detaljplaner. Finansiering av utbyggnaden görs via va-avgifter 
enligt va-taxan. 
Det är därför viktigt att dessa taxor är utformade på en rättvis och skälig grund och att 
fastighetsägare så långt möjligt kan förutse framtida avgifter.

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. Finansieringen av detta sker genom va-
taxorna.

Utöver detta har kommunen föreläggande från länsstyrelsen om att bilda 
verksamhetsområde för vattentjänster (Vatten, spill och dagvatten utifrån Lag (2006:412) om 
allmänna vattentjänster (LAV). Ett av dessa föreläggande är i dagsläget försett med vite om 
kommunen inte har anslutit samtliga fastigheter inom viss tid.

Viktigt i detta sammanhang är förståelsen för att föreläggande bygger på att vatten och 
avloppsituationen i ett område är allvarligt utifrån människors hälsa och miljön i ett större 
sammanhang. 
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Bedömning utifrån politiska styrdokument 
VA-verksamheten har inte funnit några konflikter mellan strategiska dokument och 
föreslagna åtgärder.

Bedömning utifrån ett medborgar- och brukarperspektiv 
En enhetstaxa skulle innebära en kraftig avgiftsökning för flertalet fastigheter som i 
framtiden ansluts till kommunens vatten och avloppsnät, vilket anses som icke önskvärt. I 
jämförelse med Sveriges övriga kommuner kommer Kungälv att med enhetstaxa få en av de 
högsta anläggningsavgifterna.

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.
För att kunna ha en jämlik och i huvudsak likvärdig taxa och att inte va-kollektivet belastas 
oskäligt har kommunen en va-taxa utformad på rättvis och skälig grund.

VA-verksamheten arbetar med att genom simuleringar av taxan utifrån planerade 
byggnationer undvika ryckighet i taxans nivåer. Detta underlättar för de boende att planera 
för kommande kostnader.
Många och långtgående förändringar kan lätt skapa en osäkerhet och bli ”ej kalkylerbar” för 
medborgarna.

Ekonomisk bedömning
Väljer kommunen att införa en enhetstaxa som bygger på att tomtytan inte inverkar på 
avgiftens storlek för olika fastigheter innebär detta att de övriga tre parametrarna 
förbindelsepunktsavgift, servisavgift och avgift för bostadsenhet behöver höjas för att 
täckningsgraden ska bli densamma. 

För Kungälvs del är det rimligt att, för de utbyggnader vi står inför i kustnära 
omvandlingsområde göra ett antagande att snittytan för dessa fastigheter är 1 500 m2.
Detta innebär att en enhetstaxa medför höjningar för små fastigheter och minskning för 
större. 

Utifrån dagens taxa innebär detta att en fastighet på 800 m2 (Typhus A) blir förändringen en 
höjning från 278 825 kr till 350 925 kr (cirka 70 000 kr) medan en fastighet på 9 000 m2 en 
sänkning från 391 325 kr till 350 925 kr (cirka 40 000 kr).

Detta kommer sannolikt att vara en mycket stor utmaning att kommunicera till en majoritet 
av kommunens fastigheter som får en kraftig höjning. 
Små fastigheter (typhus A 800 m2) får en taxehöjning på 26% medan de fastigheter som 
ligger över begränsningsregelns tomtyta (1900 m2) får en sänkning med upp till 11 %.
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Högsta anläggningsavgiften för typhus A i Sverige just nu är 320 000 kr. Det innebär att med 
en enhetstaxa skulle Kungälv ha klart högst anläggningsavgift i Sverige med 350 000 kr.

Se även kommentarer-till-2021-taxestatistik.pdf (svensktvatten.se)

Kommunen kan även välja att inte fördela tomtyteintäkten på de andra tre parametrarna. 
Det innebär att täckningsgraden sjunker markant. Dessa minskade intäkter ska då täckas 
med hjälp av höjning av brukningsavgifterna. Vilket betyder att hela va-kollektivet 
finansierar sänkningen av anläggningsavgifter för större tomter.

Kungälv 
nuvarande 

taxa

Kungälv 
med 

enhetstaxa



14 Alternativ utformning av anläggningsavgift med avseende på tomtyta - KS2021/1161-1 Alternativ utformning av anläggningsavgift med avseende på tomtyta : Alternativ utformning av anläggningsavgift med avseende på tomtyta

10(11)

En befarad konsekvens av enhetstaxa utan höjning av de tre andra parametrarna är att de 
som kommer att debiteras med dagens taxa kommer att ha invändningar om kommunen 
väljer att nästa åt kraftigt sänka taxorna. 
Detta kommer sannolikt att leda till juridiska processer. Aröd Etapp 1 och Nordtag är de 
områden som kommer att beröras. Dessa områden kommer att debiteras under hösten 2021 
för att va-kollektivet ska få planerade intäkter så snart det är möjligt.

Kungälv kommun har idag en brytpunkt som är bland de lägsta bland våra 
grannkommuner. Det vill säga fastigheter större är 1900 m2 betalar idag inget för tomtytor 
över denna brytpunkt. 

Kungälv har alltså redan idag tagit hänsyn till att tomtyteavgiften inte ska bli extra 
betungande för stora fastigheter genom att ha en för området låg brytpunkt.

En enhetstaxa där tomtytan inte finns med innebär en höjning av taxans övriga parametrar 
om inte täckningsgraden i utbyggnadsområden ska minskas drastiskt.

Om en höjning av de andra parametrarna ej sker kommer intäktsbortfallet att behöva täckas 
av en höjning av brukningsavgifterna. Eftersom 10% av anläggningsavgifterna tillförs va-
verksamheten första året kommen detta bortfall att ge ett tidigt utslag på va-ekonomin. Det 
vill säga övriga taxekollektivet får bära en större grad av kostnaderna av utbyggnaden av 
lokala va-nät.

I Aröd är den genomsnittliga tomtytan 1600 m2. 
Intäkten för Aröd etapp 1 (klar i september 2021) i form av anläggningsavgifter med dagens 
taxa blir cirka 18 miljoner kronor. 
Om tomtyteavgiften inte tas ut minskar intäkten med cirka 8 miljoner kronor. Det vill säga 
drygt 44% av intäkten från dagens taxa. Vilket ger en täckningsgrad på cirka 30%. Denna 
låga täckningsgrad innebär att området ger ett finansiellt underskott i cirka 60-70 år.

I det fall att varken anläggningarnas övriga parametrar höjs eller att brukningsavgifterna inte 
heller höjs kommer underskottet att behöva täckas av skattekollektivet. Hur detta kan ske är 
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starkt reglerat och innebär i korthet att efter tre år av finansiellt underskott ska skattemedel 
tillföras för att täcka detta underskott om inte taxehöjning sker. 

Förslag till beslut
1. Kommunfullmäktige beslutar att inte införa enhetstaxa att gälla från 2022-01-01.

Martin Hollertz Anders Holm
Verksamhetschef Teknik Sektorchef Samhälle & Utveckling

Expedieras till: 

För kännedom till:
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum 2021-10-05
Sida 18 (22)

UTSKOTTET FÖR SAMHÄLLE OCH 
UTVECKLING

Justeras sign

§ 130/2021

Alternativ utformning av anläggningsavgift med avseende på tomtyta (Dnr 
KS2021/1161)
Sammanfattning
Vid kommunstyrelsens sammanträde 2021-05-26 formulerades följande uppdrag:  
”Förvaltningen får i uppdrag att utreda huruvida det är möjligt, och om möjligt, införa en 
enhetstaxa för anläggningsavgifter i samband med antagande av VA-taxa hösten 2021.”

Förvaltningen bedömer att en övergång till enhetstaxa i väsentlig grad ökar kostnaderna för 
det stora flertalet fastigheter som framgent kommer att anslutas till kommunens va-nät. 

Små fastigheter (typhus A 800 m2) får en taxehöjning på 26% medan de fastigheter som 
ligger över begränsningsregelns tomtyta (1900 m2) får en sänkning med upp till maximalt 
11%.

Högsta anläggningsavgiften för typhus A i Sverige just nu är: 320 000 kr. I och med 
genomförandet av en enhetstaxa skulle Kungälv ha klart högst anläggningsavgift i Sverige för 
typhus A, 350 000 kr. För Kungälv med nuvarande taxekonstruktion är anläggningsavgiften 
för typhus A 278 025 kr.

Lagligheten i en enhetstaxa är ännu inte juridiskt prövad, men medhänsyn till de stora 
konsekvenserna som en sådan innebär för det stora flertalet fastigheter bedöms risken för 
juridisk överprövning vara stor. Utfallet av en sådan prövning utifrån vattentjänstlagens krav 
på rättvis och skälig taxa bedöms som mycket oviss.

De ekonomiska konsekvenserna för flertalet fastigheter som kommer att anslutas i 
kommunens så kallade ”omvandlingsområden” liknande Aröd och Nordkroken kommer att 
bli svårhanterade. Skillnader mellan anläggningsavgift för de som ansluts med dagens taxa 
jämfört med de som ansluts efter att enhetstaxa blir stora. Detta kommer att skapa en 
omfattande rättvisediskussion. 
Även VA-verksamhetens arbete med att sikta på att bibehålla samma eller högre 
täckningsgrad för kostnaderna i omvandlingsområden vilket taxan ska täcka kan komma att 
försvåras kraftigt.

En enhetstaxa för med sig ett stort arbete genom att hela taxan måste skrivas om. En 
enhetstaxa måste också genomgå en noggrann juridisk granskning. Dessutom måste samtliga 
taxesatser arbetas om. 
Utöver detta ser förvaltningen en stor kommunikativ utmaning genom den stora höjningen 
för majoriteten av fastigheterna. 

Att införa en enhetstaxa som ska gälla från 2022-01-01 anses mot ovanstående argumentation 
inte vara möjligt. 
Det skulle framför allt innebära att den taxa som planeras att antas av kommunfullmäktige 
21-10-07 måste omarbetas i sin helhet och antagandet förskjuts då framåt i tiden.
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum 2021-10-05
Sida 19 (22)

UTSKOTTET FÖR SAMHÄLLE OCH 
UTVECKLING

Justeras sign

Tomtyteavgiften är främst kopplad till utbyggnaden av de lokala näten. Tomtyteavgiften har 
därför varit ett instrument för att reducera avgiften för föreningsanslutningar och va-
byggnationer enligt alternativ utbyggnadsmodell. Tas tomtytan bort ur taxeberäkningarna 
kommer det att innebära att den alternativa utbyggnadsmodellen måste arbetas om och det 
är då svårt att genomföra en reduktion av avgiften som är juridiskt och ekonomiskt hållbar.

De redan tecknade avtalen om Alternativ utbyggnadsmodell för Rollsbo -Västerhöjd och 
eventuellt även exploateringen för Rishammar kommer att påverkas negativt (ökad 
anläggningsavgift). Detta beroende på att avgiften som ska tillämpas är den som är gällande 
vid debiteringstillfället, vilket inträder när övertagandeavtalet är undertecknat.

Nyttan av dagvattenanslutning är till mycket stor del beroende av tomtytan. Vilket innebär 
att större tomter har större nytta av detta än mindre tomter. Av detta följer att det är mycket 
skäligt att en större fastighet som har större nytta av dagvattenservis även betalar en större 
andel av avgiften.

Sammantaget bedömer förvaltningen att en enhetstaxa utan tomtyteavgiften är mycket 
olämpligt att genomföra.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Alternativ utformning av anläggningsavgift med avseende på tomtyta

Förslag till kommunfullmäktige
  Kommunfullmäktige beslutar att inte införa enhetstaxa att gälla från 2022-01-01.

__________
Ove Wiktorsson (C) lämnar en anteckning till protokollet.

Expedieras till: 

För kännedom till:
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Anteckning till (KS2021/1161-1) enhetstaxa tomtyta

Här kommer ett exempel i bilagan på tre grannar i Kovikshamn.

Enligt nuvarande taxa blir anslutningsavgiften på
Minsta tomten med yta 1033m2 = 308 925 kronor.
Mellersta tomten med yta1234m2=329 525 kronor.
Största tomten med yta 1900m2=391 325 kronor i tomtyteavgift.
82 400 kronor i skillnad mellan grannar som är exakt lika dyra för VA kollektivet att ansluta, och
dagvattnet rinner rakt ut i havet, vilket inte orsakar VA kollektivet någon kostnad för
omhändertagande. Vi har svårt att se något annat än ett orättvist taxesystem.

Tomt storlekar har över tid förändrats i kommunen, från 70 talet då tretusen kvadratmeter tomt inte
var ovanligt fram till dagens frimärke på femhundra kvadrat. VA dras fram till tomtgräns, därav får
fastighetsägaren själv bekosta en längre grävning på sin egen tomt.

En kommentar som ofta kommer är att man kan bygga mer på en större tomt, det är helt rätt men då
kommer andra parametrar in och reglerar exempelvis ett Atterfallshus med indraget VA. En extra
lägenhetsavgift debiteras.

Om man tittar på andra anslutningar som El, Fjärrvärme och Fiber så är avgiften inte knuten till
tomtstorleken.

Räkne exemplen i förvaltningens svar beror på var man sätter den nya brytpunkten, om man skulle ta
de tre tomterna som exempel så vore det mest rättvisa att använda kostnaden för den mellersta
tomten.

Diskussionen kring att ett nytt taxesystem skulle bli orättvist för de som nu får betala enligt
nuvarande taxa, kan inte ses som relevant. Taxor kommer årligen justeras i kommunen.

Ove Wiktorsson (C)
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum 2021-10-20
Sida 20 (49)

KOMMUNSTYRELSEN Justeras sign

§ 292/2021

Alternativ utformning av anläggningsavgift med avseende på tomtyta (Dnr 
KS2021/1161)
Sammanfattning
Vid kommunstyrelsens sammanträde 2021-05-26 formulerades följande uppdrag:  
”Förvaltningen får i uppdrag att utreda huruvida det är möjligt, och om möjligt, införa en 
enhetstaxa för anläggningsavgifter i samband med antagande av VA-taxa hösten 2021.”

Förvaltningen bedömer att en övergång till enhetstaxa i väsentlig grad ökar kostnaderna för 
det stora flertalet fastigheter som framgent kommer att anslutas till kommunens va-nät. 

Små fastigheter (typhus A 800 m2) får en taxehöjning på 26% medan de fastigheter som 
ligger över begränsningsregelns tomtyta (1900 m2) får en sänkning med upp till maximalt 
11%.

Högsta anläggningsavgiften för typhus A i Sverige just nu är: 320 000 kr. I och med 
genomförandet av en enhetstaxa skulle Kungälv ha klart högst anläggningsavgift i Sverige för 
typhus A, 350 000 kr. För Kungälv med nuvarande taxekonstruktion är anläggningsavgiften 
för typhus A 278 025 kr.

Lagligheten i en enhetstaxa är ännu inte juridiskt prövad, men medhänsyn till de stora 
konsekvenserna som en sådan innebär för det stora flertalet fastigheter bedöms risken för 
juridisk överprövning vara stor. Utfallet av en sådan prövning utifrån vattentjänstlagens krav 
på rättvis och skälig taxa bedöms som mycket oviss.

De ekonomiska konsekvenserna för flertalet fastigheter som kommer att anslutas i 
kommunens så kallade ”omvandlingsområden” liknande Aröd och Nordkroken kommer att 
bli svårhanterade. Skillnader mellan anläggningsavgift för de som ansluts med dagens taxa 
jämfört med de som ansluts efter att enhetstaxa blir stora. Detta kommer att skapa en 
omfattande rättvisediskussion. 
Även VA-verksamhetens arbete med att sikta på att bibehålla samma eller högre 
täckningsgrad för kostnaderna i omvandlingsområden vilket taxan ska täcka kan komma att 
försvåras kraftigt.

En enhetstaxa för med sig ett stort arbete genom att hela taxan måste skrivas om. En 
enhetstaxa måste också genomgå en noggrann juridisk granskning. Dessutom måste samtliga 
taxesatser arbetas om. 
Utöver detta ser förvaltningen en stor kommunikativ utmaning genom den stora höjningen 
för majoriteten av fastigheterna. 

Att införa en enhetstaxa som ska gälla från 2022-01-01 anses mot ovanstående argumentation 
inte vara möjligt. 
Det skulle framför allt innebära att den taxa som planeras att antas av kommunfullmäktige 
21-10-07 måste omarbetas i sin helhet och antagandet förskjuts då framåt i tiden.
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum 2021-10-20
Sida 21 (49)

KOMMUNSTYRELSEN Justeras sign

Tomtyteavgiften är främst kopplad till utbyggnaden av de lokala näten. Tomtyteavgiften har 
därför varit ett instrument för att reducera avgiften för föreningsanslutningar och va-
byggnationer enligt alternativ utbyggnadsmodell. Tas tomtytan bort ur taxeberäkningarna 
kommer det att innebära att den alternativa utbyggnadsmodellen måste arbetas om och det 
är då svårt att genomföra en reduktion av avgiften som är juridiskt och ekonomiskt hållbar.

De redan tecknade avtalen om Alternativ utbyggnadsmodell för Rollsbo -Västerhöjd och 
eventuellt även exploateringen för Rishammar kommer att påverkas negativt (ökad 
anläggningsavgift). Detta beroende på att avgiften som ska tillämpas är den som är gällande 
vid debiteringstillfället, vilket inträder när övertagandeavtalet är undertecknat.

Nyttan av dagvattenanslutning är till mycket stor del beroende av tomtytan. Vilket innebär 
att större tomter har större nytta av detta än mindre tomter. Av detta följer att det är mycket 
skäligt att en större fastighet som har större nytta av dagvattenservis även betalar en större 
andel av avgiften.

Sammantaget bedömer förvaltningen att en enhetstaxa utan tomtyteavgiften är mycket 
olämpligt att genomföra.

Yrkande 
Elisabeth Mattsson (L): Avslag på förslag till beslut.

Anders Holmensköld (M): Avslag på Elisabeth Mattssons (L) yrkande. 

Proposition
Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att Kommunstyrelsen beslutar att 
anta Anders Holmenskölds (M) förslag till beslut. 

Omröstning begärs inte.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Alternativ utformning av anläggningsavgift med avseende på tomtyta
Bilaga Protokollsutdrag - Alternativ utformning av anläggningsavgift med avseende på 
tomtyta - Utskottet för Samhälle och utveckling
Bilaga Anteckning till protokollet Ove Wktorsson (C) - USU 5 oktober
Bilaga Bilaga till Anteckning till protokollet Ove Wiktorsson (C) - USU 5 oktober Karta

Förslag till kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige beslutar att inte införa enhetstaxa att gälla från 2022-01-01.

__________
Ove Wiktorsson (C) lämnar en anteckning till protokollet. 
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum 2021-10-05
Sida 18 (22)

UTSKOTTET FÖR SAMHÄLLE OCH 
UTVECKLING

Justeras sign

§ 130/2021

Alternativ utformning av anläggningsavgift med avseende på tomtyta (Dnr 
KS2021/1161)
Sammanfattning
Vid kommunstyrelsens sammanträde 2021-05-26 formulerades följande uppdrag:  
”Förvaltningen får i uppdrag att utreda huruvida det är möjligt, och om möjligt, införa en 
enhetstaxa för anläggningsavgifter i samband med antagande av VA-taxa hösten 2021.”

Förvaltningen bedömer att en övergång till enhetstaxa i väsentlig grad ökar kostnaderna för 
det stora flertalet fastigheter som framgent kommer att anslutas till kommunens va-nät. 

Små fastigheter (typhus A 800 m2) får en taxehöjning på 26% medan de fastigheter som 
ligger över begränsningsregelns tomtyta (1900 m2) får en sänkning med upp till maximalt 
11%.

Högsta anläggningsavgiften för typhus A i Sverige just nu är: 320 000 kr. I och med 
genomförandet av en enhetstaxa skulle Kungälv ha klart högst anläggningsavgift i Sverige för 
typhus A, 350 000 kr. För Kungälv med nuvarande taxekonstruktion är anläggningsavgiften 
för typhus A 278 025 kr.

Lagligheten i en enhetstaxa är ännu inte juridiskt prövad, men medhänsyn till de stora 
konsekvenserna som en sådan innebär för det stora flertalet fastigheter bedöms risken för 
juridisk överprövning vara stor. Utfallet av en sådan prövning utifrån vattentjänstlagens krav 
på rättvis och skälig taxa bedöms som mycket oviss.

De ekonomiska konsekvenserna för flertalet fastigheter som kommer att anslutas i 
kommunens så kallade ”omvandlingsområden” liknande Aröd och Nordkroken kommer att 
bli svårhanterade. Skillnader mellan anläggningsavgift för de som ansluts med dagens taxa 
jämfört med de som ansluts efter att enhetstaxa blir stora. Detta kommer att skapa en 
omfattande rättvisediskussion. 
Även VA-verksamhetens arbete med att sikta på att bibehålla samma eller högre 
täckningsgrad för kostnaderna i omvandlingsområden vilket taxan ska täcka kan komma att 
försvåras kraftigt.

En enhetstaxa för med sig ett stort arbete genom att hela taxan måste skrivas om. En 
enhetstaxa måste också genomgå en noggrann juridisk granskning. Dessutom måste samtliga 
taxesatser arbetas om. 
Utöver detta ser förvaltningen en stor kommunikativ utmaning genom den stora höjningen 
för majoriteten av fastigheterna. 

Att införa en enhetstaxa som ska gälla från 2022-01-01 anses mot ovanstående argumentation 
inte vara möjligt. 
Det skulle framför allt innebära att den taxa som planeras att antas av kommunfullmäktige 
21-10-07 måste omarbetas i sin helhet och antagandet förskjuts då framåt i tiden.
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum 2021-10-05
Sida 19 (22)

UTSKOTTET FÖR SAMHÄLLE OCH 
UTVECKLING

Justeras sign

Tomtyteavgiften är främst kopplad till utbyggnaden av de lokala näten. Tomtyteavgiften har 
därför varit ett instrument för att reducera avgiften för föreningsanslutningar och va-
byggnationer enligt alternativ utbyggnadsmodell. Tas tomtytan bort ur taxeberäkningarna 
kommer det att innebära att den alternativa utbyggnadsmodellen måste arbetas om och det 
är då svårt att genomföra en reduktion av avgiften som är juridiskt och ekonomiskt hållbar.

De redan tecknade avtalen om Alternativ utbyggnadsmodell för Rollsbo -Västerhöjd och 
eventuellt även exploateringen för Rishammar kommer att påverkas negativt (ökad 
anläggningsavgift). Detta beroende på att avgiften som ska tillämpas är den som är gällande 
vid debiteringstillfället, vilket inträder när övertagandeavtalet är undertecknat.

Nyttan av dagvattenanslutning är till mycket stor del beroende av tomtytan. Vilket innebär 
att större tomter har större nytta av detta än mindre tomter. Av detta följer att det är mycket 
skäligt att en större fastighet som har större nytta av dagvattenservis även betalar en större 
andel av avgiften.

Sammantaget bedömer förvaltningen att en enhetstaxa utan tomtyteavgiften är mycket 
olämpligt att genomföra.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Alternativ utformning av anläggningsavgift med avseende på tomtyta

Förslag till kommunfullmäktige
  Kommunfullmäktige beslutar att inte införa enhetstaxa att gälla från 2022-01-01.

__________
Ove Wiktorsson (C) lämnar en anteckning till protokollet.

Expedieras till: 

För kännedom till:
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Tjänsteskrivelse
Sida 1 av 

5
Handläggare: Jenny Andersson
Datum: 2021-07-13                                         

MILJÖENHETEN
SAMHÄLLE OCH UTVECKLING

    ADRESS Stadshuset · 442 81 Kungälv

    TELEFON 0303-23 80 00 vx

    E -POST kommun@kungalv.se

    HEMSIDA www.kungalv.se

Översyn av taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område 
och strålskyddslagen (Dnr MOBN2021/0789)
Sammanfattning
Nuvarande taxa för tillsyn och prövning inom miljöbalkens område samt strålskyddslagen antogs 
den 7 november 2019 (KF § 258/2019). En översyn av den nuvarande taxan har gjorts under 2021. 
Anledningen till denna översyn är ändrad lagstiftning samt att vissa revideringar behövs då vi 
utifrån vår erfarenhet noterat ett behov av smärre justeringar av nuvarande taxa. Lagstöd för att ta 
ut avgifter finns i kommunallagen, miljöbalken och strålskyddslagen.

Kommunfullmäktige föreslås besluta följande:

- Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område samt strålskyddslagen antas att gälla 
från och med den 1 januari 2022.

- Taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalkens område samt strålskyddslagen” som antogs 
av kommunfullmäktige den 7 november 2019 (KF § 258/2019) upphör därmed att gälla från 
och med den 1 januari 2022.

Bakgrund 
Nuvarande taxa för tillsyn och prövning inom miljöbalkens område samt strålskyddslagen antogs 
den 7 november 2019 (KF § 258/2019). En översyn av den nuvarande taxan har gjorts under 2021. 
Anledningen till denna översyn är ändrad lagstiftning samt att vissa revideringar behövs då vi 
utifrån vår erfarenhet noterat ett behov av smärre justeringar av nuvarande taxa. Lagstöd för att ta 
ut avgifter finns i kommunallagen, miljöbalken och strålskyddslagen.

De ändringar som föreslås redovisas nedan under rubrik för respektive sakområde och berör 
taxebilaga 1-3.

Hälsoskydd, taxebilaga 1

Handläggning av anmälan enligt 9 kap miljöbalken

Ändring av lagstiftning från den 1 juli 2021 innebär att anmälningsplikt för yrkesmässig hygienisk 
verksamhet inte bara gäller för behandling som innebär risk för blodsmitta utan även annan smitta 
vilket lagts till i texten enligt nedan:
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    ADRESS Stadshuset · 442 81 Kungälv

    TELEFON 0303-23 80 00 vx
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 Anmälan om att driva eller arrangera anmälningspliktig hälsoskyddsverksamhet där 
allmänheten yrkesmässigt erbjuds hygienisk behandling som innebär risk för blodsmitta eller 
annan smitta. 

Konsekvens för verksamhetsutövare:

Den här förändringen i taxan påverkar verksamhetsutövarna i viss grad då de kan bli 
anmälningspliktiga i och med lagändring och därmed behöva anmäla sin verksamhet och få tillsyn 
oftare på grund av bedömd större smittorisk.

Tillsyn enligt miljöbalken

Lagrumshänvisningen i taxebilaga 1 för tillsyn över mobila anläggningar med verksamhet enligt 38 
och 45 §§ förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd kompletteras med 
hänvisning till paragraf 38. 

Radontillsyn enligt miljöbalken är borttaget och allmänt råd om detta är upphävt. Tillsyn sker 
numera enligt Strålskyddslagen som redan finns i taxan. 

Hälsoskydd, taxebilaga 3

Tillsyn enligt miljöbalken

Ändring av lagstiftning från den 1 juli 2021 innebär att tillsyn av anmälningspliktig yrkesmässig 
hygienisk verksamhet inte bara gäller för behandling som innebär risk för blodsmitta utan även 
annan smitta vilket lagts till i texten enligt nedan:

 Hygienisk behandling med risk för blodsmitta eller annan smitta (övriga)

Konsekvens för verksamhetsutövare:

Den här förändringen i taxan påverkar verksamhetsutövarna i viss grad då de kan bli 
anmälningspliktiga i och med lagändring och därmed få tillsyn oftare på grund av bedömd större 
risk.  

Miljöskydd, taxebilaga 1-3

Handläggning enligt 15 kap miljöbalken
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Då det finns en ny avfallsförordning (2020:614) har laghänvisningar behövt ändras för flera 
punkter. 

Miljöskydd, taxebilaga 1

Handläggning av underrättelse enligt 14 kap miljöbalken

För underrättelse i samband med spridning av biocidprodukt på en plats som allmänheten har 
tillträde till och som inte omfattas av fast avgift för tillsyn enligt taxebilaga 2 tillämpas idag 
avgiftsnivå 1 enligt taxebilaga 1. Detta bedöms inte motiverat för alla underrättelser som 
inkommer. Framför allt gäller detta i de fall pågående sanering sker hos samma verksamhet som då 
skickar återkommande underrättelser varje månad. För denna typ av ärende passar avgiftsnivå 4 
(timavgift) bättre. 

Konsekvens för verksamhetsutövare:

Den här förändringen i taxan påverkar inte flertalet av verksamhetsutövarna. För dem med 
återkommande saneringar innebär förändringen en lägre avgift.

Handläggning av ärenden om lagring av brandfarliga vätskor

I nuvarande taxa tillämpas avgiftsnivå 2 (3h) gällande skrotning av cistern, nyinstallation av cistern 
samt granskning av besiktningsrapport. Detta är en typ av ärenden där nedlagd tid varierar från 
ärende till ärende. Förslaget är att samtliga cisternärenden (installation, skrotning och granskning 
av besiktningsrapport) ska debiteras enligt avgiftsnivå 4 (timavgift). 

Konsekvens för verksamhetsutövare:

Den här förändringen i taxan innebär att avgiften anpassas bättre till arbetsinsatsen i det enskilda 
ärendet. 

Tillsyn på små avlopp

Vi återgår till tillämpning av individuell timavgift (avgiftsnivå 4) vid tillsyn på små avlopp. Fast 
avgift enligt taxebilaga 1 (avgiftsnivå 2 utan platsbesök och 3 vid platsbesök) som använts under år 
2020 och 2021 blir för oflexibelt då bland annat fastigheter med enkel VA-standard riskerar att bli 
överdebiterade. I dessa fall tar oftast inte handläggningen 3 h (avgiftsnivå 2) utan snarare ca 2 h. 
Även i en del fall där tillsynsbesök genomförs och anläggning fungerar som avsett finns risk för en 
viss överdebitering med nuvarande 6 h (avgiftsnivå 3). 

Konsekvens för verksamhetsutövare: 
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Totalt sett en något lägre debitering då vi bedömer att med nuvarande modell så innebär taxan en 
för hög avgiftsnivå i vissa fall.

Miljöskydd, taxebilaga 2

Tillsyn på lantbruk

Tillsyn på anmälningspliktiga lantbruk (kod 1:20) debiteras med nuvarande taxa 9 h per år. I 
praktiken tar oftast inte tillsynen mer än 6 h per år så därför föreslås avgiften sänkas för dessa 
verksamheter till 6 h per år.
Konsekvens för verksamhetsutövare:

Föreslagen ändring i taxan innebär en avgiftssänkning.

Nya koder för verksamheter

En del nya koder har skrivits till i taxan på grund av ändrad lagstiftning samt nya och förändrade 
verksamheter i Kungälv. Det är främst koder för s k B-verksamheter som tillkommit.

Miljöenhetens bedömning 
Miljöenheten bedömer att de föreslagna justeringarna av tillämpning av avgiftsnivå kommer att 
möjliggöra en mer flexibel och rättvis debitering i berörda ärenden. Detta gäller där fast avgift 
(avgiftsnivå 1-3) idag har inneburit en begränsning i att anpassa avgiften i det enskilda fallet i 
ärenden där tidsåtgången varierar.

Nya tillkommande anmälningspliktiga verksamheter kan innebära att tillsynsbehovet ökar.

Ekonomisk bedömning för föreslagna ändringar
Förslaget innebär att debiteringar i vissa ärenden kommer att tas ut som timavgift och att den tid 
som debiteras blir mer anpassad till nedlagd tid i det enskilda fallet. Totalt sett bedömer 
miljöenheten att ändringarna kan innebära en något lägre intäkt men det är svårt att bedöma 
utfallet i förväg.

Beslutsunderlag
Bilaga Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område samt strålskyddslagen (inledande 
bestämmelser samt taxebilaga 1 - 3)

Förslag till kommunfullmäktige
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1. Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område samt strålskyddslagen antas 
att gälla från och med den 1 januari 2022.

2. Taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalkens område samt strålskyddslagen” som 
antogs av kommunfullmäktige den 7 november 2019 (KF § 258/2019) upphör därmed 
att gälla från och med den 1 januari 2022.

Kristina Franzén Jenny Andersson
Miljöchef Miljöinspektör

Expedieras till: Miljöenheten
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Taxa för tillsyn och prövning 
inom miljöbalkens område 
samt strålskyddslagen
Taxa 

Diarie-/dokumentnummer: KS2021/XXX
Beslut: 2021-XX-XX Kommunfullmäktige §XXX/2021
Beredande politiskt organ: Miljö- och byggnadsnämnden 
Ersätter tidigare beslut 2019-11-07 Kommunfullmäktige §258/2019                                                                                                                                                              
Giltighetstid: Tillsvidare
Dokumentansvarig: Samhälle och utveckling/Miljöenheten/Miljöchef
Senast uppdaterad av: Jenny Andersson
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Inledande bestämmelser

1 § Denna taxa gäller avgifter för Kungälvs kommuns kostnader för prövning och tillsyn enligt 
miljöbalken, bestämmelser meddelade med stöd av miljöbalken eller EU:s förordningar inom 
miljöbalkens tillämpningsområde, bland annat vad gäller naturvård och kulturvård, skydd av 
områden, miljöfarlig verksamhet, hälsoskydd, verksamheter som orsakar miljöskador, 
vattenverksamhet, skötsel av jordbruksmark, kemiska produkter, biotekniska organismer och 
varor, avfall och producentansvar. Taxan gäller också avgifter för prövning och tillsyn enligt 
strålskyddslagen.

Utöver vad som anges i denna taxa kan ersättning till kommunen utgå bl.a. enligt 26 kap. 22 § 
miljöbalken för undersökningskostnader och enligt 25 kap. 2 § miljöbalken för 
rättegångskostnader. 

2 § Avgift enligt denna taxa ska betalas för 
1. Handläggning och andra åtgärder med anledning av ansökningar om tillstånd, dispens 

eller undantag.
2. Handläggning och andra åtgärder med anledning av anmälan av verksamhet eller 

åtgärd, och 
3. Handläggning och andra åtgärder vid tillsyn i övrigt.

3 § Avgift enligt denna taxa tas inte ut för 
1. Tillsyn som föranleds av klagomål som är obefogat, och inte kräver utredning 
2. Handläggning som föranleds av att beslut av nämnd enligt miljöbalken, bestämmelser 

meddelade med stöd av miljöbalken eller EU-förordningar inom miljöbalkens område 
överklagas, 

3. Upprättande av ansökan om utdömande av vite.

4 § Beslut om avgift eller om nedsättning eller efterskänkning av avgiften fattas av Miljö- och 
byggnadsnämnden.

5 § Enligt 27 kap. 3 § miljöbalken är alla som är skyldiga att betala en avgift enligt denna taxa, 
eller enligt 26 kap. 22 § miljöbalken, skyldiga att lämna de uppgifter som behövs för att 
avgiftens eller ersättningens storlek ska kunna bestämmas.

Timavgift 
6 § Avgiftsuttag sker: 

1. I förhållande till de avgiftsnivåer som motsvaras av handläggningstid enligt taxebilaga 1 
(fast avgift). 

2. I förhållande till den årliga handläggningstid som anläggningen eller verksamheten 
tilldelats i taxebilaga 2 (fast årlig tillsynsavgift) 

3. I förhållande till den faktiskt nedlagda tillsynstiden i det enskilda ärendet (timavgift), 
och 

4. Enligt de andra grunder som anges i taxan. 

7 § Vid tillämpning av denna taxa är timavgiften handläggningskostnaden per hel timme 
handläggningstid 948 kr (innevarande år), se även 9 §.



15 Översyn av taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område

3

8 § I de fall timavgift tas ut i förhållande till faktiskt nedlagd handläggningstid avses med 
handläggningstid den sammanlagda tid som varje tjänsteperson vid nämnden har använt för 
handläggning och andra åtgärder i ärendet såsom inläsning av ärendet, kontakter med parter, 
samråd med experter och myndigheter, inspektioner, revisioner och provtagning och kontroller 
i övrigt, debitering, beredning i övrigt av ärendet samt föredragning av beslut.

Avgift tas ut för varje halv timme nedlagd handläggningstid. Om den sammanlagda 
handläggningstiden understiger en halvtimme per år tas ingen timavgift ut. För inspektioner, 
mätningar, och andra kontroller som utförs vardagar mellan 19:00 och 07:00 lördagar, 
söndagar, julafton, nyårsafton, påskafton, trettondagsafton, midsommarafton och helgdagar tas 
avgift ut med en 1,5 gånger ordinarie timavgift.

9 § Miljö- och byggnadsnämnden får för varje kalenderår (avgiftsår) besluta att höja de i denna 
taxa antagna fasta avgifterna och timavgifterna med den procentsats för det innevarande 
kalenderåret i Prisindex för kommunal verksamhet (PKV) som finns publicerad på SKL:s 
webbplats i oktober månad.

Utgångspunkt för indexuppräkningen är oktober månad 2020 (kommunfullmäktiges beslutsår).

Avgifter för ansökningar om tillstånd, dispens eller undantag 
10 § Avgift för prövning av ansökningar om tillstånd, dispens eller undantag ska betalas som 
antingen fast avgift genom tillämpning av den avgiftsnivå som anges i taxebilaga 1 eller i form 
av timavgift genom att den faktiskt nedlagda handläggningstiden i ärendet multipliceras med 
timavgiften. 
Avgift för prövning ska betalas för varje avgiftsbelagt ärende som ansökningen avser. 

11 § Om det i ett beslut om tillstånd föreskrivs att en anordning inte får tas i bruk förrän den 
har besiktigats och godkänts av nämnden ingår kostnaden för en sådan besiktning i den fasta 
avgiften. Kan anordningen inte godkännas vid den besiktningen och ny besiktning måste ske 
vid ytterligare ett tillfälle, tas timavgift ut för den ytterligare handläggningstiden.

12 § Avgift för prövning av ansökan om tillstånd, dispens eller undantag ska erläggas av 
sökanden. 

13 § Avgift för prövning ska erläggas även om ansökan avslås. Avgift tas inte ut för en ansökan 
som återkallas innan handläggning påbörjas. 

14 § I ärenden om ansökan om tillstånd till miljöfarlig verksamhet som prövas av kommunen 
är sökanden i förekommande fall även skyldig att ersätta kommunens kostnader enligt 19 kap. 
4 och 5 §§ miljöbalken för sakkunniga som har tillkallats av kommunen och för kungörelser i 
ärendet. Sökanden är även skyldig att ersätta kommunens kostnader för kungörelser i ärendet 
om tillstånd, dispens eller undantag enligt 7 kap. miljöbalken eller förordningen (1998:1252) 
om områdesskydd. 
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15 § Utöver avgift för prövning tillstånd, dispens eller undantag, kan avgift för tillsyn komma 
att tas ut för den verksamhet eller åtgärd som prövningen avser enligt vad som anges i denna 
taxa.

Avgifter för anmälningsärenden 
16 § Avgift för handläggning av anmälan av verksamhet eller åtgärd ska betalas i form av fast 
avgift motsvarande den för verksamheten eller åtgärden föreskrivna avgiftsnivån i bilaga 1, eller 
genom att den faktiskt nedlagda handläggningstiden i ärendet multipliceras med timtaxan, eller 
enligt de grunder i övrigt som anges i taxebilaga 1. 

Avgift med anledning av handläggning av anmälan ska betalas för varje avgiftsbelagt ärende 
som anmälan avser. Om en anmälan omfattar flera miljöfarliga verksamheter enligt taxebilaga 1 
ska full avgift betalas för den punkt som medför den högsta avgiften med tillägg av 25 procent 
av summan av de belopp som anges för övriga verksamheter. 

Avgift tas inte ut för en anmälan som återkallas innan handläggningen har påbörjats. 

17 § Avgift för handläggningen av anmälan ska betalas av den som driver eller avser att bedriva 
verksamheten eller vidta åtgärden. 

I ärenden om anmälan av miljöfarlig verksamhet med beteckningen C i 
miljöprövningsförordningen är denne i förekommande fall skyldig att ersätta kommunens 
kostnader för kungörelse i ärendet. 

18 § Utöver avgift med anledning av handläggning av anmälan, kan avgift för tillsyn komma 
att tas ut för den verksamhet eller åtgärd som anmälan avser enligt vad som anges i denna taxa. 

Avgift för återkommande tillsyn 
19 § För återkommande tillsyn över sådan miljöfarlig verksamhet eller åtgärder med en 
fastställd prövningsnivå (A eller B) enligt miljöprövningsförordningen ska en fast årlig avgift 
betalas enligt vad som framgår av taxebilaga 2. 

För återkommande tillsyn över sådan verksamhet eller åtgärd med fastställd anmälningsplikt 
(C) enligt miljöprövningsförordningen, ska en fast årlig avgift betalas enligt vad som framgår 
av taxebilaga 2.

För återkommande tillsyn över hälsoskyddsverksamheter som ska anmälas enligt förordningen 
om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (H), ska en fast årlig avgift betalas enligt vad som 
framgår av taxebilaga 2. För de hälsoskyddsverksamheter (H) som inte finns nämnda i bilaga 2 
ska avgift betalas i form av timavgift genom att den faktiskt nedlagda handläggningstiden i 
ärendet multipliceras med timavgiften.

För återkommande tillsyn över miljöfarlig verksamhet som inte omfattas av tillstånds- eller 
anmälningsplikt ska fast årlig avgift betalas i de fall det framgår av taxebilaga 2.

Industriutsläppsverksamhet 
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20 § För industriutsläppsverksamheter, de verksamheter som markerats med (-i) i 
miljöprövningsförordningen, betalas ett årligt tillägg till den årliga tillsynsavgiften om 20 
timmar multiplicerat med aktuell timavgift. Sådant tillägg tas inte ut för de 
industriutsläppsverksamheter som redan har tilldelats 90 timmar eller mer i taxebilaga 2.

Avgifter vid ändrat tillsynsbehov 
21 § För verksamheter som omfattas av fast årlig tillsynsavgift får nämnden i särskild ordning 
besluta om extraordinär tillsynsavgift. Denna avgift tas ut för ett visst år om den faktiskt 
utförda tillsynen överskrider den tillsynstid som motsvaras av den fasta avgiften och denna 
tillsyn är föranledd av att verksamhetsutövaren bryter mot villkor, inte följer förelägganden 
eller förbud eller som orsakats av yttre påverkan i större omfattning. 

Extraordinär tillsynstid beräknas som timavgift enligt § 6 och ska betalas i efterskott av den 
som är verksamhetsutövare vid tillsynens utförande. 

Avgift för regelbunden tillsyn 
22 § Om en verksamhetsutövare har verksamheter med flera verksamhetskoder är grundregeln 
att avgift endast tas för verksamhetskoden med det högst angivna timantalet i bilaga 2. 
Undantaget är om en verksamhetsutövare har verksamheter med verksamhetskoder inom tre 
eller flera olika verksamhetsgrupper som har egna rubriker i bilaga 2, då ska total avgift 
motsvara timmarna från verksamhetsgruppen med det högst angivna timantalet i bilaga 2 med 
ett tillägg om 25 procent. 

23 § För regelbunden tillsyn över sådana verksamheter eller åtgärder som saknar fastställda krav 
på anmälan (”U” och ”UH”) ska avgift betalas i form av timavgift genom att den faktiskt 
nedlagda handläggningstiden i ärendet multipliceras med timtaxan enligt vad som framgår av 
bilaga 3, undantaget de verksamheter som enligt bilaga 2 ska ha fast årlig avgift.

24 § För verksamheter som tillståndsprövats ska avgiften bestämmas med utgångspunkt ifrån 
vad som anges i tillståndsbeslutet i fråga om produktionsvolym eller liknande. 

25 § Fast årlig avgift omfattar kalenderår och ska betalas i förskott. Sådan avgift ska betalas från 
och med det kalenderår som följer efter att det att beslut om tillstånd till verksamhet meddelats 
eller anmälan skett – eller i de fall tillstånd eller anmälan inte krävts, verksamheten har 
påbörjats. För tillsyn som sker dessförinnan tas timavgift ut. Fast årlig avgift ska betalas med 
helt avgiftsbelopp för varje påbörjat kalenderår som verksamheten bedrivs.

26 § Avgift för tillsyn betalas av den som bedriver eller avser att bedriva verksamheten eller 
vidta åtgärd som föranleder avgiften. Tillsyn över miljöskador enligt 10 kap. miljöbalken ska 
betalas av den som enligt det 10 kap. miljöbalken är ansvarig för avhjälpande eller kostnader.

Avgift för tillsyn i övrigt 
27 § Avgift för tillsyn i övrigt ska betalas i form av timavgift genom att den faktiskt nedlagda 
handläggningstiden i ärendet multipliceras med timtaxan eller enligt de grunder som i övrigt 
anges i taxebilaga 1. 
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28 § Avgift för tillsyn betalas av den som bedriver eller avser att bedriva verksamheten, vidtar 
åtgärd eller i annat fall kan anses ha gett upphov till olägenheter som föranleder 
tillsynsåtgärden. För tillsyn över miljöskador enligt 10 kap. miljöbalken ska betalas av den som 
enligt det 10 kap. miljöbalken är ansvarig för avhjälpande eller kostnader. 

Nedsättning av avgift 
29 § Om det finns särskilda skäl med hänsyn till verksamhetens art, omfattning, tillsynsbehov, 
nedlagd handläggningstid och övriga omständigheter, får avgift enligt denna taxa i ett enskilt 
fall sättas ner eller efterskänkas. 

Avgiftens erläggande 
30 § Betalning av avgift enligt denna taxa ska ske till Kungälvs kommun. Betalning ska ske 
inom tid som anges i beslutet om avgift eller i räkning. 

Verkställighetsfrågor m.m. 
31 § Av 1 kap. 2 § och 9 kap. 4 § förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn 
enligt miljöbalken framgår att kommunal nämnds beslut om avgift får verkställas enligt 
utsökningsbalken. 

32 § Av 1 kap. 2 § och 9 kap. 5 § förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn 
enligt miljöbalken framgår att kommunal nämnd får förordna att dess beslut om avgift ska 
gälla omedelbart, även om det överklagas. 

33 § Enligt 19 kap. 1 § miljöbalken överklagas kommunal nämnds beslut om avgift till 
länsstyrelsen.

Denna taxa träder i kraft den 1 januari 2022. I ärenden som rör tillstånd, anmälningar och 
dispenser tillämpas taxan på ärenden som kommer in från och med denna dag.
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Taxebilaga 1 samt Avgiftsnivåer
Filtrering:
Du kan ändra filtreringen för att ändra vad som visas. I exemplet till höger så
selekterar vi enbart de rader som har timavgift och därmed ska vara i bilaga
3

För att återställa filtrertingen, tryck "Rensa filter i…". De kolumner som har
en filtrering har en liten tratt bredvid nerpilen

1. Se till att aktivera redigering samt godkänna användningen av makron (se bilder ovan)
Om makron fortfarande inte är aktiverade kan du behöva ändra makroinställningarna.
Enklast är att klicka på följande länk och följa instruktioner för din Office version:
Aktivera eller inaktivera makron i Office-filer

2. Ställ in handläggningskostnad per år
3. Fyll i avgiftsnivåer

nedan3. Gå in på flik Data
4. Gå igenom kolumn C och ange vilken typ av avgift som ska appliceras
5. Beroende på valet i kolumn C, välj avgiftsnivå, fyll i timavgift eller fyll i fast avgift
6. Tryck "Uppdatera Taxebilagor

Nya bilagor skapas i separata flikar.

Handläggningskostnad per år:
920 kr

Avgiftsnivå Timmar Exempel
Avgiftsnivå 1 1 tim 2 tim Bara bekräfta
Avgiftsnivå 2 3 tim 4 tim Skrivbordsgranskning
Avgiftsnivå 3 6 tim 8 tim Platsbesök/åka ut
Avgiftsnivå 4 timavgift timavgift Komplex/varierande kan vara i alla avgiftsnivåer och mycket mer tid
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Huvudrubrikerna (miljöbalkskapitlen) har så långt möjligt samma ordningsföljd
och lydelse som rubrikerna i förordning (1998:948) om avgifter för prövning
och tillsyn enligt miljöbalken (FAPT).
Beskrivning Lagrum Typ av avgift Avgiftsnivå Fast belopp Avgift
AVGIFTER FÖR MILJÖFARLIG VERKSAMHET OCH HÄLSOSKYDD
Prövning av ansökan
Ansökan om tillstånd till inrättande av en avloppsanordning för upp till 25
personekvivalenter som en eller flera vattentoaletter ska anslutas till, och som
inte omfattas av fast avgift enligt taxebilaga 2.

13 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig
verksamhet och hälsoskydd

Avgiftsnivå Avgiftsnivå 3 Avgiftsnivå 3

Ansökan om tillstånd till inrättande av en avloppsanordning för mer än 25
personekvivalenter som en eller flera vattentoaletter ska anslutas till, och som
inte omfattas av fast avgift enligt taxebilaga 2.

13 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig
verksamhet och hälsoskydd

Avgiftsnivå Avgiftsnivå 4 Avgiftsnivå 4

Ansökan om tillstånd till anslutande av en vattentoalett till en befintlig
avloppsanordning, och som inte omfattas av fast avgift enligt taxebilaga 2.

13 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig
verksamhet och hälsoskydd

Avgiftsnivå Avgiftsnivå 3 Avgiftsnivå 3

Ansökan om tillstånd till inrättande av annat slag av toalett än vattentoalett
enligt vad kommunen har föreskrivit för att förhindra olägenheter för
människors hälsa, och som inte omfattas av fast avgift enligt taxebilaga 2.

13 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig
verksamhet och hälsoskydd

Avgiftsnivå Avgiftsnivå 2 Avgiftsnivå 2

Ansökan om tillstånd till inrättande av värmepumpsanläggning för utvinning
av värme ur mark, ytvatten, eller grundvatten avsedd för upp till 5 borrhål
enligt vad kommunen har föreskrivit för att skydda människors hälsa eller
miljön och som inte omfattas av fast avgift enligt taxebilaga 2.

17 § förordningen  (1998:899) om miljöfarlig
verksamhet och hälsoskydd

Avgiftsnivå Avgiftsnivå 2 Avgiftsnivå 2

Ansökan om tillstånd till inrättande av värmepumpsanläggning för utvinning
av värme ur mark, ytvatten, eller grundvatten avsedd för fler än 5 borrhål
enligt vad kommunen har föreskrivit för att skydda människors hälsa eller
miljön och som inte omfattas av fast avgift enligt taxebilaga 2.

17 § förordningen  (1998:899) om miljöfarlig
verksamhet och hälsoskydd

Avgiftsnivå Avgiftsnivå 4 Avgiftsnivå 4

Ansökan om tillstånd till hållande av vissa djur inom område med detaljplan
eller områdesbestämmelser enligt vad kommunen har föreskrivit för att
förhindra olägenheter för människors hälsa.

39 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig
verksamhet och hälsoskydd

Avgiftsnivå Avgiftsnivå 4 Avgiftsnivå 4

Ansökan om inrättande av en avloppsanordning utan vattentoalett, enligt vad
kommunen har föreskrivit för att förhindra olägenhet för människors hälsa.

13 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig
verksamhet och hälsoskydd

Avgiftsnivå Avgiftsnivå 3 Avgiftsnivå 3

Ansökan om tillstånd eller dispens i andra frågor enligt vad kommunen har
föreskrivit för att förhindra olägenheter för människors hälsa.

40 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig
verksamhet och hälsoskydd, 9 kap 12 §
miljöbalken

Avgiftsnivå Avgiftsnivå 4 Avgiftsnivå 4

Handläggning av anmälan  
Anmälan om miljöfarlig verksamhet. 9 kap 6 §, 1 kap 10 § miljöprövnings-

förordningen (2013:251)
Avgiftsnivå Avgiftsnivå 4 Avgiftsnivå 4

Anmälan om ändring av miljöfarlig verksamhet, och som inte omfattas av fast
avgift enligt taxebilaga 2.

1 kap 11 § miljöprövnings-förordningen
(2013:251)

Avgiftsnivå Avgiftsnivå 4 Avgiftsnivå 4

Anmälan om inrättande av en avloppsanordning utan vattentoalett, och som
inte omfattas av fast avgift enligt taxebilaga 2.

13 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig
verksamhet och hälsoskydd

Avgiftsnivå Avgiftsnivå 3 Avgiftsnivå 3

Anmälan om ändring av en avloppsanordning och som inte omfattas av fast
avgift enligt taxebilaga 2.

14 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig
verksamhet och hälsoskydd

Avgiftsnivå Avgiftsnivå 2 Avgiftsnivå 2

Anmälan om anläggande av gödselstad eller annan upplagsplats för
djurspillning inom ett område med detaljplan.

37 och 42 §§ förordningen (1998:899) om
miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

Avgiftsnivå Avgiftsnivå 4 Avgiftsnivå 4

Anmälan om spridning av naturlig gödsel, slam och annan orenlighet inom
område med detaljplan eller intill sådant område enligt vad kommunen har
föreskrivit för att förhindra olägenheter för människors hälsa.

40 och 42 § § förordningen (1998:899) om
miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd, 9 kap 12
§ miljöbalken

Avgiftsnivå Avgiftsnivå 1 Avgiftsnivå 1

Anmälan i andra frågor enligt vad kommunen har föreskrivit för att förhindra
olägenheter för människors hälsa.

40 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig
verksamhet och hälsoskydd, 9 kap 12 §
miljöbalken

Avgiftsnivå Avgiftsnivå 4 Avgiftsnivå 4

Anmälan om att driva eller arrangera anmälningspliktig
hälsoskyddsverksamhet där allmänheten yrkesmässigt erbjuds hygienisk
behandling som innebär risk för blodsmitta.

38 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig
verksamhet och hälsoskydd

Avgiftsnivå Avgiftsnivå 4 Avgiftsnivå 4

Anmälan om att driva eller arrangera anmälningspliktig
hälsoskyddsverksamhet med bassängbad för allmänheten, eller som annars
används av många människor.

38 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig
verksamhet och hälsoskydd

Avgiftsnivå Avgiftsnivå 4 Avgiftsnivå 4

Anmälan om att driva eller arrangera anmälningspliktig
hälsoskyddsverksamhet som utgörs av förskola, öppen förskola, fritidshem,
öppen fritidsverksamhet, förskoleklass, grundskola, grundsärskola,
gymnasieskola, gymnasiesärskola, specialskola, sameskola eller internationell
skola.

38 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig
verksamhet och hälsoskydd

Avgiftsnivå Avgiftsnivå 4 Avgiftsnivå 4

Tillsyn
Olägenheter från joniserande och icke-joniserande strålning från
verksamheter som är tillståndspliktiga enligt miljöprövningsförordningen
(2013:251) och är kärntekniska verksamheter enligt lagen (1984:3) om
kärnteknisk verksamhet eller verksamheter med strålning enligt
strålskyddslagen (1988:220) om Strålsäkerhetsmyndigheten har överlåtit
tillsynen till kommunen.

1 kap 19 och 20 §§ samt 2 kap 26 § miljötillsyns-
förordningen (2011:13)

Avgiftsnivå Avgiftsnivå 4 Avgiftsnivå 4

Tillsyn gällande avloppsanläggning för upp till 25 personekvivalenter, med
platsbesök.

26 kap 3 § 3 st miljöbalken,
2 kap 31 § p 1 miljö-tillsynsförordningen

Avgiftsnivå Avgiftsnivå 3 Avgiftsnivå 3

Tillsyn gällande avloppsanläggning för upp till 25 personekvivalenter, utan
platsbesök.

26 kap 3 § 3 st miljöbalken,
2 kap 31 § p 1 miljö-tillsynsförordningen

Avgiftsnivå Avgiftsnivå 2 Avgiftsnivå 2

Annan miljöfarlig verksamhet, som inte omfattas av fast avgift för tillsyn enligt
taxebilaga 2 eller timavgift enligt taxebilaga 3.

26 kap 3 § 3 st miljöbalken,
2 kap 31 § p 1 miljö-tillsynsförordningen

Avgiftsnivå Avgiftsnivå 4 Avgiftsnivå 4

Byggnader, lokaler och anläggningar som kräver särskild uppmärksamhet och
som som inte omfattas av  avgift för tillsyn enligt taxebilaga 2 eller taxebilaga
3;
1. byggnader som innehåller en eller flera bostäder och tillhörande utrymmen,
2. lokaler för undervisning, vård eller annat omhändertagande,
3. samlingslokaler där många människor brukar samlas,
4. hotell, pensionat och liknande lokaler där allmänheten yrkesmässigt erbjuds
tillfällig bostad,
5. idrottsanläggningar, campinganläggningar, badanläggningar, strandbad och
andra liknande anläggningar som är upplåtna för allmänheten eller som
annars utnyttjas av många människor,
6. lokaler där allmänheten yrkesmässigt erbjuds hygienisk behandling,
7. lokaler för förvaring av djur.

26 kap 3 § 3 st miljöbalken,
45 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig
verksamhet och hälsoskydd

Avgiftsnivå Avgiftsnivå 4 Avgiftsnivå 4

Radon i bostäder och lokaler för allmänna ändamål. 26 kap 3 § 3 st miljöbalken Avgiftsnivå Avgiftsnivå 4 Avgiftsnivå 4
Tillsyn över mobila anläggningar med verksamhet enligt 38 och 45 §§
förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd-
Värdkommun

38 och 45 §§
förordningen (1998:899) om miljöfarlig
verksamhet och hälsoskydd

Avgiftsnivå Avgiftsnivå 4 Avgiftsnivå 4

Tillsyn över mobila anläggningar med verksamhet enligt 38 och 45 §§
förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd-
Gästkommunen, vid inspektion med sådana anmärkningar att värdkommunen
behöver informeras eller uppföljande inspektion behöver genomföras.

 och 45 §§
förordningen (1998:899) om miljöfarlig
verksamhet och hälsoskydd

Avgiftsnivå Avgiftsnivå 4 Avgiftsnivå 4

Annan hälsoskyddsverksamhet, som inte omfattas av fast avgift för tillsyn
enligt taxebilaga 2.

26 kap 3 § 3 st miljöbalken Avgiftsnivå Avgiftsnivå 4 Avgiftsnivå 4

AVGIFT FÖR VATTENVERKSAMHET
Prövning av ansökan
Ansökan  enligt vad kommunen har föreskrivit för att förhindra olägenheter
för människors hälsa om tillstånd till inrättande av ny anläggning för
grundvattentäkt och denna inte kräver tillstånd enligt 11 kap miljöbalken.

9 kap 10 § 2 st miljö-balken Avgiftsnivå Avgiftsnivå 2 Avgiftsnivå 2

Handläggning av anmälan
Anmälan enligt vad kommunen har föreskrivit för att förhindra olägenheter
för människors hälsa om användande av befintlig anläggning för vattentäkt.

9 kap 10 § 2 st miljöbalken Avgiftsnivå Avgiftsnivå 1 Avgiftsnivå 1

Tillsyn
Anläggning för vattentäkt som kräver tillstånd eller anmälan enligt vad
kommunen har föreskrivit för att förhindra olägenheter för människors hälsa
och som inte kräver tillstånd enligt 11 kap miljöbalken.

9 kap 10 § 2 st miljö-balken, 2 kap 31 § p 2
miljötillsyns-förordningen (2011:13)

Avgiftsnivå Avgiftsnivå 4 Avgiftsnivå 4

AVGIFT FÖR KEMISKA PRODUKTER OCH BIOTEKNISKA ORGANISMER
LAGRING AV BRANDFARLIGA VÄTSKOR
Tillsyn
Information innan installation påbörjas eller hantering inleds av  brandfarliga
vätskor eller spillolja i cistern ovan eller i mark som rymmer mer än 1 m3
vätska (inom vattenskyddsområde hantering av mer än 250 liter brandfarliga
vätskor eller spillolja) med tillhörande rörledningar.

3 kap 1 § 1 st Naturvårdsverkets föreskrifter om
skydd mot mark- och vatten-förorening vid
hantering av
brandfarliga vätskor och spilloljor (NFS 2017:5),
2 kap 31 § p 5 miljötillsynsför-ordningen
(2011:13)

Avgiftsnivå Avgiftsnivå 2 Avgiftsnivå 2

Information om cistern som tagits ur bruk. 6 kap 1 § Naturvårds-verkets föreskrifter om
skydd mot mark- och vattenförorening vid
hantering av
brandfarliga vätskor och spilloljor (NFS 2017:5),
2 kap 31 § p 5  miljötillsyns-förordningen
(2011:13)

Avgiftsnivå Avgiftsnivå 2 Avgiftsnivå 2

Kopior på rapporter från kontroller, inklusive periodiska kontroller, av
cisterner och rörledningar.

3 kap 1 § 2 st Naturvårdsverkets föreskrifter om
skydd mot mark- och vatten-förorening vid
hantering av
brandfarliga vätskor och spilloljor (NFS 2017:5),
2 kap 31 och 32 §§ miljötillsyns-förordningen
(2011:13)

Avgiftsnivå Avgiftsnivå 2 Avgiftsnivå 2

Övrig tillsyn av hantering av brandfarliga vätskor och spillolja, som inte
omfattas av fast avgift för tillsyn enligt taxebilaga 2.

Naturvårdsverkets föreskrifter om skydd mot
mark- och vatten-förorening vid hantering av
brandfarliga vätskor och spilloljor (NFS 2017:5),
26 kap 3 § miljöbalken, 2 kap 31 § p5 miljö-
tillsynsförordningen (2011:13)

Avgiftsnivå Avgiftsnivå 4 Avgiftsnivå 4

FLUORERADE VÄXTHUSGASER
Tillsyn
Underrättelse och samråd innan installation eller konvertering sker av sådan
utrustning som innehåller 14 ton koldioxidekvivalenter f-gas eller mer.

14 § förordning (2016:1128) om fluorerade
växthus-gaser, 2 kap 31 och 32 §§ miljötillsyns-
förordningen (2011:13)

Avgiftsnivå Avgiftsnivå 4 Avgiftsnivå 4

Rapport om det under någon del av ett kalenderår finns minst 14 ton
koldioxidekvivalenter i en stationär anläggning eller i en mobil utrustning som
omfattas av läckagekontroll enligt 11 § eller enligt artikel 3.3 andra stycket och
4.1-4.3 i EU-förordningen om f-gaser.

15 § förordning (2016:1128) om fluorerade
växthusgaser, 2 kap 31 och 32 §§ miljötillsyns-
förordningen (2011:13)

Avgiftsnivå Avgiftsnivå 4 Avgiftsnivå 4

Övrig tillsyn av fluorerade växthusgaser, som inte omfattas av fast avgift för
tillsyn enligt taxebilaga 2.

2 kap 31 och 32 §§ miljötillsynsför-ordningen
(2011:13)

Avgiftsnivå Avgiftsnivå 4 Avgiftsnivå 4

OZONNEDBRYTANDE ÄMNEN
Tillsyn
Utrustning i motorfordon, flyg och tåg som innehåller kontrollerade ämnen. Förordning (EU) nr 517/2014, förordning (EG) nr

1005/2009,
2 kap 31 § p 6 miljötillsyns-förordningen
(2011:13)

Avgiftsnivå Avgiftsnivå 4 Avgiftsnivå 4

Verksamhet där ozonnedbrytande ämne används för laboratorie- och
analysarbeten  som betraktas som viktiga enligt bilagan till Kommissionens
förordning (EU) nr 291/2011 , som inte omfattas av fast avgift för tillsyn enligt
taxebilaga 2.

Förordning (EG) 1005/2009, förordning (EG) nr
291/2011,
2 kap 31 § p 5 miljötillsyns-förordningen
(2011:13)

Avgiftsnivå Avgiftsnivå 4 Avgiftsnivå 4

VÄXTSKYDDSMEDEL
Prövning av ansökan
Ansökan om särskilt tillstånd till yrkesmässig användning av växtskyddsmedel. 2 kap 40 § förordningen (2014:425) om

bekämpningsmedel
Avgiftsnivå Avgiftsnivå 4 Avgiftsnivå 4

Ansökan om tillstånd att yrkesmässigt använda växtskyddsmedel inom ett
vattenskyddsområde som har inrättats före den 1 januari 2018 eller där
föreskrifterna inte har ändrats efter den 1 januari 2018.

6 kap 1 och 2 §§ Naturvårdsverkets föreskrifter
om spridning och viss övrig hantering av
växtskyddsmedel (NFS 2015:2)

Avgiftsnivå Avgiftsnivå 4 Avgiftsnivå 4

Ansökan om dispens från förbudet att använda växtskyddsmedel på ängs-
eller betesmark som inte är lämplig att plöja men som kan användas till slåtter
eller bete.

2 kap 37 och 39 §§ förordningen (2014:425) om
bekämpningsmedel

Avgiftsnivå Avgiftsnivå 4 Avgiftsnivå 4

Handläggning av anmälan
Anmälan om yrkesmässig användning av växtskyddsmedel. 2 kap 41 § Förordningen (2014:425) om

bekämpningsmedel
Avgiftsnivå Avgiftsnivå 4 Avgiftsnivå 4

Tillsyn
Underrättelse vid olyckor då en större mängd växtskyddsmedel läckt ut eller
kan befaras
läcka ut.

9 kap 1 § Naturvårdsverkets föreskrifter om
spridning och viss övrig hantering av
växtskyddsmedel (NFS 2015:2),
2 kap 31 § p 5 och
2 kap 32 § 1 st p 2b miljötillsyns-förordningen
(2011:13) i lydelsen som gäller fr o m 1 juli 2018.

Avgiftsnivå Avgiftsnivå 4 Avgiftsnivå 4

Underrättelse om vattentäkt, grundvatten eller en sjö eller ett vattendrag
befaras bli förorenat av växtskyddsmedel.

9 kap 3 § Naturvårdsverkets föreskrifter om
spridning och viss övrig hantering av
växtskyddsmedel (NFS 2015:2),
2 kap 31 § p 5 och
2 kap 32 § 1 st p 2b miljötillsyns-förordningen
(2011:13) i lydelsen som gäller fr o m 1 juli 2018.

Avgiftsnivå Avgiftsnivå 4 Avgiftsnivå 4

Övrig tillsyn av växtskyddsmedel, som inte omfattas av fast avgift för tillsyn
enligt taxebilaga 2.

2 kap 31 § p 5 miljö-tillsynsförordningen
(2011:13)

Avgiftsnivå Avgiftsnivå 4 Avgiftsnivå 4

BIOCIDPRODUKTER
Prövning av ansökan
Ansökan om undantag från bestämmelserna om information och
underrättelse i
4 kap 1-3 §§ Naturvårdsverkets föreskrifter
om spridning av vissa biocidprodukter (NFS2015:3).

4 kap 4 § Naturvårdsverkets föreskrifter
om spridning av vissa biocidprodukter
(NFS2015:3)

Avgiftsnivå Avgiftsnivå 4 Avgiftsnivå 4

Tillsyn
Underrättelse i samband med spridning av biocidprodukt  på en plats som
allmänheten har tillträde till som inte omfattas av fast avgift för tillsyn enligt
taxebilaga 2.

4 kap 2 § Naturvårdsverkets föreskrifter
om spridning av vissa biocidprodukter
(NFS2015:3),
2 kap 31 § p 5 miljö-tillsynsförordningen
(2011:13)

Avgiftsnivå Avgiftsnivå 1 Avgiftsnivå 1

Övrig tillsyn av biocidprodukter, som inte omfattas av fast avgift för tillsyn
enligt taxebilaga 2.

 Naturvårdsverkets föreskrifter
om spridning av vissa biocidprodukter
(NFS2015:3),
2 kap 31 § p 5 miljö-tillsynsförordningen
(2011:13)

Avgiftsnivå Avgiftsnivå 4 Avgiftsnivå 4

PCB
Prövning av ansökan
Anökan om dispens från kravet om avlägsnande av PCB-produkt i byggnader
och anläggningar och som inte omfattas av fast avgift för tillsyn enligt
taxebilaga 2.

17 b § förordningen (2007:19) om PCB m.m. Avgiftsnivå Avgiftsnivå 4 Avgiftsnivå 4

Handläggning av anmälan
Anmälan om avlägsnande av fogmassa eller halkskyddad golvmassa enligt 17,
17 a eller 17 b § förordning (2007:19) om PCB m.m. och som inte omfattas av
fast avgift för tillsyn enligt taxebilaga 2

18 § förordningen (2007:19) om PCB m.m. Avgiftsnivå Avgiftsnivå 4 Avgiftsnivå 4

Tillsyn
Övrig tillsyn av PCB-varor och PCB-produkter som inte omfattas av fast avgift
för tillsyn enligt taxebilaga 2.

Förordningen  (2007:19) om PCB m.m., 26 kap 3
§ 3 st miljöbalken,
2 kap 31 § p 5 miljö-tillsynsförordningen
(2011:13)

Avgiftsnivå Avgiftsnivå 4 Avgiftsnivå 4

KOSMETISKA PRODUKTER
Tillsyn
Kosmetiska produkter, de uppgifter som enligt artiklarna 24, 25.1, 25.5 första
stycket, 26, 27.1 och 27.5 i förordning (EG) nr 1223/2009 ska skötas av behörig
myndighet, samt rådgöra med Läkemedelsverket innan åtgärder vidtas enligt
artikel 27.1 i förordningen.

Förordning (EG) nr 1223/2009, 2 kap 34 §
miljötillsyns-förordningen (2011:13)

Avgiftsnivå Avgiftsnivå 4 Avgiftsnivå 4

ÖVRIGT AVSEENDE KEMISKA PRODUKTER
Tillsyn
Primärleverantörers hantering av kemiska produkter, biotekniska organismer
och varor som inte innebär utsläppande på marknaden, som inte omfattas av
fast avgift för tillsyn enligt taxebilaga 2.

2 kap 32 § miljö-tillsynsförordningen (2011:13) Avgiftsnivå Avgiftsnivå 4 Avgiftsnivå 4

Hantering av kemiska produkter, biotekniska organismer och varor i andra
verksamheter än miljöfarliga verksamheter enligt 9 kap miljöbalken, utom den
tillsyn som Kemikalieinspektionen utövar över primärleverantörers
utsläppande på marknaden

2 kap 31 § p 5 miljö-tillsynsförordningen
(2011:13)

Avgiftsnivå Avgiftsnivå 4 Avgiftsnivå 4

Övrig tillsyn av kemiska produkter, som inte omfattas av fast avgift för tillsyn
enligt taxebilaga 2.

1 kap 19 och 20 §§,
2 kap 32 § samt 2 kap 19 § p 7-9, p 11-14,
p 16, p 17, p 19  miljö-tillsynsförordningen
(2011:13), 26 kap 3 §
3 st miljöbalken

Avgiftsnivå Avgiftsnivå 4 Avgiftsnivå 4

AVGIFT FÖR VISS ÖVRIG VERKSAMHET
ÄRENDEN OM ALLMÄNNA HÄNSYNSREGLER ENLIGT 2 KAP MILJÖBALKEN

Tillsyn
Hushållning med energi samt användning av förnyelsebara energikällor, i
verksamhet eller vid vidtagande av åtgärd som inte omfattas av fast avgift för
tillsyn enligt taxebilaga 2.

2 kap 5 § samt 26 kap
3 § 3 st miljöbalken

Avgiftsnivå Avgiftsnivå 4 Avgiftsnivå 4

I verksamhet eller vid vidtagande av åtgärd som inte omfattas av fast avgift i
taxebilaga 2, utnyttja möjligheterna att
1. minska mängden avfall,
2. minska mängden skadliga ämnen i material och produkter,
3. minska de negativa effekterna av avfall, och
4. återvinna avfall.

2 kap 5 § samt 26 kap
3 § 3 st miljöbalken

Avgiftsnivå Avgiftsnivå 4 Avgiftsnivå 4

Övrig tillsyn över att miljöbalkens hänsynsregler efterlevs, i verksamhet eller
vid vidtagande av åtgärd som inte omfattas av fast avgift för tillsyn enligt
taxebilaga 2.

2 kap 2-4 §§ miljöbalken 26 kap 3§ 3 st
miljöbalken

Avgiftsnivå Avgiftsnivå 4 Avgiftsnivå 4

ÄRENDEN ENLIGT 7 OCH 12 KAP MILJÖBALKEN
Prövning av ansökan
Ansökan om dispens från strandskyddsföreskrifter 7 kap 18 b § miljöbalken Avgiftsnivå Avgiftsnivå 4 Avgiftsnivå 4
Ansökan om tillstånd till verksamhet eller åtgärd som inte får utföras utan
tillstånd enligt föreskrifter för natur- eller kulturreservat eller
vattenskyddsområde.

Gällande föreskrifter Avgiftsnivå Avgiftsnivå 4 Avgiftsnivå 4

Ansökan om tillstånd till åtgärd som är förbjuden för att den strider mot syftet
med det tilltänkta skyddet  av ett område eller föremål som omfattas av ett
interimistiskt beslut meddelat av kommunen enligt 7 kap 24 §.

7 kap 24 § miljöbalken Avgiftsnivå Avgiftsnivå 4 Avgiftsnivå 4

Ansökan om dispens eller undantag från föreskrifter för natur- eller
kulturreservat, naturminne, djur- och växtskyddsområde eller
vattenskyddsområde.

Gällande föreskrifter, 7 kap 7 § miljöbalken, 9 §
förordning (1998:1252) om områdesskydd enligt
miljöbalken m.m.

Avgiftsnivå Avgiftsnivå 4 Avgiftsnivå 4

Ansökan om nya eller ändrade villkor i ett beslut om tillstånd eller dispens
avseende natur- eller kulturreservat, naturminne, djur- och växtskyddsområde
eller vattenskyddsområde.

Gällande föreskrifter, 7 kap 7 § miljöbalken, 9 §
förordning (1998:1252) om områdesskydd enligt
miljöbalken m.m.

Avgiftsnivå Avgiftsnivå 4 Avgiftsnivå 4

Ansökan om dispens från förbudet att bedriva en verksamhet eller vidta en
åtgärd som kan skada naturmiljön i ett biotopskyddsområde.

7 kap 11 § 2 st miljöbalken, 1 kap 19 och 20 §§
samt 2 kap
8 § miljötillsyns-förordningen (2011:13)

Avgiftsnivå Avgiftsnivå 4 Avgiftsnivå 4

Handläggning av anmälan
Anmälan om en verksamhet eller åtgärd inom natur- eller kulturreservat eller
vattenskyddsområde som kräver anmälan enligt föreskrifter meddelade för
natur- eller kulturreservat eller vattenskyddsområde.

Gällande föreskrifter Avgiftsnivå Avgiftsnivå 4 Avgiftsnivå 4

Tillsyn
Naturreservat,  kulturreservat, naturminnen, biotopskyddsområden,
vattenskyddsområden som kommunen har beslutat om, djur- och
växtskyddsområden som kommunen har meddelat föreskrifter om, område
eller föremål som omfattas av ett interimistiskt beslut meddelat av
kommunen enligt 7 kap 24 § miljöbalken, strandskydd utom det som
länsstyrelsen har tillsyn över när det gäller väg- och järnvägsanläggningar.

2 kap 9 § miljö-tillsynsförordningen Avgiftsnivå Avgiftsnivå 4 Avgiftsnivå 4

Verksamhet som berörs av föreskrifter i fråga om
1. begränsningar av antalet djur i ett jordbruk,
2. försiktighetsmått för gödselhanteringen, och
3. växtodlingen
och som inte omfattas av fast avgift för tillsyn enligt taxebilaga 2.

12 kap 10 § miljö-balken,  2 kap 32 § miljötillsyns-
förordningen (2011:13)

Avgiftsnivå Avgiftsnivå 4 Avgiftsnivå 4

Tillsyn  av skyddade områden enligt 7 kap miljöbalken som har beslutats av
länsstyrelsen, om länsstyrelsen har överlåtit uppgiften att utöva tillsyn.

1 kap 19 och 20 §§ samt 2 kap 8 §
miljötillsynsförord-ningen (2011:13)

Avgiftsnivå Avgiftsnivå 4 Avgiftsnivå 4

Övrig tillsyn av skötsel av jordbruksmark och  annan markanvändning i
jordbruket och som inte omfattas av fast avgift för tillsyn enligt taxebilaga 2.

2 kap 8 § p 7  samt
1 kap 19 och 20 §§ miljötillsyns-förordningen
(2011:13) eller 26 kap 3 § 3 st miljöbalken

Avgiftsnivå Avgiftsnivå 4 Avgiftsnivå 4

ÄRENDEN OM VERKSAMHETER SOM ORSAKAR MILJÖSKADOR ENLIGT 10 KAP
MILJÖBALKEN
Handläggning av anmälan
Anmälan om avhjälpande av vissa föroreningsskador. 28 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig

verksamhet och hälsoskydd
Avgiftsnivå Avgiftsnivå 4 Avgiftsnivå 4

Tillsyn
Underrättelse om upptäckt av en förorening på en fastighet och föroreningen
kan medföra skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön.

10 kap 11 § miljöbalken Avgiftsnivå Avgiftsnivå 4 Avgiftsnivå 4

Underrättelse om upptäckt av en överhängande fara för att en verksamhet
eller åtgärd medför en allvarlig miljöskada.

10 kap 12 och 14 §§ miljöbalken Avgiftsnivå Avgiftsnivå 4 Avgiftsnivå 4

Underrättelse om upptäckt av att en allvarlig miljöskada har uppstått. 10 kap 13 och 14 §§ miljöbalken Avgiftsnivå Avgiftsnivå 4 Avgiftsnivå 4
Övrig tillsyn av föroreningsskador som inte omfattas av länsstyrelsens
tillsynsansvar och andra miljöskador om skadorna har orsakats av en
verksamhet eller åtgärd som den kommunala nämnden har tillsynsansvaret
för.

2 kap 31 § p 3 miljö-
tillsynsförordningen (2011:13), 26 kap 3 §
3 st miljöbalken

Avgiftsnivå Avgiftsnivå 4 Avgiftsnivå 4

ÄRENDEN ENLIGT 15 KAP MILJÖBALKEN
Prövning av ansökan
Ansökan om tillstånd från en fastighetsinnehavare att på fastigheten själv
återvinna eller bortskaffa avfall även om ett sådant tillstånd inte krävs.

15 kap 25 § p 2 miljöbalken Avgiftsnivå Avgiftsnivå 4 Avgiftsnivå 4

Ansökan om dispens från förbudet att hantera avfall när kommunen ska
ansvara för en viss hantering av avfall.

15 kap 25 § p 1 miljöbalken Avgiftsnivå Avgiftsnivå 4 Avgiftsnivå 4

Tillstånd till eget omhändertagande av eget slam från
slamavskiljare/reningsverk eller uttjänt fosforfiltermaterial

75 § avfalls-förordningen (2011:927) Avgiftsnivå Avgiftsnivå 2 Avgiftsnivå 2

Tillstånd för kompostering av latrin vid fastigheten 75 § avfalls-förordningen (2011:927) Avgiftsnivå Avgiftsnivå 2 Avgiftsnivå 2
Ansökan om dispens avseende anmälan om uppehåll i hämtning, gemensam
behållare, total befrielse från hämtning av avfall, längre tömningsintervall
enligt kommunens föreskrifter om avfallshantering

75 § avfalls-förordningen (2011:927) Avgiftsnivå Avgiftsnivå 2 Avgiftsnivå 2

Övriga ansökningar 75 § avfalls-förordningen (2011:927) Avgiftsnivå Välj avgiftsnivå Välj avgiftsnivå
Handläggning av anmälan
Anmälan från fastighetsägare att på fastigheten själv kompostera eller på
annat sätt återvinna eller bortskaffa annat hushållsavfall än trädgårdsavfall

15 kap 19  och 24 §§ miljöbalken, 45 §
avfallsförordningen (2011:927)

Avgiftsnivå Avgiftsnivå 1 Avgiftsnivå 1

Anmälan enligt kommunens föreskrifter om avfallshantering av
fastighetsinnehavare att på fastigheten själv återvinna eller bortskaffa avfall.

75 § avfalls-förordningen (2011:927) Avgiftsnivå Avgiftsnivå 2 Avgiftsnivå 2

Anmälan enligt kommunens föreskrifter om avfallshantering av uppehåll i
hämtning, gemensam behållare, total befrielse från hämtning av avfall.

75 § avfalls-förordningen (2011:927) Avgiftsnivå Avgiftsnivå 4 Avgiftsnivå 4

Övriga anmälningar enligt kommunens föreskrifter om avfallshantering. 75 § avfalls-förordningen (2011:927) Avgiftsnivå Avgiftsnivå 4 Avgiftsnivå 4

Tillsyn
Avfallshantering, som inte omfattas av fast avgift för tillsyn enligt taxebilaga 2. 26 kap 3 § 3 st miljöbalken Avgiftsnivå Avgiftsnivå 4 Avgiftsnivå 4

ÄRENDEN ENLIGT STRÅLSKYDDSLAGEN
Handläggning av anmälan om kosmetiska solarier 10 § Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter om

solarier och artificiella solningsanläggningar
(SSMFS 2012:5)

Avgiftsnivå Avgiftsnivå 4 Avgiftsnivå 4

Tillsyn av verksamheter med kosmetiska solarier samt  radonhalten i bostäder
och lokaler som allmänheten har tillträde till.

8 kap 2 § 3 p. strålskyddsförordning (2018:506) Avgiftsnivå Avgiftsnivå 4 Avgiftsnivå 4
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Avgiftsnivåer
Handläggningskostnad per år:

920 kr

Avgiftsnivå Timmar
Avgiftsnivå 1 1 tim
Avgiftsnivå 2 3 tim
Avgiftsnivå 3 6 tim
Avgiftsnivå 4 timavgift



15 Översyn av taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område

Taxebilaga 1
Avgiftsnivå 1: Bekräfta handlingar/mycket enkel handläggning..........................1 timme
Avgiftsnivå 2: Göra en bedömning vid skrivbord…..............................................3 timmar
Avgiftsnivå 3: Göra en bedömning på plats…......................................................6 timmar
Avgiftsnivå 4: Komplexa ärenden/ärenden som inte går att schablonisera….......Timdebitering

Beskrivning Lagrum Avgift

AVGIFTER FÖR MILJÖFARLIG VERKSAMHET OCH
HÄLSOSKYDD
Prövning av ansökan
Ansökan om tillstånd till inrättande av en
avloppsanordning för upp till 25 personekvivalenter
som en eller flera vattentoaletter ska anslutas till, och
som inte omfattas av fast avgift enligt taxebilaga 2.

13 § förordningen
(1998:899) om miljöfarlig
verksamhet och
hälsoskydd

Avgiftsnivå 3

Ansökan om tillstånd till inrättande av en
avloppsanordning för mer än 25 personekvivalenter
som en eller flera vattentoaletter ska anslutas till, och
som inte omfattas av fast avgift enligt taxebilaga 2.

13 § förordningen
(1998:899) om miljöfarlig
verksamhet och
hälsoskydd

Avgiftsnivå 4

Ansökan om tillstånd till anslutande av en
vattentoalett till en befintlig avloppsanordning, och
som inte omfattas av fast avgift enligt taxebilaga 2.

13 § förordningen
(1998:899) om miljöfarlig
verksamhet och
hälsoskydd

Avgiftsnivå 3

Ansökan om tillstånd till inrättande av annat slag av
toalett än vattentoalett enligt vad kommunen har
föreskrivit för att förhindra olägenheter för människors
hälsa, och som inte omfattas av fast avgift enligt
taxebilaga 2.

13 § förordningen
(1998:899) om miljöfarlig
verksamhet och
hälsoskydd

Avgiftsnivå 2

Ansökan om tillstånd till inrättande av
värmepumpsanläggning för utvinning av värme ur
mark, ytvatten, eller grundvatten avsedd för upp till 5
borrhål enligt vad kommunen har föreskrivit för att
skydda människors hälsa eller miljön och som inte
omfattas av fast avgift enligt taxebilaga 2.

17 § förordningen
(1998:899) om miljöfarlig
verksamhet och
hälsoskydd

Avgiftsnivå 2

Ansökan om tillstånd till inrättande av
värmepumpsanläggning för utvinning av värme ur
mark, ytvatten, eller grundvatten avsedd för fler än 5
borrhål enligt vad kommunen har föreskrivit för att
skydda människors hälsa eller miljön och som inte
omfattas av fast avgift enligt taxebilaga 2.

17 § förordningen
(1998:899) om miljöfarlig
verksamhet och
hälsoskydd

Avgiftsnivå 4

Ansökan om tillstånd till hållande av vissa djur inom
område med detaljplan eller områdesbestämmelser
enligt vad kommunen har föreskrivit för att förhindra
olägenheter för människors hälsa.

39 § förordningen
(1998:899) om miljöfarlig
verksamhet och
hälsoskydd

Avgiftsnivå 4

Ansökan om inrättande av en avloppsanordning utan
vattentoalett, enligt vad kommunen har föreskrivit för
att förhindra olägenhet för människors hälsa.

13 § förordningen
(1998:899) om miljöfarlig
verksamhet och
hälsoskydd

Avgiftsnivå 3

Ansökan om tillstånd eller dispens i andra frågor enligt
vad kommunen har föreskrivit för att förhindra
olägenheter för människors hälsa.

40 § förordningen
(1998:899) om miljöfarlig
verksamhet och
hälsoskydd, 9 kap 12 §
miljöbalken

Avgiftsnivå 4

Handläggning av anmälan  
Anmälan om miljöfarlig verksamhet. 9 kap 6 §, 1 kap 10 §

miljöprövnings-
förordningen (2013:251)

Avgiftsnivå 4

Anmälan om ändring av miljöfarlig verksamhet, och
som inte omfattas av fast avgift enligt taxebilaga 2.

1 kap 11 § miljöprövnings-
förordningen (2013:251)

Avgiftsnivå 4

Anmälan om inrättande av en avloppsanordning utan
vattentoalett, och som inte omfattas av fast avgift
enligt taxebilaga 2.

13 § förordningen
(1998:899) om miljöfarlig
verksamhet och
hälsoskydd

Avgiftsnivå 3

Anmälan om ändring av en avloppsanordning och som
inte omfattas av fast avgift enligt taxebilaga 2.

14 § förordningen
(1998:899) om miljöfarlig
verksamhet och
hälsoskydd

Avgiftsnivå 2

Anmälan om anläggande av gödselstad eller annan
upplagsplats för djurspillning inom ett område med
detaljplan.

37 och 42 §§ förordningen
(1998:899) om miljöfarlig
verksamhet och
hälsoskydd

Avgiftsnivå 4

Anmälan om spridning av naturlig gödsel, slam och
annan orenlighet inom område med detaljplan eller
intill sådant område enligt vad kommunen har
föreskrivit för att förhindra olägenheter för människors
hälsa.

40 och 42 § §
förordningen (1998:899)
om miljöfarlig verksamhet
och hälsoskydd, 9 kap 12 §
miljöbalken

Avgiftsnivå 1

Anmälan i andra frågor enligt vad kommunen har
föreskrivit för att förhindra olägenheter för människors
hälsa.

40 § förordningen
(1998:899) om miljöfarlig
verksamhet och
hälsoskydd, 9 kap 12 §
miljöbalken

Avgiftsnivå 4

Anmälan om att driva eller arrangera anmälningspliktig
hälsoskyddsverksamhet där allmänheten yrkesmässigt
erbjuds hygienisk behandling som innebär risk för
blodsmitta eller annan smitta.

38 § förordningen
(1998:899) om miljöfarlig
verksamhet och
hälsoskydd

Avgiftsnivå 4

Anmälan om att driva eller arrangera anmälningspliktig
hälsoskyddsverksamhet med bassängbad för
allmänheten, eller som annars används av många
människor.

38 § förordningen
(1998:899) om miljöfarlig
verksamhet och
hälsoskydd

Avgiftsnivå 4

Anmälan om att driva eller arrangera anmälningspliktig
hälsoskyddsverksamhet som utgörs av förskola, öppen
förskola, fritidshem, öppen fritidsverksamhet,
förskoleklass, grundskola, grundsärskola,
gymnasieskola, gymnasiesärskola, specialskola,
sameskola eller internationell skola.

38 § förordningen
(1998:899) om miljöfarlig
verksamhet och
hälsoskydd

Avgiftsnivå 4

Tillsyn
Olägenheter från joniserande och icke-joniserande
strålning från verksamheter som är tillståndspliktiga
enligt miljöprövningsförordningen (2013:251) och är
kärntekniska verksamheter enligt lagen (1984:3) om
kärnteknisk verksamhet eller verksamheter med
strålning enligt strålskyddslagen (2018:396) om
Strålsäkerhetsmyndigheten har överlåtit tillsynen till
kommunen.

1 kap 19 och 20 §§ samt 2
kap 26 § miljötillsyns-
förordningen (2011:13)

Avgiftsnivå 4

Tillsyn gällande avloppsanläggning för upp till 25
personekvivalenter.

26 kap 3 § 3 st
miljöbalken,
2 kap 31 § p 1 miljö-
tillsynsförordningen

Avgiftsnivå 4

Tillsyn gällande avloppsanläggning för upp till 25
personekvivalenter, utan platsbesök.

26 kap 3 § 3 st
miljöbalken,
2 kap 31 § p 1 miljö-
tillsynsförordningen

Avgiftsnivå 2

Annan miljöfarlig verksamhet, som inte omfattas av
fast avgift för tillsyn enligt taxebilaga 2 eller timavgift
enligt taxebilaga 3.

26 kap 3 § 3 st
miljöbalken,
2 kap 31 § p 1 miljö-
tillsynsförordningen

Avgiftsnivå 4

Byggnader, lokaler och anläggningar som kräver
särskild uppmärksamhet och som som inte omfattas av
avgift för tillsyn enligt taxebilaga 2 eller taxebilaga 3;
1. byggnader som innehåller en eller flera bostäder
och tillhörande utrymmen,
2. lokaler för undervisning, vård eller annat
omhändertagande,
3. samlingslokaler där många människor brukar
samlas,
4. hotell, pensionat och liknande lokaler där
allmänheten yrkesmässigt erbjuds tillfällig bostad,
5. idrottsanläggningar, campinganläggningar,
badanläggningar, strandbad och andra liknande
anläggningar som är upplåtna för allmänheten eller
som annars utnyttjas av många människor,
6. lokaler där allmänheten yrkesmässigt erbjuds
hygienisk behandling,
7. lokaler för förvaring av djur.

26 kap 3 § 3 st
miljöbalken,
45 § förordningen
(1998:899) om miljöfarlig
verksamhet och
hälsoskydd

Avgiftsnivå 4

Radon i bostäder och lokaler för allmänna ändamål. 26 kap 3 § 3 st miljöbalken Avgiftsnivå 4

Tillsyn över mobila anläggningar med verksamhet
enligt 38 och 45 §§ förordningen (1998:899) om
miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd- Värdkommun

38 och 45 §§
förordningen (1998:899)
om miljöfarlig verksamhet
och hälsoskydd

Avgiftsnivå 4

Tillsyn över mobila anläggningar med verksamhet
enligt 38 och 45 §§ förordningen (1998:899) om
miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd-
Gästkommunen, vid inspektion med sådana
anmärkningar att värdkommunen behöver informeras
eller uppföljande inspektion behöver genomföras.

 38 och 45 §§
förordningen (1998:899)
om miljöfarlig verksamhet
och hälsoskydd

Avgiftsnivå 4

Annan hälsoskyddsverksamhet, som inte omfattas av
fast avgift för tillsyn enligt taxebilaga 2.

26 kap 3 § 3 st miljöbalken Avgiftsnivå 4

AVGIFT FÖR VATTENVERKSAMHET
Prövning av ansökan
Ansökan  enligt vad kommunen har föreskrivit för att
förhindra olägenheter för människors hälsa om
tillstånd till inrättande av ny anläggning för
grundvattentäkt och denna inte kräver tillstånd enligt
11 kap miljöbalken.

9 kap 10 § 2 st miljö-
balken

Avgiftsnivå 2

Handläggning av anmälan
Anmälan enligt vad kommunen har föreskrivit för att
förhindra olägenheter för människors hälsa om
användande av befintlig anläggning för vattentäkt.

9 kap 10 § 2 st miljöbalken Avgiftsnivå 1

Tillsyn
Anläggning för vattentäkt som kräver tillstånd eller
anmälan enligt vad kommunen har föreskrivit för att
förhindra olägenheter för människors hälsa och som
inte kräver tillstånd enligt 11 kap miljöbalken.

9 kap 10 § 2 st miljö-
balken, 2 kap 31 § p 2
miljötillsyns-förordningen
(2011:13)

Avgiftsnivå 4

AVGIFT FÖR KEMISKA PRODUKTER OCH BIOTEKNISKA
ORGANISMER
LAGRING AV BRANDFARLIGA VÄTSKOR
Tillsyn
Information innan installation påbörjas eller hantering
inleds av  brandfarliga vätskor eller spillolja i cistern
ovan eller i mark som rymmer mer än 1 m3 vätska
(inom vattenskyddsområde hantering av mer än 250
liter brandfarliga vätskor eller spillolja) med tillhörande
rörledningar.

3 kap 1 § 1 st
Naturvårdsverkets
föreskrifter om skydd mot
mark- och vatten-
förorening vid hantering
av
brandfarliga vätskor och
spilloljor (NFS 2017:5), 2
kap 31 § p 5
miljötillsynsför-ordningen
(2011:13)

Avgiftsnivå 4

Information om cistern som tagits ur bruk. 6 kap 1 § Naturvårds-
verkets föreskrifter om
skydd mot mark- och
vattenförorening vid
hantering av
brandfarliga vätskor och
spilloljor (NFS 2017:5), 2
kap 31 § p 5  miljötillsyns-
förordningen (2011:13)

Avgiftsnivå 4

Kopior på rapporter från kontroller, inklusive
periodiska kontroller, av cisterner och rörledningar.

3 kap 1 § 2 st
Naturvårdsverkets
föreskrifter om skydd mot
mark- och vatten-
förorening vid hantering
av
brandfarliga vätskor och
spilloljor (NFS 2017:5), 2
kap 31 och 32 §§
miljötillsyns-förordningen
(2011:13)

Avgiftsnivå 4

Övrig tillsyn av hantering av brandfarliga vätskor och
spillolja, som inte omfattas av fast avgift för tillsyn
enligt taxebilaga 2.

Naturvårdsverkets
föreskrifter om skydd mot
mark- och vatten-
förorening vid hantering
av
brandfarliga vätskor och
spilloljor (NFS 2017:5), 26
kap 3 § miljöbalken, 2 kap
31 § p5 miljö-
tillsynsförordningen
(2011:13)

Avgiftsnivå 4

FLUORERADE VÄXTHUSGASER
Tillsyn
Underrättelse och samråd innan installation eller
konvertering sker av sådan utrustning som innehåller
14 ton koldioxidekvivalenter f-gas eller mer.

14 § förordning
(2016:1128) om
fluorerade växthus-gaser,
2 kap 31 och 32 §§
miljötillsyns-förordningen
(2011:13)

Avgiftsnivå 4

Rapport om det under någon del av ett kalenderår
finns minst 14 ton koldioxidekvivalenter i en stationär
anläggning eller i en mobil utrustning som omfattas av
läckagekontroll enligt 11 § eller enligt artikel 3.3 andra
stycket och 4.1-4.3 i EU-förordningen om f-gaser.

15 § förordning
(2016:1128) om
fluorerade växthusgaser, 2
kap 31 och 32 §§
miljötillsyns-förordningen
(2011:13)

Avgiftsnivå 4

Övrig tillsyn av fluorerade växthusgaser, som inte
omfattas av fast avgift för tillsyn enligt taxebilaga 2.

2 kap 31 och 32 §§
miljötillsynsför-ordningen
(2011:13)

Avgiftsnivå 4

OZONNEDBRYTANDE ÄMNEN
Tillsyn
Utrustning i motorfordon, flyg och tåg som innehåller
kontrollerade ämnen.

Förordning (EU) nr
517/2014, förordning (EG)
nr 1005/2009,
2 kap 31 § p 6 miljötillsyns-
förordningen (2011:13)

Avgiftsnivå 4

Verksamhet där ozonnedbrytande ämne används för
laboratorie- och analysarbeten  som betraktas som
viktiga enligt bilagan till Kommissionens förordning
(EU) nr 291/2011 , som inte omfattas av fast avgift för
tillsyn enligt taxebilaga 2.

Förordning (EG)
1005/2009, förordning
(EG) nr 291/2011,
2 kap 31 § p 5 miljötillsyns-
förordningen (2011:13)

Avgiftsnivå 4

VÄXTSKYDDSMEDEL
Prövning av ansökan
Ansökan om särskilt tillstånd till yrkesmässig
användning av växtskyddsmedel.

2 kap 40 § förordningen
(2014:425) om
bekämpningsmedel

Avgiftsnivå 4

Ansökan om tillstånd att yrkesmässigt använda
växtskyddsmedel inom ett vattenskyddsområde som
har inrättats före den 1 januari 2018 eller där
föreskrifterna inte har ändrats efter den 1 januari
2018.

6 kap 1 och 2 §§
Naturvårdsverkets
föreskrifter om spridning
och viss övrig hantering av
växtskyddsmedel (NFS
2015:2)

Avgiftsnivå 4

Ansökan om dispens från förbudet att använda
växtskyddsmedel på ängs- eller betesmark som inte är
lämplig att plöja men som kan användas till slåtter eller
bete.

2 kap 37 och 39 §§
förordningen (2014:425)
om bekämpningsmedel

Avgiftsnivå 4

Handläggning av anmälan
Anmälan om yrkesmässig användning av
växtskyddsmedel.

2 kap 41 § Förordningen
(2014:425) om
bekämpningsmedel

Avgiftsnivå 4

Tillsyn
Underrättelse vid olyckor då en större mängd
växtskyddsmedel läckt ut eller kan befaras
läcka ut.

9 kap 1 §
Naturvårdsverkets
föreskrifter om spridning
och viss övrig hantering av
växtskyddsmedel (NFS
2015:2),
2 kap 31 § p 5 och
2 kap 32 § 1 st p 2b
miljötillsyns-förordningen
(2011:13) i lydelsen som
gäller fr o m 1 juli 2018.

Avgiftsnivå 4

Underrättelse om vattentäkt, grundvatten eller en sjö
eller ett vattendrag befaras bli förorenat av
växtskyddsmedel.

9 kap 3 §
Naturvårdsverkets
föreskrifter om spridning
och viss övrig hantering av
växtskyddsmedel (NFS
2015:2),
2 kap 31 § p 5 och
2 kap 32 § 1 st p 2b
miljötillsyns-förordningen
(2011:13) i lydelsen som
gäller fr o m 1 juli 2018.

Avgiftsnivå 4

Övrig tillsyn av växtskyddsmedel, som inte omfattas av
fast avgift för tillsyn enligt taxebilaga 2.

2 kap 31 § p 5 miljö-
tillsynsförordningen
(2011:13)

Avgiftsnivå 4

BIOCIDPRODUKTER
Prövning av ansökan
Ansökan om undantag från bestämmelserna om
information och underrättelse i
4 kap 1-3 §§ Naturvårdsverkets föreskrifter
om spridning av vissa biocidprodukter (NFS2015:3).

4 kap 4 §
Naturvårdsverkets
föreskrifter
om spridning av vissa
biocidprodukter
(NFS2015:3)

Avgiftsnivå 4

Tillsyn
Underrättelse i samband med spridning av
biocidprodukt  på en plats som allmänheten har
tillträde till som inte omfattas av fast avgift för tillsyn
enligt taxebilaga 2.

4 kap 2 §
Naturvårdsverkets
föreskrifter
om spridning av vissa
biocidprodukter
(NFS2015:3),
2 kap 31 § p 5 miljö-
tillsynsförordningen
(2011:13)

Avgiftsnivå 4

Övrig tillsyn av biocidprodukter, som inte omfattas av
fast avgift för tillsyn enligt taxebilaga 2.

 Naturvårdsverkets
föreskrifter
om spridning av vissa
biocidprodukter
(NFS2015:3),
2 kap 31 § p 5 miljö-
tillsynsförordningen
(2011:13)

Avgiftsnivå 4

PCB
Prövning av ansökan
Anökan om dispens från kravet om avlägsnande av PCB-
produkt i byggnader och anläggningar och som inte
omfattas av fast avgift för tillsyn enligt taxebilaga 2.

17 b § förordningen
(2007:19) om PCB m.m.

Avgiftsnivå 4

Handläggning av anmälan
Anmälan om avlägsnande av fogmassa eller
halkskyddad golvmassa enligt 17, 17 a eller 17 b §
förordning (2007:19) om PCB m.m. och som inte
omfattas av fast avgift för tillsyn enligt taxebilaga 2

18 § förordningen
(2007:19) om PCB m.m.

Avgiftsnivå 4

Tillsyn
Övrig tillsyn av PCB-varor och PCB-produkter som inte
omfattas av fast avgift för tillsyn enligt taxebilaga 2.

Förordningen  (2007:19)
om PCB m.m., 26 kap 3 § 3
st miljöbalken,
2 kap 31 § p 5 miljö-
tillsynsförordningen
(2011:13)

Avgiftsnivå 4

KOSMETISKA PRODUKTER
Tillsyn
Kosmetiska produkter, de uppgifter som enligt
artiklarna 24, 25.1, 25.5 första stycket, 26, 27.1 och
27.5 i förordning (EG) nr 1223/2009 ska skötas av
behörig myndighet, samt rådgöra med
Läkemedelsverket innan åtgärder vidtas enligt artikel
27.1 i förordningen.

Förordning (EG) nr
1223/2009, 2 kap 34 §
miljötillsyns-förordningen
(2011:13)

Avgiftsnivå 4

ÖVRIGT AVSEENDE KEMISKA PRODUKTER
Tillsyn
Primärleverantörers hantering av kemiska produkter,
biotekniska organismer och varor som inte innebär
utsläppande på marknaden, som inte omfattas av fast
avgift för tillsyn enligt taxebilaga 2.

2 kap 32 § miljö-
tillsynsförordningen
(2011:13)

Avgiftsnivå 4

Hantering av kemiska produkter, biotekniska
organismer och varor i andra verksamheter än
miljöfarliga verksamheter enligt 9 kap miljöbalken,
utom den tillsyn som Kemikalieinspektionen utövar
över primärleverantörers utsläppande på marknaden

2 kap 31 § p 5 miljö-
tillsynsförordningen
(2011:13)

Avgiftsnivå 4

Övrig tillsyn av kemiska produkter, som inte omfattas
av fast avgift för tillsyn enligt taxebilaga 2.

1 kap 19 och 20 §§,
2 kap 32 § samt 2 kap 19 §
p 7-9, p 11-14,
p 16, p 17, p 19  miljö-
tillsynsförordningen
(2011:13), 26 kap 3 §
3 st miljöbalken

Avgiftsnivå 4

AVGIFT FÖR VISS ÖVRIG VERKSAMHET
ÄRENDEN OM ALLMÄNNA HÄNSYNSREGLER ENLIGT 2
KAP MILJÖBALKEN
Tillsyn
Hushållning med energi samt användning av
förnyelsebara energikällor, i verksamhet eller vid
vidtagande av åtgärd som inte omfattas av fast avgift
för tillsyn enligt taxebilaga 2.

2 kap 5 § samt 26 kap
3 § 3 st miljöbalken

Avgiftsnivå 4

I verksamhet eller vid vidtagande av åtgärd som inte
omfattas av fast avgift i taxebilaga 2, utnyttja
möjligheterna att
1. minska mängden avfall,
2. minska mängden skadliga ämnen i material och
produkter,
3. minska de negativa effekterna av avfall, och
4. återvinna avfall.

2 kap 5 § samt 26 kap
3 § 3 st miljöbalken

Avgiftsnivå 4

Övrig tillsyn över att miljöbalkens hänsynsregler
efterlevs, i verksamhet eller vid vidtagande av åtgärd
som inte omfattas av fast avgift för tillsyn enligt
taxebilaga 2.

2 kap 2-4 §§ miljöbalken
26 kap 3§ 3 st miljöbalken

Avgiftsnivå 4

ÄRENDEN ENLIGT 7 OCH 12 KAP MILJÖBALKEN
Prövning av ansökan
Ansökan om dispens från strandskyddsföreskrifter 7 kap 18 b § miljöbalken Avgiftsnivå 4

Ansökan om tillstånd till verksamhet eller åtgärd som
inte får utföras utan tillstånd enligt föreskrifter för
natur- eller kulturreservat eller vattenskyddsområde.

Gällande föreskrifter Avgiftsnivå 4

Ansökan om tillstånd till åtgärd som är förbjuden för
att den strider mot syftet med det tilltänkta skyddet
av ett område eller föremål som omfattas av ett
interimistiskt beslut meddelat av kommunen enligt 7
kap 24 §.

7 kap 24 § miljöbalken Avgiftsnivå 4

Ansökan om dispens eller undantag från föreskrifter
för natur- eller kulturreservat, naturminne, djur- och
växtskyddsområde eller vattenskyddsområde.

Gällande föreskrifter, 7
kap 7 § miljöbalken, 9 §
förordning (1998:1252)
om områdesskydd enligt
miljöbalken m.m.

Avgiftsnivå 4

Ansökan om nya eller ändrade villkor i ett beslut om
tillstånd eller dispens avseende natur- eller
kulturreservat, naturminne, djur- och
växtskyddsområde eller vattenskyddsområde.

Gällande föreskrifter, 7
kap 7 § miljöbalken, 9 §
förordning (1998:1252)
om områdesskydd enligt
miljöbalken m.m.

Avgiftsnivå 4

Ansökan om dispens från förbudet att bedriva en
verksamhet eller vidta en åtgärd som kan skada
naturmiljön i ett biotopskyddsområde.

7 kap 11 § 2 st
miljöbalken, 1 kap 19 och
20 §§ samt 2 kap
8 § miljötillsyns-
förordningen (2011:13)

Avgiftsnivå 4

Handläggning av anmälan
Anmälan om en verksamhet eller åtgärd inom natur-
eller kulturreservat eller vattenskyddsområde som
kräver anmälan enligt föreskrifter meddelade för natur-
eller kulturreservat eller vattenskyddsområde.

Gällande föreskrifter Avgiftsnivå 4

Tillsyn
Naturreservat,  kulturreservat, naturminnen,
biotopskyddsområden, vattenskyddsområden som
kommunen har beslutat om, djur- och
växtskyddsområden som kommunen har meddelat
föreskrifter om, område eller föremål som omfattas av
ett interimistiskt beslut meddelat av kommunen enligt
7 kap 24 § miljöbalken, strandskydd utom det som
länsstyrelsen har tillsyn över när det gäller väg- och
järnvägsanläggningar.

2 kap 9 § miljö-
tillsynsförordningen

Avgiftsnivå 4

Verksamhet som berörs av föreskrifter i fråga om
1. begränsningar av antalet djur i ett jordbruk,
2. försiktighetsmått för gödselhanteringen, och
3. växtodlingen
och som inte omfattas av fast avgift för tillsyn enligt
taxebilaga 2.

12 kap 10 § miljö-balken,
2 kap 32 § miljötillsyns-
förordningen (2011:13)

Avgiftsnivå 4

Tillsyn  av skyddade områden enligt 7 kap miljöbalken
som har beslutats av länsstyrelsen, om länsstyrelsen
har överlåtit uppgiften att utöva tillsyn.

1 kap 19 och 20 §§ samt 2
kap 8 § miljötillsynsförord-
ningen (2011:13)

Avgiftsnivå 4

Övrig tillsyn av skötsel av jordbruksmark och  annan
markanvändning i jordbruket och som inte omfattas av
fast avgift för tillsyn enligt taxebilaga 2.

2 kap 8 § p 7  samt
1 kap 19 och 20 §§
miljötillsyns-förordningen
(2011:13) eller 26 kap 3 §
3 st miljöbalken

Avgiftsnivå 4

ÄRENDEN OM VERKSAMHETER SOM ORSAKAR
MILJÖSKADOR ENLIGT 10 KAP MILJÖBALKEN
Handläggning av anmälan
Anmälan om avhjälpande av vissa föroreningsskador. 28 § förordningen

(1998:899) om miljöfarlig
verksamhet och
hälsoskydd

Avgiftsnivå 4

Tillsyn
Underrättelse om upptäckt av en förorening på en
fastighet och föroreningen kan medföra skada eller
olägenhet för människors hälsa eller miljön.

10 kap 11 § miljöbalken Avgiftsnivå 4

Underrättelse om upptäckt av en överhängande fara
för att en verksamhet eller åtgärd medför en allvarlig
miljöskada.

10 kap 12 och 14 §§
miljöbalken

Avgiftsnivå 4

Underrättelse om upptäckt av att en allvarlig
miljöskada har uppstått.

10 kap 13 och 14 §§
miljöbalken

Avgiftsnivå 4

Övrig tillsyn av föroreningsskador som inte omfattas av
länsstyrelsens tillsynsansvar och andra miljöskador om
skadorna har orsakats av en verksamhet eller åtgärd
som den kommunala nämnden har tillsynsansvaret för.

2 kap 31 § p 3 miljö-
tillsynsförordningen
(2011:13), 26 kap 3 §
3 st miljöbalken

Avgiftsnivå 4

ÄRENDEN ENLIGT 15 KAP MILJÖBALKEN
Prövning av ansökan
Ansökan om tillstånd från en fastighetsinnehavare att
på fastigheten själv återvinna eller bortskaffa avfall
även om ett sådant tillstånd inte krävs.

15 kap 25 § p 2
miljöbalken

Avgiftsnivå 4

Ansökan om dispens från förbudet att hantera avfall
när kommunen ska ansvara för en viss hantering av
avfall.

15 kap 25 § p 1
miljöbalken

Avgiftsnivå 4

Tillstånd till eget omhändertagande av eget slam från
slamavskiljare/reningsverk eller uttjänt
fosforfiltermaterial

5 kap 15 §
avfallsförordningen
(2020:614)

Avgiftsnivå 2

Tillstånd för kompostering av latrin vid fastigheten 5 kap 15 §
avfallsförordningen
(2020:614)

Avgiftsnivå 2

Ansökan om dispens avseende anmälan om uppehåll i
hämtning, gemensam behållare, total befrielse från
hämtning av avfall, längre tömningsintervall enligt
kommunens föreskrifter om avfallshantering

9 kap 2 §
avfallsförordningen
(2020:614)

Avgiftsnivå 2

Övriga ansökningar 9 kap 2 §
avfallsförordningen
(2020:614)

            Avgiftsnivå 4

Handläggning av anmälan
Anmälan från fastighetsägare att på fastigheten själv
kompostera eller på annat sätt återvinna eller
bortskaffa annat hushållsavfall än trädgårdsavfall

15 kap 19  och 24 §§
miljöbalken, 5 kap 15 §
avfallsförordningen
(2020:614)

Avgiftsnivå 1

Anmälan enligt kommunens föreskrifter om
avfallshantering av fastighetsinnehavare att på
fastigheten själv återvinna eller bortskaffa avfall.

9 kap 2 §
avfallsförordningen
(2020:614)

Avgiftsnivå 2

Anmälan enligt kommunens föreskrifter om
avfallshantering av uppehåll i hämtning, gemensam
behållare, total befrielse från hämtning av avfall.

9 kap 2 §
avfallsförordningen
(2020:614)

Avgiftsnivå 4

Övriga anmälningar enligt kommunens föreskrifter om
avfallshantering.

9 kap 2 §
avfallsförordningen
(2020:614)

Avgiftsnivå 4

Tillsyn
Avfallshantering, som inte omfattas av fast avgift för
tillsyn enligt taxebilaga 2.

26 kap 3 § 3 st miljöbalken Avgiftsnivå 4

ÄRENDEN ENLIGT STRÅLSKYDDSLAGEN
Handläggning av anmälan om kosmetiska solarier 10 §

Strålsäkerhetsmyndighete
ns föreskrifter om
solarier och artificiella
solningsanläggningar
(SSMFS 2012:5)

Avgiftsnivå 4

Tillsyn av verksamheter med kosmetiska solarier samt
radonhalten i bostäder och lokaler som allmänheten
har tillträde till.

8 kap 2 § 3 p.
strålskyddsförordning
(2018:506)

Avgiftsnivå 4
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Taxebilaga 2 & 3
Filtrering:
Du kan ändra filtreringen för att ändra vad som visas. I exemplet till höger
så selekterar vi enbart de rader som har timavgift och därmed ska vara i
bilaga 3

För att återställa filtrertingen, tryck "Rensa filter i…". De kolumner som har
en filtrering har en liten tratt bredvid nerpilen

1. Se till att aktivera redigering samt godkänna användningen av makron (se bilder ovan)
Om makron fortfarande inte är aktiverade kan du behöva ändra makroinställningarna.
Enklast är att klicka på följande länk och följa instruktioner för din Office version:
Aktivera eller inaktivera makron i Office-filer

2. Ställ in timavgiften
3. Gå in på flik Data
4. Gå igenom kolumn C och ange om tillsynsbehovet är Högt, Normalt, Lågt eller Sporadiskt

Om verksamhetskoden inte finns i er kommun, väljer ni alternativet "Ej aktuell".
Då kommer verksamhetskoden ej med i bilagan.
Om tillsynsbehovet sätts till "Sporadiskt", så sker debitering enligt bilaga 1.

5. Om du vill att några rader med Prövningsnivå U eller UH ska vara med i Bilaga 2, ändra kolumn D till "Fast avgift"
OBS. Om dessa ändras måste en verksamhetskod fyllas i i kolumn A.
Denna ska anges i form av tillägg ..01, ..02, ..03 till huvudkoden i fråga. Är raden gul beror det på att detta inte är gjort!

9. Tryck "Uppdatera Taxebilagor
Nya bilagor skapas i separata flikar.

Timavgift:
920 kr

OBS, rör ej!! Om man uppdaterar här så kommer det saknas layout/detaljer i flikarna Taxebilaga 2 och Taxebilaga 3
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Verksamhets-
kod

Prövn.-
nivå Tillsynsbehov Avgift Timmar Taxebilag

a Kodnr Verksamhet Beskrivning

1 VERKSAMHETSGRUPP JORDBRUK
1 Djurhållning Verksamhetsgrupp Djurhållning

1.10-i och 1.11 B Ej aktuellt Årlig tillsynsavgift Ej aktuellt Bilaga 2 1 Djurhållning

För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 2 kap. 1 eller 2 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden x timmar. För så kallade
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter koden) så tillkommer
ett generellt tillägg med 20 timmar.

1.20 C Normalt (9 tim/år) Årlig tillsynsavgift 9 Bilaga 2 1 Djurhållning För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 2 kap. 3 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.

U Lågt (3 tim/år) Timavgift 3 Bilaga 3 1 Djurhållning För verksamheter under anmälningspliktig nivå är tillsynstiden 3 timmar.

1 Uppodling av annan mark än jordbruksmark för
jordbruksproduktion

Verksamhetsgrupp Uppodling av annan mark än jordbruksmark för
jordbruksproduktion

1.30 C Normalt (9 tim/år) Årlig tillsynsavgift 9 Bilaga 2 1 Uppodling av annan mark än jordbruksmark förjordbruksproduktion
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 2 kap. 4 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.

U Lågt (3 tim/år) Timavgift 3 Bilaga 3 1 Uppodling av annan mark än jordbruksmark förjordbruksproduktion För verksamheter under anmälningspliktig nivå är tillsynstiden 3 timmar.

5 VERKSAMHETSGRUPP FISKODLING OCH ÖVERVINTRING AV FISK

5.10 B Ej aktuellt Årlig tillsynsavgift Ej aktuellt Bilaga 2 5 För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 3 kap. 1 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden x timmar.

5.20 C Lågt (6 tim/år) Årlig tillsynsavgift 6 Bilaga 2 5 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 3 kap. 2 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar.

U Lågt (3 tim/år) Timavgift 3 Bilaga 3 5 För verksamheter under anmälningspliktig nivå är tillsynstiden 3 timmar.

10
VERKSAMHETSGRUPP UTVINNING, BRYTNING OCH BEARBETNING AV
TORV,
OLJA, GAS, KOL, MALM, MINERAL, BERG, NATURGRUS OCH ANNAT

10 Berg, naturgrus och andra jordarter Verksamhetsgrupp Berg, naturgrus och andra jordarter

10.10 B Ej aktuellt Årlig tillsynsavgift Ej aktuellt Bilaga 2 10 Berg, naturgrus och andra jordarter För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 4 kap. 1 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden x timmar.

10.11 B 18 Årlig tillsynsavgift 18 Bilaga 2 10 Berg, naturgrus och andra jordarter
1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 4 kap. 2 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 18 timmar om tillståndet gäller för mer
än 200 000 ton.

10.11 B 18 Årlig tillsynsavgift 18 Bilaga 2 10 Berg, naturgrus och andra jordarter
2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 4 kap. 2 §
miljöprövningsförordningen är  tillsynstiden 18 timmar om tillståndet gäller för mer
än 50 000 ton men högst 200 000 ton.

10.11 B 9 Årlig tillsynsavgift 9 Bilaga 2 10 Berg, naturgrus och andra jordarter
3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 4 kap. 2 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar om tillståndet gäller för mer
än 10 000 ton men högst 50 000 ton.

10.11 B 9 Årlig tillsynsavgift 9 Bilaga 2 10 Berg, naturgrus och andra jordarter
 4. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 4 kap. 2 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar, om tillståndet gäller för mer
än 5 000 ton men högst 10 000 ton.

10.11 B 6 Årlig tillsynsavgift 6 Bilaga 2 10 Berg, naturgrus och andra jordarter
5. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 4 kap. 2 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar om tillståndet gäller för mer
än 1 000 ton men högst 5 000 ton.

10.11 B 6 Årlig tillsynsavgift 6 Bilaga 2 10 Berg, naturgrus och andra jordarter
6. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 4 kap. 2 §
miljöprövningsförordningen är  tillsynstiden 6 timmar om tillståndet inte omfattas
av någon av 1-5.

10.20 B 9 Årlig tillsynsavgift 9 Bilaga 2 10 Berg, naturgrus och andra jordarter 1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 4 kap. 3 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar för täkt av torv.

10.20 B 18 Årlig tillsynsavgift 18 Bilaga 2 11 Berg, naturgrus och andra jordarter
2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 4 kap. 3 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 18 timmar för annan täkt än som avses
i 1, om tillståndet gäller för mer än 200 000 ton.

10.20 B 18 Årlig tillsynsavgift 18 Bilaga 2 12 Berg, naturgrus och andra jordarter
3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 4 kap. 3 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 18 timmar för annan täkt än som avses
i 1, om tillståndet gäller för mer än 50 000 ton men högst 200 000 ton.

10.20 B 9 Årlig tillsynsavgift 9 Bilaga 2 13 Berg, naturgrus och andra jordarter
4. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 4 kap. 3 §
miljöprövningsförordningen är  tillsynstiden 9 timmar för annan täkt än som avses
i 1, om tillståndet gäller för mer än 10 000 ton men högst 50 000 ton.

10.20 B 9 Årlig tillsynsavgift 9 Bilaga 2 14 Berg, naturgrus och andra jordarter
5. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 4 kap. 3 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar för annan täkt än som avses i
1, om tillståndet gäller för mer än 5 000 ton men högst 10 000 ton.

10.20 B 6 Årlig tillsynsavgift 6 Bilaga 2 15 Berg, naturgrus och andra jordarter

6. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 4 kap. 3 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar för annan täkt än som avses i
1, om tillståndet gäller för mer än 1 000 ton men högst
5 000 ton.

10.20 B 6 Årlig tillsynsavgift 6 Bilaga 2 16 Berg, naturgrus och andra jordarter
7. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 4 kap. 3 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar för annan täkt än som avses i
1, om tillståndet inte omfattas av någon av 1-6.

10.30 C Lågt (6 tim/år) Årlig tillsynsavgift 6 Bilaga 2 10 Berg, naturgrus och andra jordarter För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 4 kap. 4 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar.

10.40 C Lågt (6 tim/år) Årlig tillsynsavgift 6 Bilaga 2 10 Berg, naturgrus och andra jordarter För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 4 kap. 5 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar.

10.50 C Lågt (6 tim/år) Årlig tillsynsavgift 6 Bilaga 2 10 Berg, naturgrus och andra jordarter För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 4 kap. 6 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar.

10.60 C Lågt (6 tim/år) Årlig tillsynsavgift 6 Bilaga 2 10 Berg, naturgrus och andra jordarter För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 4 kap. 7 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar.

U Lågt (3 tim/år) Timavgift 3 Bilaga 3 10 Berg, naturgrus och andra jordarter För verksamheter under anmälningspliktig nivå är tillsynstiden 3 timmar.

11 Råpetroleum, naturgas och kol Verksamhetsgrupp Råpetroleum, naturgas och kol

11.10 A Ej aktuellt Årlig tillsynsavgift Ej aktuellt Bilaga 2 11 Råpetroleum, naturgas och kol För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 4 kap. 8 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden x timmar.

11.20 B Ej aktuellt Årlig tillsynsavgift Ej aktuellt Bilaga 2 11 Råpetroleum, naturgas och kol 1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 4 kap. 9 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden x timmar för utvinning i vattenområde.

11.20 B Ej aktuellt Årlig tillsynsavgift Ej aktuellt Bilaga 2 11 Råpetroleum, naturgas och kol 2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 4 kap. 9 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden x timmar för utvinning på land.

11.30 C Normalt (9 tim/år) Årlig tillsynsavgift 9 Bilaga 2 11 Råpetroleum, naturgas och kol För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 4 kap. 10 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.

U Lågt (3 tim/år) Timavgift 3 Bilaga 3 11 Råpetroleum, naturgas och kol För verksamheter under anmälningspliktig nivå är tillsynstiden 3 timmar.

Bilaga 2 13 Malm och mineral Verksamhetsgrupp Malm och mineral

13.10 A Ej aktuellt Årlig tillsynsavgift Ej aktuellt Bilaga 2 13 Malm och mineral
1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 4 kap. 11 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden x timmar om verksamheten avser
järnmalm.

13.10 A Ej aktuellt Årlig tillsynsavgift Ej aktuellt Bilaga 2 13 Malm och mineral
2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 4 kap. 11 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden x timmar om verksamheten avser kol
inom de områden som anges i 4 kap. 5 § miljöbalken.

13.10 A Ej aktuellt Årlig tillsynsavgift Ej aktuellt Bilaga 2 13 Malm och mineral
3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 4 kap. 11 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden x timmar om verksamheten avser kol
inom de områden som anges i 4 kap. 5 § miljöbalken.

13.10 A Ej aktuellt Årlig tillsynsavgift Ej aktuellt Bilaga 2 13 Malm och mineral
4. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 4 kap. 11 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden x timmar om verksamheten avser uran-
eller toriummalm.

13.10 A Ej aktuellt Årlig tillsynsavgift Ej aktuellt Bilaga 2 13 Malm och mineral
5. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 4 kap. 11 §
miljöprövningsförordningen är  tillsynstiden x timmar, om verksamheten inte
omfattas av någon av 1-4.

13.20-i A Ej aktuellt Årlig tillsynsavgift Ej aktuellt Bilaga 2 13 Malm och mineral

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 4 kap. 12 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden x timmar om verksamheten avser
järnmalm. För så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i"
efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

13.20-i A Ej aktuellt Årlig tillsynsavgift Ej aktuellt Bilaga 2 13 Malm och mineral

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 4 kap. 12 §
miljöprövningsförordningen är  tillsynstiden x timmar om verksamheten inte
omfattas av 1. För så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med
"-i" efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

13.30 B Ej aktuellt Årlig tillsynsavgift Ej aktuellt Bilaga 2 13 Malm och mineral För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 4 kap. 13 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden x timmar.

13.40 A Ej aktuellt Årlig tillsynsavgift Ej aktuellt Bilaga 2 13 Malm och mineral
1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 4 kap. 14 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden x timmar om verksamheten avser
järnmalm.

13.40 A Ej aktuellt Årlig tillsynsavgift Ej aktuellt Bilaga 2 13 Malm och mineral 2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 4 kap. 14 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden x timmar om verksamheten avser kol.

13.40 A Ej aktuellt Årlig tillsynsavgift Ej aktuellt Bilaga 2 13 Malm och mineral
3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 4 kap. 14 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden x timmar om verksamheten avser uran-
eller toriummalm.

13.40 A Ej aktuellt Årlig tillsynsavgift Ej aktuellt Bilaga 2 13 Malm och mineral
4. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 4 kap. 14 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden x timmar om verksamheten inte
omfattas av 1-3.

13.50 B Ej aktuellt Årlig tillsynsavgift Ej aktuellt Bilaga 2 13 Malm och mineral
1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 4 kap. 15 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden x timmar om verksamheten avser uran-
eller toriummalm.

13.50 B Ej aktuellt Årlig tillsynsavgift Ej aktuellt Bilaga 2 13 Malm och mineral
2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 4 kap. 15 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden x timmar om verksamheten inte
omfattas av 1.

13.60 B Ej aktuellt Årlig tillsynsavgift Ej aktuellt Bilaga 2 13 Malm och mineral För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 4 kap. 16 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden x timmar.

13 Annan utvinningsindustri Verksamhetsgrupp Annan utvinningsindustri

13.70 C Högt (18 tim/år) Årlig tillsynsavgift 18 Bilaga 2 13 Annan utvinningsindustri För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 4 kap. 17 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 18 timmar.

U Ej aktuellt Timavgift Ej aktuellt Bilaga 3 13 Annan utvinningsindustri För verksamheter under anmälningspliktig nivå är tillsynstiden x timmar.

15 VERKSAMHETSGRUPP LIVSMEDEL OCH FODER
15 Slakterier Verksamhetsgrupp Slakterier

15.10-i B Ej aktuellt Årlig tillsynsavgift Ej aktuellt Bilaga 2 15 Slakterier

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 5 kap. 1 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden x timmar för produktion baserad på
slaktvikt som omfattar mer än 50 000 ton per kalenderår. För så kallade
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter koden) så tillkommer
ett generellt tillägg med 20 timmar.

15.10-i B Ej aktuellt Årlig tillsynsavgift Ej aktuellt Bilaga 2 15 Slakterier

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 5 kap. 1 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden x timmar för produktion som inte
omfattas av 1. För så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med
"-i" efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

15.20 B Ej aktuellt Fast avgift Ej aktuellt Bilaga 2 15 Slakterier För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 5 kap. 2 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden x timmar.

15.30 C Högt (18 tim/år) Fast avgift 18 Bilaga 2 15 Slakterier För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 5 kap. 3 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 18 timmar.

U Lågt (3 tim/år) Timavgift 3 Bilaga 3 15 Slakterier För verksamheter under anmälningspliktig nivå är tillsynstiden 3 timmar.
15 Livsmedel av animaliska råvaror Verksamhetsgrupp Livsmedel av animaliska råvaror

15.40-i, 15.45 B Ej aktuellt Årlig tillsynsavgift Ej aktuellt Bilaga 2 15 Livsmedel av animaliska råvaror

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 5 kap. 4 eller 5 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden x timmar om verksamheten avser
bearbetning av animaliska biprodukter. För så kallade
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter koden) så tillkommer
ett generellt tillägg med 20 timmar.

15.40-i, 15.45 B Ej aktuellt Årlig tillsynsavgift Ej aktuellt Bilaga 2 15 Livsmedel av animaliska råvaror

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 5 kap. 4 eller 5 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden x timmar om verksamheten avser
rökning. För så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i"
efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

15.40-i, 15.45 B Ej aktuellt Årlig tillsynsavgift Ej aktuellt Bilaga 2 15 Livsmedel av animaliska råvaror

3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 5 kap. 4 eller 5 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden x timmar om verksamheten inte
omfattas av 1 eller 2. För så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV,
markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

15.50 C Lågt (6 tim/år) Årlig tillsynsavgift 6 Bilaga 2 15 Livsmedel av animaliska råvaror För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 5 kap. 6 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar.

U Lågt (3 tim/år) Timavgift 3 Bilaga 3 15 Livsmedel av animaliska råvaror För verksamheter under anmälningspliktig nivå är tillsynstiden 3 timmar.
15 Rökeri Verksamhetsgrupp Rökeri

15.80 C Lågt (6 tim/år) Årlig tillsynsavgift 6 Bilaga 2 15 Rökeri För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 5 kap. 7 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar.

U Normalt (6 tim/år) Timavgift 6 Bilaga 3 15 Rökeri För verksamheter under anmälningspliktig nivå är tillsynstiden 6 timmar.
15 Livsmedel av vegetabiliska råvaror Verksamhetsgrupp Livsmedel av vegetabiliska råvaror

15.90-i, 15.95 B Ej aktuellt Årlig tillsynsavgift Ej aktuellt Bilaga 2 15 Livsmedel av vegetabiliska råvaror

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 5 kap. 8 eller 9 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden x timmar om verksamheten avser
anläggning för tillverkning av stärkelse, stärkelsederivat eller socker. För så
kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter koden) så
tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

15.90-i, 15.95 B Ej aktuellt Årlig tillsynsavgift Ej aktuellt Bilaga 2 16 Livsmedel av vegetabiliska råvaror

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 5 kap. 8 eller 9 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden x timmar om verksamheten avser
rostning av kaffe. För så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade
med "-i" efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

15.90-i, 15.95 B Ej aktuellt Årlig tillsynsavgift Ej aktuellt Bilaga 2 17 Livsmedel av vegetabiliska råvaror

3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 5 kap. 8 eller 9 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden x timmar om verksamheten avser
anläggning för framställning av livsmedel med beredning och behandling med en
produktion av mer än 50 000 ton per kalenderår och inte omfattas av 1 eller 2. För
så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter koden) så
tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

15.90-i, 15.95 B Ej aktuellt Årlig tillsynsavgift Ej aktuellt Bilaga 2 18 Livsmedel av vegetabiliska råvaror

4. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 5 kap. 8 eller 9 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden x timmar om verksamheten inte
omfattas av någon av 1-3. För så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV,
markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

15.101 C Normalt (9 tim/år) Årlig tillsynsavgift 9 Bilaga 2 15 Livsmedel av vegetabiliska råvaror För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 5 kap. 10 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.

U Lågt (3 tim/år) Timavgift 3 Bilaga 3 15 Livsmedel av vegetabiliska råvaror För verksamheter under anmälningspliktig nivå är tillsynstiden 3 timmar.
15 Kvarnprodukter Verksamhetsgrupp Kvarnprodukter

15.125 C Lågt (6 tim/år) Årlig tillsynsavgift 6 Bilaga 2 15 Kvarnprodukter För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 5 kap. 11 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar.

U Lågt (3 tim/år) Timavgift 3 Bilaga 3 15 Kvarnprodukter För verksamheter under anmälningspliktig nivå är tillsynstiden 3 timmar.
15 Livsmedel av kombinerade råvaror Verksamhetsgrupp Livsmedel av kombinerade råvaror

15.131-i, 15.141 B Ej aktuellt Årlig tillsynsavgift Ej aktuellt Bilaga 2 15 Livsmedel av kombinerade råvaror

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 5 kap. 12 eller 13 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden x timmar med en produktion av mer än
10 000 ton per kalenderår. För så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV,
markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

15.131-i, 15.141 B Ej aktuellt Årlig tillsynsavgift Ej aktuellt Bilaga 2 15 Livsmedel av kombinerade råvaror

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 5 kap. 12 eller 13 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden x timmar om verksamheten inte
omfattas av 1. För så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med
"-i" efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

15.151 C Normalt (9 tim/år) Årlig tillsynsavgift 9 Bilaga 2 15 Livsmedel av kombinerade råvaror För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 5 kap. 14 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.

U Normalt (6 tim/år) Timavgift 6 Bilaga 3 15 Livsmedel av kombinerade råvaror För verksamheter under anmälningspliktig nivå är tillsynstiden 6 timmar.
15 Mjölkprodukter Verksamhetsgrupp Mjölkprodukter

15.170-i B Ej aktuellt Årlig tillsynsavgift Ej aktuellt Bilaga 2 15 Mjölkprodukter

För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 5 kap. 15 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden x timmar. För så kallade
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter koden) så tillkommer
ett generellt tillägg med 20 timmar.

15.180 C Normalt (9 tim/år) Årlig tillsynsavgift 9 Bilaga 2 15 Mjölkprodukter För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 5 kap. 16 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.

U Lågt (3 tim/år) Timavgift 3 Bilaga 3 15 Mjölkprodukter För verksamheter under anmälningspliktig nivå är tillsynstiden 3 timmar.
15 Annan livsmedelstillverkning Verksamhetsgrupp Annan livsmedelstillverkning

15.185-i och 15.190 B Ej aktuellt Årlig tillsynsavgift Ej aktuellt Bilaga 2 15 Annan livsmedelstillverkning

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 5 kap. 17 eller 18 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden x timmar om verksamheten avser
framställning eller raffinering av vegetabiliska eller animaliska oljor eller fetter
med en produktion av mer än 100 000 ton per kalenderår. För så kallade
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter koden) så tillkommer
ett generellt tillägg med 20 timmar.

15.185-i och 15.190 B Ej aktuellt Årlig tillsynsavgift Ej aktuellt Bilaga 2 15 Annan livsmedelstillverkning

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 5 kap. 17 eller 18 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden x timmar om verksamheten avser
framställning eller raffinering av vegetabiliska eller animaliska oljor eller fetter
med en produktion av mer än 50 000 ton men högst 100 000 ton per kalenderår.
För så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter
koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

15.185-i och 15.190 B Ej aktuellt Årlig tillsynsavgift Ej aktuellt Bilaga 2 15 Annan livsmedelstillverkning

3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 5 kap. 17 eller 18 §
miljöprövningsförordningen är 3. tillsynstiden x timmar om verksamheten avser
framställning eller raffinering av vegetabiliska eller animaliska oljor eller fetter
med en produktion av högst 50 000 ton per kalenderår. För så kallade
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter koden) så tillkommer
ett generellt tillägg med 20 timmar.

15.185-i och 15.190 B Ej aktuellt Årlig tillsynsavgift Ej aktuellt Bilaga 2 15 Annan livsmedelstillverkning

4.  För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 5 kap. 17 eller 18 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden x timmar för annan verksamhet som
inte omfattas av någon av 1-3. För så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV,
markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

15.200 C Normalt (9 tim/år) Årlig tillsynsavgift 9 Bilaga 2 15 Annan livsmedelstillverkning För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 5 kap. 19 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.

15.210 B Ej aktuellt Årlig tillsynsavgift Ej aktuellt Bilaga 2 15 Annan livsmedelstillverkning För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 5 kap. 20 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden x timmar.

15.220 C Normalt (9 tim/år) Årlig tillsynsavgift 9 Bilaga 2 15 Annan livsmedelstillverkning För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 5 kap. 21 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.

15.230 B Ej aktuellt Årlig tillsynsavgift Ej aktuellt Bilaga 2 15 Annan livsmedelstillverkning För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 5 kap. 22 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden x timmar.

15.240 C Normalt (9 tim/år) Årlig tillsynsavgift 9 Bilaga 2 15 Annan livsmedelstillverkning För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 5 kap. 23 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.

15.250 B Ej aktuellt Årlig tillsynsavgift Ej aktuellt Bilaga 2 15 Annan livsmedelstillverkning 1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 5 kap. 24 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden x timmar för framställning av malt.

15.250 B Ej aktuellt Årlig tillsynsavgift Ej aktuellt Bilaga 2 15 Annan livsmedelstillverkning
2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 5 kap. 24 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden x timmar för framställning av mer än 20
000 ton läskedryck eller maltdryck per kalenderår.

15.250 B Ej aktuellt Årlig tillsynsavgift Ej aktuellt Bilaga 2 15 Annan livsmedelstillverkning
3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 5 kap. 24 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden x timmar för framställning av mer än 10
000 ton men högst 20 000 ton läskedryck eller maltdryck per kalenderår.

15.260 C Lågt (6 tim/år) Årlig tillsynsavgift 6 Bilaga 2 15 Annan livsmedelstillverkning För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 5 kap. 25 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar.

15.270 B Ej aktuellt Årlig tillsynsavgift Ej aktuellt Bilaga 2 15 Annan livsmedelstillverkning
1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 5 kap. 26 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden x timmar för anläggning för tillverkning
av jäst.

15.270 B Ej aktuellt Årlig tillsynsavgift Ej aktuellt Bilaga 2 15 Annan livsmedelstillverkning
2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 5 kap. 26 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden x timmar för anläggning för tillverkning
av startkulturer av mikroorganismer.

15.280 C Lågt (6 tim/år) Årlig tillsynsavgift 6 Bilaga 2 15 Annan livsmedelstillverkning För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 5 kap. 27 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar.

15.310 C Lågt (6 tim/år) Årlig tillsynsavgift 6 Bilaga 2 15 Annan livsmedelstillverkning För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 5 kap. 28 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar.

U Lågt (3 tim/år) Timavgift 3 Bilaga 3 15 Annan livsmedelstillverkning För verksamheter under anmälningspliktig nivå är tillsynstiden 3 timmar.

15 Foder av animaliska och vegetabiliska råvaror Verksamhetsgrupp Foder av animaliska och vegetabiliska råvaror

15.330-i, 15.350-i
och 15.370-i B Ej aktuellt Årlig tillsynsavgift Ej aktuellt Bilaga 2 15 Foder av animaliska och vegetabiliska råvaror

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 5 kap. 29, 31 eller 33 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden x timmar för anläggning för
bearbetning av animaliska biprodukter med en produktion baserad på mer än 10
000 ton råvara per kalenderår. För så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV,
markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

15.330-i, 15.350-i
och 15.370-i B Ej aktuellt Årlig tillsynsavgift Ej aktuellt Bilaga 2 15 Foder av animaliska och vegetabiliska råvaror

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 5 kap. 29, 31 eller 33 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden x timmar för anläggning som inte
omfattas av 1. För så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med
"-i" efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

15.340 C Högt (18 tim/år) Årlig tillsynsavgift 18 Bilaga 2 15 Foder av animaliska och vegetabiliska råvaror För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 5 kap. 30 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 18 timmar.

15.360 C Normalt (9 tim/år) Årlig tillsynsavgift 9 Bilaga 2 15 Foder av animaliska och vegetabiliska råvaror För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 5 kap. 32 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.

U Lågt (3 tim/år) Timavgift 3 Bilaga 3 15 Foder av animaliska och vegetabiliska råvaror För verksamheter under anmälningspliktig nivå är tillsynstiden 3 timmar.
17 VERKSAMHETSGRUPP TEXTILVAROR

17.10-i B Ej aktuellt Årlig tillsynsavgift Ej aktuellt Bilaga 2 17

För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 6 kap. 1 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden x timmar. För så kallade
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter koden) så tillkommer
ett generellt tillägg med 20 timmar.

17.20 B Ej aktuellt Årlig tillsynsavgift Ej aktuellt Bilaga 2 17
1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 6 kap. 2 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden x timmar för anläggning för hantering
av mer än 1 000 ton men högst 2 500 ton textilfibrer eller textilier per kalenderår.

17.20 B Ej aktuellt Årlig tillsynsavgift Ej aktuellt Bilaga 2 17
2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 6 kap. 2 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden x timmar för anläggning som inte
omfattas av 1.

17.30 C Normalt (9 tim/år) Årlig tillsynsavgift 9 Bilaga 2 17 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 6 kap. 3 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.

U Lågt (3 tim/år) Timavgift 3 Bilaga 3 17 För verksamheter under anmälningspliktig nivå är tillsynstiden 3 timmar.
18 VERKSAMHETSGRUPP PÄLS, SKINN OCH LÄDER

18.10-i B Ej aktuellt Årlig tillsynsavgift Ej aktuellt Bilaga 2 18

För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 7 kap. 1 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden x timmar. För så kallade
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter koden) så tillkommer
ett generellt tillägg med 20 timmar.

18.20 B Ej aktuellt Årlig tillsynsavgift Ej aktuellt Bilaga 2 18
1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 7 kap. 2 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden x timmar om verksamheten avser
garvning av mer än 1 000 ton produkter per kalenderår.

18.20 B Ej aktuellt Årlig tillsynsavgift Ej aktuellt Bilaga 2 18
2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 7 kap. 2 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden x timmar om verksamheten avser
garvning av högst 1 000 ton produkter per kalenderår.

18.20 B Ej aktuellt Årlig tillsynsavgift Ej aktuellt Bilaga 2 18
3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 7 kap. 2 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden x timmar om verksamheten avser
annan beredning av hudar och skinn än garvning.

18.30 C Högt (18 tim/år) Årlig tillsynsavgift 18 Bilaga 2 18 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 7 kap. 3 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 18 timmar.

U Högt (12 tim/år) Timavgift 12 Bilaga 3 18 För verksamheter under anmälningspliktig nivå är tillsynstiden 12 timmar.
20 VERKSAMHETSGRUPP TRÄVAROR

20.05-i B Ej aktuellt Årlig tillsynsavgift Ej aktuellt Bilaga 2 20

För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 8 kap. 1 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden x timmar. För så kallade
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter koden) så tillkommer
ett generellt tillägg med 20 timmar.

20.10 C Högt (18 tim/år) Årlig tillsynsavgift 18 Bilaga 2 20 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 8 kap. 2 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 18 timmar.

20.20 B Ej aktuellt Årlig tillsynsavgift Ej aktuellt Bilaga 2 20
1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 8 kap. 3 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden x timmar för produktion som omfattar
mer än 200 000 kubikmeter per kalenderår.

20.20 B Ej aktuellt Årlig tillsynsavgift Ej aktuellt Bilaga 2 20
2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 8 kap. 3 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden x timmar för produktion som inte
omfattas av 1.

20.30 C Normalt (9 tim/år) Årlig tillsynsavgift 9 Bilaga 2 20 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 8 kap. 4 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.

20.40 C Lågt (6 tim/år) Årlig tillsynsavgift 6 Bilaga 2 20 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 8 kap. 5 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar.

20.50-i B Ej aktuellt Årlig tillsynsavgift Ej aktuellt Bilaga 2 20

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 8 kap. 6 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden x timmar för produktion som omfattar
mer än 20 000 ton per kalenderår. För så kallade industriutsläppsverksamheter
(IUV, markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20
timmar.

20.50-i B Ej aktuellt Årlig tillsynsavgift Ej aktuellt Bilaga 2 20

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 8 kap. 6 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden x timmar för produktion som inte
omfattas av 1. För så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med
"-i" efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

20.60 C Högt (18 tim/år) Årlig tillsynsavgift 18 Bilaga 2 20 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 8 kap. 7 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 18 timmar.

20.70 B Ej aktuellt Årlig tillsynsavgift Ej aktuellt Bilaga 2 20 För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 8 kap. 8 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden x timmar.

20.80 C Lågt (6 tim/år) Årlig tillsynsavgift 6 Bilaga 2 20 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 8 kap. 9 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar.

20.90 C Lågt (6 tim/år) Årlig tillsynsavgift 6 Bilaga 2 20 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 8 kap. 10 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar.

20.91 C Lågt (6 tim/år) Årlig tillsynsavgift 6 Bilaga 2 20 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 8 kap. 11 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar.

U Lågt (3 tim/år) Timavgift 3 Bilaga 3 20 För verksamheter under anmälningspliktig nivå är tillsynstiden 3 timmar.

21 VERKSAMHETSGRUPP MASSA, PAPPER OCH PAPPERSVAROR

21.10-i A Ej aktuellt Årlig tillsynsavgift Ej aktuellt Bilaga 2 21

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 9 kap. 1 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden x timmar för anläggning för en
produktion av mer än 300 000 ton sulfat- eller sulfitmassa per kalenderår om
verksamheten har blekeri. För så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV,
markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

21.10-i A Ej aktuellt Årlig tillsynsavgift Ej aktuellt Bilaga 2 21

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 9 kap. 1 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden x timmar för en produktion av högst
300 000 ton sulfat- eller sulfitmassa om verksamheten har blekeri. För så kallade
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter koden) så tillkommer
ett generellt tillägg med 20 timmar.

21.10-i A Ej aktuellt Årlig tillsynsavgift Ej aktuellt Bilaga 2 21

3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 9 kap. 1 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden x timmar för en produktion av sulfat-
eller sulfitmassa om verksamheten inte har blekeri. För så kallade
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter koden) så tillkommer
ett generellt tillägg med 20 timmar.

21.10-i A Ej aktuellt Årlig tillsynsavgift Ej aktuellt Bilaga 2 21

4. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 9 kap. 1 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden x timmar om verksamheten avser
framställning av halvkemisk massa. För så kallade industriutsläppsverksamheter
(IUV, markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20
timmar.

21.10-i A Ej aktuellt Årlig tillsynsavgift Ej aktuellt Bilaga 2 21

5. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 9 kap. 1 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden x timmar för annan anläggning än de
som avses i 1-4 med en produktion av mer än 200 000 ton per kalenderår. För så
kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter koden) så
tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

21.10-i A Ej aktuellt Årlig tillsynsavgift Ej aktuellt Bilaga 2 21

6. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 9 kap. 1 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden x timmar för anläggning som inte
omfattas av någon av 1-5. För så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV,
markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

21.30-i A Ej aktuellt Årlig tillsynsavgift Ej aktuellt Bilaga 2 21

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 9 kap. 2 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden x timmar för framställning av mer än 10
000 ton per kalenderår. För så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV,
markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

21.30-i A Ej aktuellt Årlig tillsynsavgift Ej aktuellt Bilaga 2 21

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 9 kap. 2 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden x timmar för framställning som inte
omfattas av 1. För så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med
"-i" efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

21.40 B Ej aktuellt Årlig tillsynsavgift Ej aktuellt Bilaga 2 21 För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 9 kap. 3 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden x timmar.

U Lågt (3 tim/år) Timavgift 3 Bilaga 3 21 För verksamheter under anmälningspliktig nivå är tillsynstiden 3 timmar.

22 VERKSAMHETSGRUPP FOTOGRAFISK OCH GRAFISK PRODUKTION

22.10 C Normalt (9 tim/år) Årlig tillsynsavgift 9 Bilaga 2 22 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 10 kap. 1 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.

22.20 C Normalt (9 tim/år) Årlig tillsynsavgift 9 Bilaga 2 22 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 10 kap. 2 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.

22.30 B 30 Årlig tillsynsavgift 30 Bilaga 2 22 För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 10 kap. 3 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar.

22.40 C Normalt (9 tim/år) Årlig tillsynsavgift 9 Bilaga 2 22 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 10 kap. 4 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.

U Normalt (6 tim/år) Timavgift 6 Bilaga 3 22 För verksamheter under anmälningspliktig nivå är tillsynstiden 6 timmar.

Bilaga 2 23 VERKSAMHETSGRUPP STENKOLSPRODUKTER, RAFFINERADE
PETROLEUMPRODUKTER OCH KÄRNBRÄNSLE

23.05 A Ej aktuellt Årlig tillsynsavgift Ej aktuellt Bilaga 2 23
1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 11 kap. 1 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden x timmar för en anläggning med en
total installerad effekt om mer än 200 megawatt.

23.05 A Ej aktuellt Årlig tillsynsavgift Ej aktuellt Bilaga 2 23
2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 11 kap. 1 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden x timmar för en anläggning med en
total installerad effekt om mer än 100 megawatt men högst 200 megawatt.

23.05 A Ej aktuellt Årlig tillsynsavgift Ej aktuellt Bilaga 2 23
3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 11 kap. 1 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden x timmar för en anläggning med en
total installerad effekt om mer än 10 megawatt men högst 100 megawatt.

23.05 A Ej aktuellt Årlig tillsynsavgift Ej aktuellt Bilaga 2 23
4. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 11 kap. 1 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden x timmar för en anläggning med en
total installerad effekt om högst 10 megawatt.

23.10-i A Ej aktuellt Årlig tillsynsavgift Ej aktuellt Bilaga 2 23

För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 11 kap. 2 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden x timmar. För så kallade
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter koden) så tillkommer
ett generellt tillägg med 20 timmar.

23.11-i

A Ej aktuellt Årlig tillsynsavgift Ej aktuellt Bilaga 2 23

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 11 kap. 3 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden x timmar om verksamheten avser
överföring till vätskeformigt bränsle. För så kallade industriutsläppsverksamheter
(IUV, markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20
timmar.

23.11-i

A Ej aktuellt Årlig tillsynsavgift Ej aktuellt Bilaga 2 23

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 11 kap. 3 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden x timmar om verksamheten avser
överföring till gasbränsle för en produktion av mer än 150 000 kubikmeter gas per
kalenderår i anläggning med en installerad effekt av mer än 100 megawatt. För så
kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter koden) så
tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

23.11-i

A Ej aktuellt Årlig tillsynsavgift Ej aktuellt Bilaga 2 23

3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 11 kap. 3 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden x timmar om verksamheten avser
överföring till gasbränsle för en produktion av mer än 150 000 kubikmeter gas per
kalenderår i anläggning med en installerad effekt av mer än 10 megawatt men
högst 100 megawatt. För så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV,
markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

23.11-i

A Ej aktuellt Årlig tillsynsavgift Ej aktuellt Bilaga 2 23

4. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 11 kap. 3 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden x timmar om verksamheten avser
överföring till gasbränsle för en produktion av mer än 150 000 kubikmeter gas per
kalenderår i anläggning med en installerad effekt av högst 10 megawatt. För så
kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter koden) så
tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

23.12-i A Ej aktuellt Årlig tillsynsavgift Ej aktuellt Bilaga 2 23

För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 11 kap.4 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden x timmar. För så kallade
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter koden) så tillkommer
ett generellt tillägg med 20 timmar.

23.13 A Ej aktuellt Årlig tillsynsavgift Ej aktuellt Bilaga 2 23 För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 11 kap. 5 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden x timmar.

23.20 B Ej aktuellt Årlig tillsynsavgift Ej aktuellt Bilaga 2 23 För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 11 kap. 6 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden x timmar.

23.30-i A Ej aktuellt Årlig tillsynsavgift Ej aktuellt Bilaga 2 23

För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 11 kap. 7 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden x timmar. För så kallade
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter koden) så tillkommer
ett generellt tillägg med 20 timmar.

23.40 och 23.50 A Ej aktuellt Årlig tillsynsavgift Ej aktuellt Bilaga 2 23 För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 11 kap. 8 eller 9 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden x timmar.

24 VERKSAMHETSGRUPP KEMISKA PRODUKTER
Bilaga 2 24 Organiska kemikalier Verksamhetsgrupp Organiska kemikalier

24.01-i, 24.02-i,
24.03-i, 24.04-i,
24.05-i, 24.06-i,
24.07-i, 24.08-i,
24.09-i, 24.10-i,
24.11-i, 24.12-i,
24.13-i, 24.14-i,
24.15-i, 24.16-i,
24.17-i, 24.18-i,
24.19-i, 24.20-i,
24.21-i och 24.22-i

A/B Ej aktuellt Årlig tillsynsavgift Ej aktuellt Bilaga 2 24 Organiska kemikalier

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt någon av 12 kap. 1-22 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden x timmar för anläggning med en
produktionsmängd på mer än 20 000 ton per kalenderår. För så kallade
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter koden) så tillkommer
ett generellt tillägg med 20 timmar.

24.01-i, 24.02-i,
24.03-i, 24.04-i,
24.05-i, 24.06-i,
24.07-i, 24.08-i,
24.09-i, 24.10-i,
24.11-i, 24.12-i,
24.13-i, 24.14-i,
24.15-i, 24.16-i,
24.17-i, 24.18-i,
24.19-i, 24.20-i,
24.21-i och 24.22-i

A/B Ej aktuellt Årlig tillsynsavgift 90 Bilaga 2 24 Organiska kemikalier

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt någon av 12 kap. 1-22 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 90 timmar för anläggning med en
produktionsmängd på högst 20 000 ton per kalenderår. För så kallade
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter koden) så tillkommer
ett generellt tillägg med 20 timmar.

Bilaga 2 24 Oorganiska kemikalier Verksamhetsgrupp Oorganiska kemikalier

24.23-i A Ej aktuellt Årlig tillsynsavgift Ej aktuellt Bilaga 2 24 Oorganiska kemikalier

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 12 kap. 23 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden x timmar om verksamheten avser
kloralkali med användning av amalgammetoden. För så kallade
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter koden) så tillkommer
ett generellt tillägg med 20 timmar.

24.23-i A Ej aktuellt Årlig tillsynsavgift 184 Bilaga 2 24 Oorganiska kemikalier

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 12 kap. 23 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 184 timmar om verksamheten avser
annan tillverkning av gas än den som omfattas av 1. För så kallade
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter koden) så tillkommer
ett generellt tillägg med 20 timmar.

24.24-i B Ej aktuellt Årlig tillsynsavgift Ej aktuellt Bilaga 2 24 Oorganiska kemikalier

För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 12 kap. 24 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden x timmar. För så kallade
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter koden) så tillkommer
ett generellt tillägg med 20 timmar.

24.25-i, 24.26-i,
24.27-i, 24.28-i,
24.29-i, 24.30-i,
24.31-i och 24.32-i

A/B Ej aktuellt Årlig tillsynsavgift Ej aktuellt Bilaga 2 24 Oorganiska kemikalier

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt någon av 12 kap. 25-32 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden x timmar för anläggning med en
produktionsmängd på mer än 20 000 ton per kalenderår. För så kallade
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter koden) så tillkommer
ett generellt tillägg med 20 timmar.

24.25-i, 24.26-i,
24.27-i, 24.28-i,
24.29-i, 24.30-i,
24.31-i och 24.32-i

A/B Ej aktuellt Årlig tillsynsavgift Ej aktuellt Bilaga 2 24 Oorganiska kemikalier

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt någon av 12 kap. 25-32 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden x timmar för anläggning med en
produktionsmängd på högst 20 000 ton per kalenderår. För så kallade
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter koden) så tillkommer
ett generellt tillägg med 20 timmar.

Bilaga 2 24 Gödselmedel Verksamhetsgrupp Gödselmedel

24.33-i och 24.34-i A/B Ej aktuellt Årlig tillsynsavgift Ej aktuellt Bilaga 2 24 Gödselmedel

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 12 kap. 33 eller 34 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden x timmar för anläggning med en
produktionsmängd på mer än 20 000 ton per kalenderår. För så kallade
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter koden) så tillkommer
ett generellt tillägg med 20 timmar.

24.33-i och 24.34-i A/B Ej aktuellt Årlig tillsynsavgift Ej aktuellt Bilaga 2 24 Gödselmedel

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 12 kap. 33 eller 34 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden x timmar för anläggning med en
produktionsmängd på högst 20 000 ton per kalenderår. För så kallade
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter koden) så tillkommer
ett generellt tillägg med 20 timmar.

Bilaga 2 24 Växtskyddsmedel och biocider Verksamhetsgrupp Växtskyddsmedel och biocider

24.35-i och 24.36-i A/B Ej aktuellt Årlig tillsynsavgift Ej aktuellt Bilaga 2 24 Växtskyddsmedel och biocider

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 12 kap. 35 eller 36 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden x timmar för anläggning med en
produktionsmängd på mer än 20 000 ton per kalenderår. För så kallade
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter koden) så tillkommer
ett generellt tillägg med 20 timmar.

24.35-i och 24.36-i A/B Ej aktuellt Årlig tillsynsavgift Ej aktuellt Bilaga 2 24 Växtskyddsmedel och biocider

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 12 kap. 35 eller 36 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden x timmar för anläggning med en
produktionsmängd på högst 1 000 ton per kalenderår. För så kallade
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter koden) så tillkommer
ett generellt tillägg med 20 timmar.

24.37 B Ej aktuellt Årlig tillsynsavgift Ej aktuellt Bilaga 2 24 Växtskyddsmedel och biocider För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 12 kap. 37 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden x timmar.

Bilaga 2 24 Läkemedel Verksamhetsgrupp Läkemedel

24.38-i och 24.39-i A/B Ej aktuellt Årlig tillsynsavgift Ej aktuellt Bilaga 2 24 Läkemedel

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 12 kap. 38 eller 39 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden x timmar för anläggning med en
produktionsmängd på mer än 20 000 ton per kalenderår. För så kallade
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter koden) så tillkommer
ett generellt tillägg med 20 timmar.

24.38-i och 24.39-i A/B Ej aktuellt Årlig tillsynsavgift Ej aktuellt Bilaga 2 24 Läkemedel

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 12 kap. 38 eller 39 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden x timmar för anläggning med en
produktionsmängd på högst 1 000 ton per kalenderår. För så kallade
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter koden) så tillkommer
ett generellt tillägg med 20 timmar.

24.40 C Högt (18 tim/år) Årlig tillsynsavgift 18 Bilaga 2 24 Läkemedel För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 12 kap. 40 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 18 timmar.

24.41 C Normalt (9 tim/år) Årlig tillsynsavgift 9 Bilaga 2 24 Läkemedel För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 12 kap. 41 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.

Bilaga 2 24 Sprängämnen Verksamhetsgrupp Sprängämnen

24.42-i och 24.43-i A/B Ej aktuellt Årlig tillsynsavgift Ej aktuellt Bilaga 2 24 Sprängämnen

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 12 kap. 42 eller 43 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden x timmar för anläggning med en
produktionsmängd på mer än 1 000 ton per kalenderår.
 För så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter
koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

24.42-i och 24.43-i A/B Ej aktuellt Årlig tillsynsavgift Ej aktuellt Bilaga 2 24 Sprängämnen

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 12 kap. 42 eller 43 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden x timmar för anläggning med en
produktionsmängd på högst 1 000 ton per kalenderår. För så kallade
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter koden) så tillkommer
ett generellt tillägg med 20 timmar.

24 Annan kemisk tillverkning Verksamhetsgrupp Annan kemisk tillverkning

24.44 C Lågt (6 tim/år) Årlig tillsynsavgift 6 Bilaga 2 24 Annan kemisk tillverkning För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 12 kap. 44 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar.

24.45 B 30 Årlig tillsynsavgift 30 Bilaga 2 24 Annan kemisk tillverkning
1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 12 kap. 45 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar om verksamheten avser
tillverkning av gas- eller vätskeformiga kemiska produkter.

24.45 B 64 Årlig tillsynsavgift 64 Bilaga 2 24 Annan kemisk tillverkning
2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 12 kap. 45 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar om verksamheten avser
tillverkning av läkemedelssubstanser genom extraktion ur biologiskt material.

24.45 B 30 Årlig tillsynsavgift 30 Bilaga 2 24 Annan kemisk tillverkning
3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 12 kap. 45 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar om verksamheten avser
tillverkning av sprängämnen.

24.45 B 30 Årlig tillsynsavgift 30 Bilaga 2 24 Annan kemisk tillverkning
4. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 12 kap. 45 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar om verksamheten avser
tillverkning av pyrotekniska artiklar.

24.45 B 13 Årlig tillsynsavgift 13 Bilaga 2 24 Annan kemisk tillverkning
5. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 12 kap. 45 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 timmar om verksamheten avser
tillverkning av ammunition.

24.46 C Normalt (9 tim/år) Årlig tillsynsavgift 9 Bilaga 2 24 Annan kemisk tillverkning För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 12 kap. 46 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.

24.47 C Lågt (6 tim/år) Årlig tillsynsavgift 6 Bilaga 2 24 Annan kemisk tillverkning För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 12 kap. 47 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar.

U Lågt (3 tim/år) Timavgift 3 Bilaga 3 24 Annan kemisk tillverkning För verksamheter under anmälningspliktig nivå är tillsynstiden 3 timmar.
25 VERKSAMHETSGRUPP GUMMI- OCH PLASTVAROR

25.10 B Ej aktuellt Årlig tillsynsavgift Ej aktuellt Bilaga 2 25
1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 13 kap. 1 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden x timmar för en produktion av mer än
10 000 ton per kalenderår.

25.10 B Ej aktuellt Årlig tillsynsavgift Ej aktuellt Bilaga 2 25
2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 13 kap. 1 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden x timmar för en produktion som inte
omfattas av 1.

25.11 C Normalt (9 tim/år) Årlig tillsynsavgift 9 Bilaga 2 25 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 13 kap. 2 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.

25.20 B Ej aktuellt Årlig tillsynsavgift Ej aktuellt Bilaga 2 25
1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 13 kap. 3 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden x timmar för en produktion av mer än
100 ton per kalenderår.

25.20 B Ej aktuellt Årlig tillsynsavgift Ej aktuellt Bilaga 2 25
2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 13 kap. 3 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden x timmar för en produktion som inte
omfattas av 1.

25.30 C Normalt (9 tim/år) Årlig tillsynsavgift 9 Bilaga 2 25 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 13 kap. 4 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.

25.40 B 30 Årlig tillsynsavgift 30 Bilaga 2 25 För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 13 kap. 5 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar.

25.50 C Normalt (9 tim/år) Årlig tillsynsavgift 9 Bilaga 2 25 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 12 kap. 6 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.

U Normalt (6 tim/år) Timavgift 6 Bilaga 3 25 För verksamheter under anmälningspliktig nivå är tillsynstiden 6 timmar.
26 VERKSAMHETSGRUPP MINERALISKA PRODUKTER

26 Glas, glasvaror och keramiska produkter Verksamhetsgrupp Glas, glasvaror och keramiska produkter

26.05-i B Ej aktuellt Årlig tillsynsavgift Ej aktuellt Bilaga 2 26 Glas, glasvaror och keramiska produkter

För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 14 kap. 1 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden x timmar. För så kallade
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter koden) så tillkommer
ett generellt tillägg med 20 timmar.

26.10-i B Ej aktuellt Årlig tillsynsavgift Ej aktuellt Bilaga 2 26 Glas, glasvaror och keramiska produkter

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 14 kap. 2 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden x timmar om verksamheten avser
tillverkning av mineralull med smältning av mer än 10 000 ton mineraler per
kalenderår. För så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i"
efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

26.10-i B Ej aktuellt Årlig tillsynsavgift Ej aktuellt Bilaga 2 26 Glas, glasvaror och keramiska produkter

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 14 kap. 2 §
miljöprövningsförordningen är  tillsynstiden x timmar om verksamheten avser
tillverkning av mineralull med smältning av mer än 5 000 ton men högst 10 000
ton mineraler per kalenderår. För så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV,
markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

26.20 B Ej aktuellt Årlig tillsynsavgift Ej aktuellt Bilaga 2 26 Glas, glasvaror och keramiska produkter
1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 14 kap. 3 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden x timmar vid förbrukning av mer än 2
000 ton glasråvaror med tillsats av bly- eller arsenikföreningar per kalenderår.

26.20 B Ej aktuellt Årlig tillsynsavgift Ej aktuellt Bilaga 2 26 Glas, glasvaror och keramiska produkter

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 14 kap. 3 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden x timmar vid förbrukning av mer än 500
ton men högst 2 000 ton glasråvaror med tillsats av bly- eller arsenikföreningar
per kalenderår.

26.20 B Ej aktuellt Årlig tillsynsavgift Ej aktuellt Bilaga 2 26 Glas, glasvaror och keramiska produkter

3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 14 kap. 3 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden x timmar vid förbrukning av mer än 5
ton men högst 500 ton glasråvaror med tillsats av bly- eller arsenikföreningar per
kalenderår.

26.20 B Ej aktuellt Årlig tillsynsavgift Ej aktuellt Bilaga 2 26 Glas, glasvaror och keramiska produkter
4. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 14 kap. 3 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden x timmar vid förbrukning av mer än 3
000 ton andra glasråvaror än de som avses i 1-3 per kalenderår.

26.20 B Ej aktuellt Årlig tillsynsavgift Ej aktuellt Bilaga 2 26 Glas, glasvaror och keramiska produkter

5. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 14 kap. 3 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden x timmar vid förbrukning av mer än 1
000 ton men högst 3 000 ton andra glasråvaror än de som avses i 1-3 per
kalenderår.

26.20 B Ej aktuellt Årlig tillsynsavgift Ej aktuellt Bilaga 2 26 Glas, glasvaror och keramiska produkter
6. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 14 kap. 3 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden x timmar vid förbrukning av högst 1
000 ton andra glasråvaror än de som avses i 1-3 per kalenderår.

26.30 C Normalt (9 tim/år) Årlig tillsynsavgift 9 Bilaga 2 26 Glas, glasvaror och keramiska produkter För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 14 kap. 4 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.

26.40 C Normalt (9 tim/år) Årlig tillsynsavgift 9 Bilaga 2 26 Glas, glasvaror och keramiska produkter För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 14 kap. 5 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.

26.50-i B Ej aktuellt Årlig tillsynsavgift Ej aktuellt Bilaga 2 26 Glas, glasvaror och keramiska produkter

För verksamhet som är tillståndspliktig enligt 14 kap. 6 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden x timmar. För så kallade
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter koden) så tillkommer
ett generellt tillägg med 20 timmar.

26.51 B Ej aktuellt Årlig tillsynsavgift Ej aktuellt Bilaga 2 26 Glas, glasvaror och keramiska produkter För verksamhet som är tillståndspliktig enligt 14 kap. 7 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden x timmar.

26.60 C Högt (18 tim/år) Årlig tillsynsavgift 18 Bilaga 2 26 Glas, glasvaror och keramiska produkter För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 14 kap. 8 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 18 timmar.

U Normalt (6 tim/år) Timavgift 6 Bilaga 3 26 Glas, glasvaror och keramiska produkter För verksamheter under anmälningspliktig nivå är tillsynstiden 6 timmar.
26 Cement, betong, kalk, krita och gips Verksamhetsgrupp Cement, betong, kalk, krita och gips

26.70-i A Ej aktuellt Årlig tillsynsavgift Ej aktuellt Bilaga 2 26 Cement, betong, kalk, krita och gips

För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 14 kap. 9 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden x timmar. För så kallade
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter koden) så tillkommer
ett generellt tillägg med 20 timmar.

26.80 B Ej aktuellt Årlig tillsynsavgift Ej aktuellt Bilaga 2 26 Cement, betong, kalk, krita och gips För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 14 kap. 10 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden x timmar.

26.90-i B Ej aktuellt Årlig tillsynsavgift Ej aktuellt Bilaga 2 26 Cement, betong, kalk, krita och gips

För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 14 kap. 11 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden x timmar. För så kallade
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter koden) så tillkommer
ett generellt tillägg med 20 timmar.

26.100 C Normalt (9 tim/år) Årlig tillsynsavgift 9 Bilaga 2 26 Cement, betong, kalk, krita och gips För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 14 kap. 12 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.

26.110 C Normalt (9 tim/år) Årlig tillsynsavgift 9 Bilaga 2 26 Cement, betong, kalk, krita och gips För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 14 kap. 13 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.

26.120 C Normalt (9 tim/år) Årlig tillsynsavgift 9 Bilaga 2 26 Cement, betong, kalk, krita och gips För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 14 kap. 14 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.

U Normalt (6 tim/år) Timavgift 6 Bilaga 3 26 Cement, betong, kalk, krita och gips För verksamheter under anmälningspliktig nivå är tillsynstiden 6 timmar.
26 Andra mineraliska produkter Verksamhetsgrupp Andra mineraliska produkter

26.130-i och 26.140 B Ej aktuellt Årlig tillsynsavgift Ej aktuellt Bilaga 2 26 Andra mineraliska produkter

För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 14 kap. 15 eller
16 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden x timmar. För så kallade
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter koden) så tillkommer
ett generellt tillägg med 20 timmar.

26.150 C Normalt (9 tim/år) Årlig tillsynsavgift 9 Bilaga 2 26 Andra mineraliska produkter För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 14 kap. 17 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.

26.160 C Normalt (9 tim/år) Årlig tillsynsavgift 9 Bilaga 2 26 Andra mineraliska produkter För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 14 kap. 18 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.

26.170-i B Ej aktuellt Årlig tillsynsavgift Ej aktuellt Bilaga 2 26 Andra mineraliska produkter

För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 14 kap. 19 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden x timmar. För så kallade
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter koden) så tillkommer
ett generellt tillägg med 20 timmar.

26.180 C Normalt (9 tim/år) Årlig tillsynsavgift 9 Bilaga 2 26 Andra mineraliska produkter För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 14 kap. 20 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.

U Lågt (3 tim/år) Timavgift 3 Bilaga 3 26 Andra mineraliska produkter För verksamheter under anmälningspliktig nivå är tillsynstiden 3 timmar.
27 VERKSAMHETSGRUPP STÅL OCH METALL

27.10-i A Ej aktuellt Årlig tillsynsavgift Ej aktuellt Bilaga 2 27

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 1 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden x timmar om verksamheten avser järn-
eller stålverk med induktionsugnar, (ESR-anläggning). För så kallade
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter koden) så tillkommer
ett generellt tillägg med 20 timmar.

27.10-i A Ej aktuellt Årlig tillsynsavgift Ej aktuellt Bilaga 2 27

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 1 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden x timmar för annan anläggning än som
avses i 1 med en produktion av mer än 1 000 000 ton per kalenderår. För så
kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter koden) så
tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

27.10-i A Ej aktuellt Årlig tillsynsavgift Ej aktuellt Bilaga 2 27

3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 1 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden x timmar för annan anläggning än som
avses i 1 med en produktion av mer än 100 000 ton men högst 1 000 000 ton per
kalenderår. För så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i"
efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

27.10-i A Ej aktuellt Årlig tillsynsavgift Ej aktuellt Bilaga 2 27

4. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 1 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden x timmar för annan anläggning än som
avses i 1 med en produktion av högst 100 000 ton per kalenderår. För så kallade
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter koden) så tillkommer
ett generellt tillägg med 20 timmar.

27.20 A Ej aktuellt Årlig tillsynsavgift Ej aktuellt Bilaga 2 27
1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 2 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden x timmar om verksamheten avser järn-
eller stålverk med induktionsugnar, (ESR-anläggning).

27.20 A Ej aktuellt Årlig tillsynsavgift Ej aktuellt Bilaga 2 27
2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 2 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden x timmar om verksamheten avser
annan produktion av järn eller stål än som avses i 1.

27.20 A Ej aktuellt Årlig tillsynsavgift Ej aktuellt Bilaga 2 27

3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 2 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden x timmar om verksamheten avser
behandling av järnbaserade metaller genom varmvalsning för en produktion av
mer än 50 000 ton per kalenderår.

27.20 A Ej aktuellt Årlig tillsynsavgift Ej aktuellt Bilaga 2 27

4. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 2 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden x timmar om verksamheten avser
behandling av järnbaserade metaller genom varmvalsning för en produktion av
högst 50 000 ton per kalenderår.

27.25-i A Ej aktuellt Årlig tillsynsavgift Ej aktuellt Bilaga 2 27

För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 3 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden x timmar. För så kallade
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter koden) så tillkommer
ett generellt tillägg med 20 timmar.

27.26-i A Ej aktuellt Årlig tillsynsavgift Ej aktuellt Bilaga 2 27

För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 4 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden x timmar. För så kallade
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter koden) så tillkommer
ett generellt tillägg med 20 timmar.

27.27-i A Ej aktuellt Årlig tillsynsavgift Ej aktuellt Bilaga 2 27

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 5 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden x timmar om verksamheten avser
behandling av järnbaserade metaller genom varmförzinkning med uppsamling
och filter för flussrök med en förbrukning av mer än 10 000 ton zink per
kalenderår. För så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i"
efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

27.27-i A Ej aktuellt Årlig tillsynsavgift Ej aktuellt Bilaga 2 27

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 5 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden x timmar om verksamheten avser
behandling av järnbaserade metaller genom varmförzinkning med uppsamling
och filter för flussrök med en förbrukning av mer än 1 000 ton men högst 10 000
ton zink per kalenderår. För så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV,
markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

27.27-i A Ej aktuellt Årlig tillsynsavgift Ej aktuellt Bilaga 2 27

3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 5 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden x timmar om verksamheten avser
behandling av järnbaserade metaller genom varmförzinkning med uppsamling
och filter för flussrök med en förbrukning av mer än 100 ton men högst 1 000 ton
zink per kalenderår. För så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade
med "-i" efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

27.27-i A Ej aktuellt Årlig tillsynsavgift Ej aktuellt Bilaga 2 27

4. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 5 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden x timmar om verksamheten avser
behandling av järnbaserade metaller genom varmförzinkning med uppsamling
och filter för flussrök med en förbrukning av högst 100 ton zink per kalenderår.
För så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter
koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

27.27-i A Ej aktuellt Årlig tillsynsavgift Ej aktuellt Bilaga 2 27

5. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 5 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden x timmar om verksamheten avser
behandling av järnbaserade metaller genom varmförzinkning utan uppsamling
och filter för flussrök med en förbrukning av mer än 10 000 ton zink per
kalenderår. För så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i"
efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

27.27-i A Ej aktuellt Årlig tillsynsavgift Ej aktuellt Bilaga 2 27

6. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 5 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden x timmar  om verksamheten avser
behandling av järnbaserade metaller genom varmförzinkning utan uppsamling
och filter för flussrök med en förbrukning av mer än 1 000 ton men högst 10 000
ton zink per kalenderår. För så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV,
markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

27.27-i A Ej aktuellt Årlig tillsynsavgift Ej aktuellt Bilaga 2 27

7. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 5 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden x timmar om verksamheten avser
behandling av järnbaserade metaller genom varmförzinkning utan uppsamling
och filter för flussrök med en förbrukning av mer än 100 men högst 1 000 ton zink
per kalenderår. För så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade
med "-i" efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

27.27-i A Ej aktuellt Årlig tillsynsavgift Ej aktuellt Bilaga 2 27

8. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 5 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden x timmar om verksamheten avser
behandling av järnbaserade metaller genom varmförzinkning utan uppsamling
och filter för flussrök med en förbrukning av högst 100 ton zink per kalenderår.
För så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter
koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

27.27-i A Ej aktuellt Årlig tillsynsavgift Ej aktuellt Bilaga 2 27

9. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 5 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden x timmar om verksamheten avser
behandling av järnbaserade metaller genom annat anbringande av smält metall
än som avses i 1-8 med utsläpp av mer än 10 000 kubikmeter process- och
sköljvatten. För så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i"
efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

27.27-i A Ej aktuellt Årlig tillsynsavgift Ej aktuellt Bilaga 2 27

10. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 5 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden x timmar om verksamheten avser
behandling av järnbaserade metaller genom annat anbringande av smält metall
än som avses i 1-8 med utsläpp av mer än 1 000 kubikmeter men högst 10 000
kubikmeter process- och sköljvatten. För så kallade industriutsläppsverksamheter
(IUV, markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20
timmar.

27.27-i A Ej aktuellt Årlig tillsynsavgift Ej aktuellt Bilaga 2 27

11. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 5 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden x timmar om verksamheten avser
behandling av järnbaserade metaller genom annat anbringande av smält metall
än som avses i 1-8 med utsläpp av mer än 100 kubikmeter men högst 1 000
kubikmeter process- och sköljvatten. För så kallade industriutsläppsverksamheter
(IUV, markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20
timmar.

27.27-i A Ej aktuellt Årlig tillsynsavgift Ej aktuellt Bilaga 2 27

12. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 5 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden x timmar om verksamheten avser
behandling av järnbaserade metaller genom annat anbringande av smält metall
än som avses i 1-8 med utsläpp av högst 100 kubikmeter process- och
sköljvatten. För så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i"
efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

27.31 A Ej aktuellt Årlig tillsynsavgift Ej aktuellt Bilaga 2 27 För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 6 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden x timmar.

27.32
B Ej aktuellt Årlig tillsynsavgift Ej aktuellt Bilaga 2 27

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 7 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden x timmar om verksamheten avser
kallvalsning av mer än 50 000 ton stål per kalenderår.

27.32
B Ej aktuellt Årlig tillsynsavgift Ej aktuellt Bilaga 2 27

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 7 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden x timmar om verksamheten inte
omfattas av 1.

27.40-i B Ej aktuellt Årlig tillsynsavgift Ej aktuellt Bilaga 2 27

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 8 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden x timmar om verksamheten avser
gjuteri där form- eller kärnsand används med en produktion av mer än 10 000 ton
per kalenderår. För så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade
med "-i" efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

27.40-i B Ej aktuellt Årlig tillsynsavgift Ej aktuellt Bilaga 2 27

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 8 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden x timmar om verksamheten avser
gjuteri där form- eller kärnsand används med en produktion av högst 10 000 ton
per kalenderår. För så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade
med "-i" efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

27.40-i B Ej aktuellt Årlig tillsynsavgift Ej aktuellt Bilaga 2 27

3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 8 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden x timmar om verksamheten avser
gjuteri där form- eller kärnsand inte används med en produktion av mer än 10 000
ton per kalenderår. För så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade
med "-i" efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

27.40-i B Ej aktuellt Årlig tillsynsavgift Ej aktuellt Bilaga 2 27

4. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 8 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden x timmar om verksamheten avser
gjuteri där form- eller kärnsand inte används med en produktion av högst 10 000
ton per kalenderår. För så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade
med "-i" efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

27.50 B Ej aktuellt Årlig tillsynsavgift Ej aktuellt Bilaga 2 27

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 9 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden x timmar om verksamheten avser
gjutning av järn eller stål där form- eller kärnsand används med en produktion av
mer än 1 000 ton men högst 5 000 ton per kalenderår.

27.50 B Ej aktuellt Årlig tillsynsavgift Ej aktuellt Bilaga 2 27

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 9 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden x timmar om verksamheten avser
gjutning av järn eller stål där form- eller kärnsand används med en produktion av
högst 1 000 ton per kalenderår.

27.50 B Ej aktuellt Årlig tillsynsavgift Ej aktuellt Bilaga 2 27

3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 9 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden x timmar om verksamheten avser
gjutning av järn eller stål där form- eller kärnsand inte används med en produktion
av mer än 1 000 ton men högst 5 000 ton per kalenderår.

27.50 B Ej aktuellt Årlig tillsynsavgift Ej aktuellt Bilaga 2 27

4. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 9 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden x timmar om verksamheten avser
gjutning av järn eller stål där form- eller kärnsand inte används med en produktion
av högst 1 000 ton per kalenderår.

27.50 B Ej aktuellt Årlig tillsynsavgift Ej aktuellt Bilaga 2 27

5. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 9 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden x timmar om verksamheten avser
gjutning av zink med en produktion av mer än 3 000 ton men högst 5 000 ton per
kalenderår.

27.50 B Ej aktuellt Årlig tillsynsavgift Ej aktuellt Bilaga 2 27

6. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 9 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden x timmar om verksamheten avser
gjutning av zink med en produktion av mer än 1 000 ton men högst 3 000 ton per
kalenderår.

27.50 B Ej aktuellt Årlig tillsynsavgift Ej aktuellt Bilaga 2 27
7. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 9 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden x timmar om verksamheten avser
gjutning av zink med en produktion av högst 1 000 ton per kalenderår.

27.50 B Ej aktuellt Årlig tillsynsavgift Ej aktuellt Bilaga 2 27

8. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 9 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden x timmar om verksamheten avser
gjutning av aluminium eller magnesium där form- eller kärnsand används med en
produktion av mer än 1 000 ton men högst 5 000 ton per kalenderår.

27.50 B Ej aktuellt Årlig tillsynsavgift Ej aktuellt Bilaga 2 27

9. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 9 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden x timmar om verksamheten avser
gjutning av aluminium eller magnesium där form- eller kärnsand används med en
produktion av högst 1 000 ton per kalenderår.

27.50 B Ej aktuellt Årlig tillsynsavgift Ej aktuellt Bilaga 2 27

10. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 9 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden x timmar om verksamheten avser
gjutning av aluminium eller magnesium där form- eller kärnsand inte används
med en produktion av mer än
1 000 ton men högst 5 000 ton per kalenderår.

27.50 B Ej aktuellt Årlig tillsynsavgift Ej aktuellt Bilaga 2 27

11. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 9 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden x timmar  om verksamheten avser
gjutning av aluminium eller magnesium där form- eller kärnsand inte används
med en produktion av högst
1 000 ton per kalenderår.

27.60 C Lågt (6 tim/år) Årlig tillsynsavgift 6 Bilaga 2 27 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 15 kap. 10 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar.

27.70-i A Ej aktuellt Årlig tillsynsavgift Ej aktuellt Bilaga 2 27

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 11 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden x timmar för ferrolegeringsverk. För så
kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter koden) så
tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

27.70-i A Ej aktuellt Årlig tillsynsavgift Ej aktuellt Bilaga 2 27

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 11 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden x timmar för annan anläggning än som
avses i 1 med produktion ur malm och koncentrat av mer än 80 000 ton icke-
järnmetall per kalenderår. För så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV,
markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

27.70-i A Ej aktuellt Årlig tillsynsavgift Ej aktuellt Bilaga 2 27

3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 11 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden x timmar för annan anläggning än som
avses i 1 med produktion ur malm och koncentrat av mer än 20 000 ton men
högst 80 000 ton icke-järnmetall per kalenderår. För så kallade
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter koden) så tillkommer
ett generellt tillägg med 20 timmar.

27.70-i A Ej aktuellt Årlig tillsynsavgift Ej aktuellt Bilaga 2 27

4. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 11 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden x timmar för annan anläggning än som
avses i 1 med produktion ur malm och koncentrat av mer än 3 000 ton men högst
20 000 ton icke-järnmetall per kalenderår. För så kallade
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter koden) så tillkommer
ett generellt tillägg med 20 timmar.

27.70-i A Ej aktuellt Årlig tillsynsavgift Ej aktuellt Bilaga 2 27

5. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 11 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden x timmar för annan anläggning än som
avses i 1 med produktion ur malm och koncentrat av högst 3 000 ton icke-
järnmetall per kalenderår. För så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV,
markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

27.70-i A Ej aktuellt Årlig tillsynsavgift Ej aktuellt Bilaga 2 27

6. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 11 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden x timmar för annan produktion än som
avses i 1-5 av mer än 80 000 ton icke-järnmetall per kalenderår. För så kallade
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter koden) så tillkommer
ett generellt tillägg med 20 timmar.

27.70-i A Ej aktuellt Årlig tillsynsavgift Ej aktuellt Bilaga 2 27

7. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 11 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden x timmar ör annan produktion än som
avses i 1-5 av mer än 20 000 ton men högst 80 000 ton icke-järnmetall per
kalenderår. För så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i"
efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

27.70-i A Ej aktuellt Årlig tillsynsavgift Ej aktuellt Bilaga 2 27

8. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 11 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden x timmar för annan produktion än som
avses i 1-5 av mer än 3 000 ton men högst 20 000 ton icke-järnmetall per
kalenderår. För så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i"
efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

27.70-i A Ej aktuellt Årlig tillsynsavgift Ej aktuellt Bilaga 2 27

9. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 11 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden x timmar för annan produktion än som
avses i 1-5 av högst 3 000 ton icke-järnmetall per kalenderår. För så kallade
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter koden) så tillkommer
ett generellt tillägg med 20 timmar.

27.80-i

B Ej aktuellt Årlig tillsynsavgift Ej aktuellt Bilaga 2 27

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 12 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden x timmar för ferrolegeringsverk. För så
kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter koden) så
tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

27.80-i

B Ej aktuellt Årlig tillsynsavgift Ej aktuellt Bilaga 2 27

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 12 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden x timmar om verksamheten inte
omfattas av 1. För så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med
"-i" efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

27.100-i

A Ej aktuellt Årlig tillsynsavgift Ej aktuellt Bilaga 2 27

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 13 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden x timmar om verksamheten avser
produktion av mer än 80 000 ton per kalenderår. För så kallade
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter koden) så tillkommer
ett generellt tillägg med 20 timmar.

27.100-i

A Ej aktuellt Årlig tillsynsavgift Ej aktuellt Bilaga 2 27

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 13 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden x timmar om verksamheten avser
produktion av mer än 20 000 ton men högst 80 000 ton per kalenderår. För så
kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter koden) så
tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

27.100-i

A Ej aktuellt Årlig tillsynsavgift Ej aktuellt Bilaga 2 27

3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 13 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden x timmar om verksamheten avser
produktion av mer än 3 000 ton men högst 20 000 ton per kalenderår. För så
kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter koden) så
tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

27.100-i

A Ej aktuellt Årlig tillsynsavgift Ej aktuellt Bilaga 2 27

4. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 13 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden x timmar om verksamheten inte
omfattas av någon av 1-3. För så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV,
markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

27.101-i B Ej aktuellt Årlig tillsynsavgift Ej aktuellt Bilaga 2 27

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 14 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden x timmar om verksamheten avser
gjutning av zink med en smältning av mer än 20 000 ton per kalenderår. För så
kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter koden) så
tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

27.101-i B Ej aktuellt Årlig tillsynsavgift Ej aktuellt Bilaga 2 27

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 14 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden x timmar om verksamheten avser
gjutning av zink med en smältning av mer än 10 000 ton men högst 20 000 ton
per kalenderår. För så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade
med "-i" efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

27.101-i B Ej aktuellt Årlig tillsynsavgift Ej aktuellt Bilaga 2 27

3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 14 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden x timmar om verksamheten avser
gjutning av zink med en smältning av högst 10 000 ton per kalenderår. För så
kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter koden) så
tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

27.101-i B Ej aktuellt Årlig tillsynsavgift Ej aktuellt Bilaga 2 27

4. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 14 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden x timmar om verksamheten avser
gjutning av aluminium eller magnesium där form- eller kärnsand används med en
smältning av mer än 10 000 ton per kalenderår. För så kallade
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter koden) så tillkommer
ett generellt tillägg med 20 timmar.

27.101-i B Ej aktuellt Årlig tillsynsavgift Ej aktuellt Bilaga 2 27

5. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 14 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden x timmar om verksamheten avser
gjutning av aluminium eller magnesium där form- eller kärnsand används med en
smältning av högst 10 000 ton per kalenderår. För så kallade
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter koden) så tillkommer
ett generellt tillägg med 20 timmar.

27.101-i B Ej aktuellt Årlig tillsynsavgift Ej aktuellt Bilaga 2 27

6. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 14 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden x timmar om verksamheten avser
gjutning av aluminium eller magnesium där form- eller kärnsand inte används
med en smältning av mer än 10 000 ton per kalenderår. För så kallade
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter koden) så tillkommer
ett generellt tillägg med 20 timmar.

27.101-i B Ej aktuellt Årlig tillsynsavgift Ej aktuellt Bilaga 2 27

7. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 14 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden x timmar om verksamheten avser
gjutning av aluminium eller magnesium där form- eller kärnsand inte används
med en smältning av högst 10 000 ton per kalenderår. För så kallade
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter koden) så tillkommer
ett generellt tillägg med 20 timmar.

27.101-i B Ej aktuellt Årlig tillsynsavgift Ej aktuellt Bilaga 2 27

8. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 14 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden x timmar om verksamheten avser
smältning av icke-järnmetaller vid andra anläggningar än för gjutning, eller
smältning av andra icke-järnmetaller än zink, aluminium eller magnesium vid
anläggning för gjutning med en smältning av mer än 80 000 ton per kalenderår.
För så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter
koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

27.101-i B Ej aktuellt Årlig tillsynsavgift Ej aktuellt Bilaga 2 27

9. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 14 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden x timmar om verksamheten avser
smältning av icke-järnmetaller vid andra anläggningar än för gjutning, eller
smältning av andra icke-järnmetaller än zink, aluminium eller magnesium vid
anläggning för gjutning med en smältning av mer än 20 000 ton men högst 80 000
ton per kalenderår. För så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade
med "-i" efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

27.101-i B Ej aktuellt Årlig tillsynsavgift Ej aktuellt Bilaga 2 27

10. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 14 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden x timmar om verksamheten avser
smältning av icke-järnmetaller vid andra anläggningar än för gjutning, eller
smältning av andra icke-järnmetaller än zink, aluminium eller magnesium vid
anläggning för gjutning med en smältning av högst 20 000 ton per kalenderår. För
så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter koden) så
tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

27.110 B Ej aktuellt Årlig tillsynsavgift Ej aktuellt Bilaga 2 27
1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 15 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden x timmar för en produktion av mer än 3
000 ton men högst 5 000 ton per kalenderår.

27.110 B Ej aktuellt Årlig tillsynsavgift Ej aktuellt Bilaga 2 27
2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 15 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden x timmar om verksamheten inte
omfattas av 1.

27.120 B Ej aktuellt Årlig tillsynsavgift Ej aktuellt Bilaga 2 27
1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 16 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden x timmar för en produktion av mer än
80 000 ton per kalenderår.

27.120 B Ej aktuellt Årlig tillsynsavgift Ej aktuellt Bilaga 2 27
2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 16 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden x timmar för en produktion av mer än
20 000 ton men högst 80 000 ton per kalenderår.

27.120 B Ej aktuellt Årlig tillsynsavgift Ej aktuellt Bilaga 2 27
3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 16 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden x timmar för en produktion av mer än 3
000 ton men högst 20 000 ton per kalenderår.

27.120 B Ej aktuellt Årlig tillsynsavgift Ej aktuellt Bilaga 2 27
4. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 16 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden x timmar om verksamheten inte
omfattas av någon av 1-3.

27.130 B Ej aktuellt Årlig tillsynsavgift Ej aktuellt Bilaga 2 27
1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 17 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden x timmar för en produktion av mer än 3
000 ton men högst 5 000 ton per kalenderår.

27.130 B Ej aktuellt Årlig tillsynsavgift Ej aktuellt Bilaga 2 27
2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 17 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden x timmar för en produktion av mer än 1
000 ton men högst 3 000 ton per kalenderår.

27.130 B Ej aktuellt Årlig tillsynsavgift Ej aktuellt Bilaga 2 27
3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 17 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden x timmar för en produktion av mer än
200 ton men högst 1 000 ton per kalenderår.

27.130 B Ej aktuellt Årlig tillsynsavgift Ej aktuellt Bilaga 2 27
4. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 17 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden x timmar om verksamheten inte
omfattas av någon av 1-3.

27.140 C Lågt (6 tim/år) Årlig tillsynsavgift 6 Bilaga 2 27 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 15 kap. 18 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar.

U Lågt (3 tim/år) Timavgift 3 Bilaga 3 27 För verksamheter under anmälningspliktig nivå är tillsynstiden 3 timmar.

28 VERKSAMHETSGRUPP METALL- OCH PLASTYTBEHANDLING, AVFETTNING
OCH FÄRGBORTTAGNING

28.10-i B Ej aktuellt Årlig tillsynsavgift Ej aktuellt Bilaga 2 28

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 16 kap. 1 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden x timmar om utsläpp av process- och
sköljvatten är större än 10 000 kubikmeter per kalenderår. För så kallade
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter koden) så tillkommer
ett generellt tillägg med 20 timmar.

28.10-i B Ej aktuellt Årlig tillsynsavgift Ej aktuellt Bilaga 2 28

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 16 kap. 1 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden x timmar om utsläpp av process- och
sköljvatten är större än 1 000 kubikmeter men högst 10 000 kubikmeter per
kalenderår. För så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i"
efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

28.10-i B Ej aktuellt Årlig tillsynsavgift Ej aktuellt Bilaga 2 28

3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 16 kap. 1 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden x timmar om utsläpp av process- och
sköljvatten är större än 100 kubikmeter men högst 1 000 kubikmeter per
kalenderår. För så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i"
efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

28.10-i B Ej aktuellt Årlig tillsynsavgift Ej aktuellt Bilaga 2 28

4. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 16 kap. 1 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden x timmar om verksamheten inte
omfattas av någon av 1-3. För så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV,
markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

28.20 och 28.30 B Ej aktuellt Årlig tillsynsavgift Ej aktuellt Bilaga 2 28

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 16 kap. 2 eller 4 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden x timmar för anläggning som ger
upphov till utsläpp av avloppsvatten om mer än 10 000 kubikmeter per
kalenderår.

28.20 och 28.30 B Ej aktuellt Årlig tillsynsavgift Ej aktuellt Bilaga 2 28

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 16 kap. 2 eller 4 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden x timmar för anläggning som ger
upphov till utsläpp av avloppsvatten om mer än 1 000 kubikmeter men högst 10
000 kubikmeter per kalenderår.

28.20 och 28.30 B Ej aktuellt Årlig tillsynsavgift Ej aktuellt Bilaga 2 28

3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 16 kap. 2 eller 4 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden x timmar för anläggning som ger
upphov till utsläpp av avloppsvatten om mer än 100 kubikmeter men högst 1 000
kubikmeter per kalenderår.

28.20 och 28.30 B Ej aktuellt Årlig tillsynsavgift Ej aktuellt Bilaga 2 28
4. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 16 kap. 2 eller 4 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden x timmar för anläggning som ger
upphov till utsläpp av avloppsvatten som inte omfattas av någon av 1-3.

28.25 C Lågt (6 tim/år) Årlig tillsynsavgift 6 Bilaga 2 28 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 16 kap. 3 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar.

28.40 C Lågt (6 tim/år) Årlig tillsynsavgift 6 Bilaga 2 28 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 16 kap. 5 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar.

28.50 B Ej aktuellt Årlig tillsynsavgift Ej aktuellt Bilaga 2 28

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 16 kap. 6 §
miljöprövningsförordningen (verksamhetskod 28.50) är tillsynstiden x timmar för
varmförzinkning med uppsamling och filter för flussrök med en förbrukning av mer
än 10 000 ton zink per kalenderår .

28.50 B Ej aktuellt Årlig tillsynsavgift Ej aktuellt Bilaga 2 28

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 16 kap. 6 §
miljöprövningsförordningen (verksamhetskod 28.50) är tillsynstiden x timmar för
varmförzinkning med uppsamling och filter för flussrök med en förbrukning av mer
än 1 000 ton men högst 10 000 ton zink per kalenderår.

28.50 B Ej aktuellt Årlig tillsynsavgift Ej aktuellt Bilaga 2 28

3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 16 kap. 6 §
miljöprövningsförordningen (verksamhetskod 28.50) är tillsynstiden x timmar för
varmförzinkning med uppsamling och filter för flussrök med en förbrukning av mer
än 100 ton men högst 1 000 ton zink per kalenderår.

28.50 B Ej aktuellt Årlig tillsynsavgift Ej aktuellt Bilaga 2 28

4. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 16 kap. 6 §
miljöprövningsförordningen (verksamhetskod 28.50) är tillsynstiden x timmar för
varmförzinkning med uppsamling och filter för flussrök med en förbrukning av
högst 100 ton zink per kalenderår.

28.50 B Ej aktuellt Årlig tillsynsavgift Ej aktuellt Bilaga 2 28

5. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 16 kap. 6 §
miljöprövningsförordningen (verksamhetskod 28.50) är tillsynstiden x timmar för
varmförzinkning utan uppsamling och filter för flussrök med en förbrukning av mer
än 10 000 ton zink per kalenderår.

28.50 B Ej aktuellt Årlig tillsynsavgift Ej aktuellt Bilaga 2 28

6. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 16 kap. 6 §
miljöprövningsförordningen (verksamhetskod 28.50) är tillsynstiden x timmar för
varmförzinkning utan uppsamling och filter för flussrök med en förbrukning av mer
än 1 000 ton men högst 10 000 ton zink per kalenderår.

28.50 B Ej aktuellt Årlig tillsynsavgift Ej aktuellt Bilaga 2 28

7. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 16 kap. 6 §
miljöprövningsförordningen (verksamhetskod 28.50) är tillsynstiden x timmar för
varmförzinkning utan uppsamling och filter för flussrök med en förbrukning av mer
än 100 ton zink per kalenderår.

28.50 B Ej aktuellt Årlig tillsynsavgift Ej aktuellt Bilaga 2 28

8. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 16 kap. 6 §
miljöprövningsförordningen (verksamhetskod 28.50) är tillsynstiden x timmar för
varmförzinkning utan uppsamling och filter för flussrök med en förbrukning av
högst 100 ton zink per kalenderår.

28.50 B Ej aktuellt Årlig tillsynsavgift Ej aktuellt Bilaga 2 28

9. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 16 kap. 6 §
miljöprövningsförordningen (verksamhetskod 28.50) är tillsynstiden x timmar för
annan verksamhet än varmförzinkning med utsläpp av mer än 10 000 kubikmeter
avloppsvatten per kalenderår.

28.50 B Ej aktuellt Årlig tillsynsavgift Ej aktuellt Bilaga 2 28

10.För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 16 kap. 6 §
miljöprövningsförordningen (verksamhetskod 28.50) är tillsynstiden x timmar för
annan verksamhet än varmförzinkning om utsläpp av process- och sköljvatten är
större än 1 000 kubikmeter men högst 10 000 kubikmeter per kalenderår.

28.50 B Ej aktuellt Årlig tillsynsavgift Ej aktuellt Bilaga 2 28

11. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 16 kap. 6 §
miljöprövningsförordningen (verksamhetskod 28.50) är tillsynstiden x timmar för
annan verksamhet än varmförzinkning om utsläpp av process- och sköljvatten är
större än 100 kubikmeter men högst 1 000 kubikmeter per kalenderår.

28.50 B Ej aktuellt Årlig tillsynsavgift Ej aktuellt Bilaga 2 28

12. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 16 kap. 6 §
miljöprövningsförordningen (verksamhetskod 28.50) är tillsynstiden x timmar för
annan verksamhet än varmförzinkning om utsläpp av process- och sköljvatten är
högst 100 kubikmeter per kalenderår.

28.50 B Ej aktuellt Årlig tillsynsavgift Ej aktuellt Bilaga 2 28

13. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 16 kap. 6 §
miljöprövningsförordningen (verksamhetskod 28.50) är tillsynstiden x timmar för
annan verksamhet än varmförzinkning som inte medför utsläpp av process- och
sköljvatten.

28.71 C Normalt (9 tim/år) Årlig tillsynsavgift 9 Bilaga 2 28 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 16 kap. 7 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.

28.80 B 30 Årlig tillsynsavgift 30 Bilaga 2 28 För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 16 kap. 8 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar.

28.90 C Normalt (9 tim/år) Årlig tillsynsavgift 9 Bilaga 2 28 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 16 kap. 9 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.

28.95 C Normalt (9 tim/år) Årlig tillsynsavgift 9 Bilaga 2 28 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 16 kap. 10 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.

U Normalt (6 tim/år) Timavgift 6 Bilaga 3 28 För verksamheter under anmälningspliktig nivå är tillsynstiden 6 timmar.

Bilaga 2 31 VERKSAMHETSGRUPP ELEKTRISKA ARTIKLAR

31.10 A Ej aktuellt Årlig tillsynsavgift Ej aktuellt Bilaga 2 31 För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 17 kap. 1 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden x timmar.

31.20 B Ej aktuellt Årlig tillsynsavgift Ej aktuellt Bilaga 2 31 För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 17 kap. 2 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden x timmar.

31.30 C Högt (18 tim/år) Årlig tillsynsavgift 18 Bilaga 2 31 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 17 kap. 3 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 18 timmar.

31.40-i och 31.50 A Ej aktuellt Årlig tillsynsavgift Ej aktuellt Bilaga 2 31

För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 17 kap. 4 eller 5 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden x timmar. För så kallade
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter koden) så tillkommer
ett generellt tillägg med 20 timmar.

31.60 C Normalt (9 tim/år) Årlig tillsynsavgift 9 Bilaga 2 31 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 17 kap. 6 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.

34 VERKSAMHETSGRUPP METALLBEARBETNING
34 Motorer, turbiner och reaktorer Verksamhetsgrupp Motorer, turbiner och reaktorer

34.10 C Högt (18 tim/år) Årlig tillsynsavgift 18 Bilaga 2 34 Motorer, turbiner och reaktorer För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 18 kap. 1 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 18 timmar.

34.20 C Lågt (6 tim/år) Årlig tillsynsavgift 6 Bilaga 2 34 Motorer, turbiner och reaktorer För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 18 kap. 2 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar.

U Lågt (3 tim/år) Timavgift 3 Bilaga 3 34 Motorer, turbiner och reaktorer För verksamheter under anmälningspliktig nivå är tillsynstiden 3 timmar.
34 Motorfordon Verksamhetsgrupp Motorfordon

34.30 B Ej aktuellt Årlig tillsynsavgift Ej aktuellt Bilaga 2 34 Motorfordon

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 18 kap. 3 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden x timmar för en tillverkning och
sammansättning av fler än 100 000 motorfordon per kalenderår med en totalvikt
per fordon som uppgår till högst 3,5 ton.

34.30 B Ej aktuellt Årlig tillsynsavgift Ej aktuellt Bilaga 2 34 Motorfordon

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 18 kap. 3 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden x timmar för en tillverkning och
sammansättning av fler än 25 000 motorfordon men högst 100 000 motorfordon
per kalenderår med en totalvikt per fordon som uppgår till högst 3,5 ton.

34.30 B Ej aktuellt Årlig tillsynsavgift Ej aktuellt Bilaga 2 34 Motorfordon

3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 18 kap. 3 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden x timmar för en tillverkning och
sammansättning av högst 25 000 motorfordon per kalenderår med en totalvikt per
fordon som uppgår till högst 3,5 ton.

34.30 B Ej aktuellt Årlig tillsynsavgift Ej aktuellt Bilaga 2 34 Motorfordon

4. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 18 kap. 3 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden x timmar ör en tillverkning och
sammansättning av fler än 20 000 motorfordon per kalenderår med en totalvikt
per fordon som uppgår till mer än 3,5 ton.

34.30 B Ej aktuellt Årlig tillsynsavgift Ej aktuellt Bilaga 2 34 Motorfordon

5. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 18 kap. 3 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden x timmar för en tillverkning och
sammansättning av fler än 1 000 motorfordon men högst 20 000 motorfordon per
kalenderår med en totalvikt per fordon som uppgår till mer än 3,5 ton.

34.30 B Ej aktuellt Årlig tillsynsavgift Ej aktuellt Bilaga 2 34 Motorfordon

6. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 18 kap. 3 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden x timmar för en tillverkning och
sammansättning av högst 1 000 motorfordon per kalenderår med en totalvikt per
fordon som uppgår till mer än 3,5 ton.

34.40 C Normalt (9 tim/år) Årlig tillsynsavgift 9 Bilaga 2 34 Motorfordon För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 18 kap. 4 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.

U Lågt (3 tim/år) Timavgift 3 Bilaga 3 34 Motorfordon För verksamheter under anmälningspliktig nivå är tillsynstiden 3 timmar.
Bilaga 2 34 Järnvägsutrustning och flygplan Verksamhetsgrupp Järnvägsutrustning och flygplan

34.50 C Normalt (9 tim/år) Årlig tillsynsavgift 9 Bilaga 2 34 Järnvägsutrustning och flygplan För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 18 kap. 5 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.

34 Maskinell bearbetning Verksamhetsgrupp Maskinell bearbetning

34.60 A Ej aktuellt Årlig tillsynsavgift Ej aktuellt Bilaga 2 34 Maskinell bearbetning För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 18 kap. 6 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden x timmar.

34.70 B 90 Årlig tillsynsavgift 90 Bilaga 2 34 Maskinell bearbetning
1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 18 kap. 7 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 90 timmar för tankvolym på mer än 50
kubikmeter.

34.70 B 64 Årlig tillsynsavgift 64 Bilaga 2 34 Maskinell bearbetning
2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 18 kap. 7 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar för tankvolym på mer än 35
kubikmeter men högst 50 kubikmeter.

34.70 B 30 Årlig tillsynsavgift 30 Bilaga 2 34 Maskinell bearbetning
3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 18 kap. 7 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar ör tankvolym på mer än 20
kubikmeter men högst 35 kubikmeter.

34.80 C Normalt (9 tim/år) Årlig tillsynsavgift 9 Bilaga 2 34 Maskinell bearbetning För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 18 kap. 8§
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.

U Lågt (3 tim/år) Timavgift 3 Bilaga 3 34 Maskinell bearbetning För verksamheter under anmälningspliktig nivå är tillsynstiden 3 timmar.

35 Gas- och oljeplattformar Verksamhetsgrupp Gas- och oljeplattformar

35.10 A Ej aktuellt Årlig tillsynsavgift Ej aktuellt Bilaga 2 35 Gas- och oljeplattformar För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 18 kap. 9 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden x timmar.

U Ej aktuellt Timavgift Ej aktuellt Bilaga 3 35 Gas- och oljeplattformar För verksamheter under anmälningspliktig nivå är tillsynstiden x timmar.
Bilaga 2 35 Skeppsvarv Verksamhetsgrupp Skeppsvarv

35.20 C Högt (18 tim/år) Årlig tillsynsavgift 18 Bilaga 2 35 Skeppsvarv För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 18 kap. 10 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 18 timmar.

39 VERKSAMHETSGRUPP FÖRBRUKNING AV ORGANISKA LÖSNINGSMEDEL

39.10-i B Ej aktuellt Årlig tillsynsavgift Ej aktuellt Bilaga 2 39

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 19 kap. 2 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden x timmar om förbrukningen uppgår till
mer än 500 ton per kalenderår. För så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV,
markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

39.10-i B Ej aktuellt Årlig tillsynsavgift Ej aktuellt Bilaga 2 39

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 19 kap. 2 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden x timmar om förbrukningen uppgår till
mer än 200 ton men högst 500 ton per kalenderår. För så kallade
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter koden) så tillkommer
ett generellt tillägg med 20 timmar.

39.10-i B Ej aktuellt Årlig tillsynsavgift Ej aktuellt Bilaga 2 39

3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 19 kap. 2 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden x timmar om förbrukningen uppgår till
mer än 50 ton men högst 200 ton per kalenderår. För så kallade
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter koden) så tillkommer
ett generellt tillägg med 20 timmar.

39.10-i B Ej aktuellt Årlig tillsynsavgift Ej aktuellt Bilaga 2 39

4. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 19 kap. 2 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden x timmar om förbrukningen uppgår till
högst 50 ton per kalenderår. För så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV,
markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

39.15 B Ej aktuellt Årlig tillsynsavgift Ej aktuellt Bilaga 2 39
1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 19 kap. 3 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden x timmar  om förbrukningen av
organiska lösningsmedel uppgår till mer än 500 ton per kalenderår.

39.15 B Ej aktuellt Årlig tillsynsavgift Ej aktuellt Bilaga 2 39

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 19 kap. 3 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden x timmar om förbrukningen av
organiska lösningsmedel uppgår till mer än 200 ton men högst 500 ton per
kalenderår.

39.15 B Ej aktuellt Årlig tillsynsavgift Ej aktuellt Bilaga 2 39

3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 19 kap. 3 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden x timmar om förbrukningen av
organiska lösningsmedel uppgår till mer än 50 ton men högst 200 ton per
kalenderår.

39.15 B Ej aktuellt Årlig tillsynsavgift Ej aktuellt Bilaga 2 39

4. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 19 kap. 3 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden x timmar om förbrukningen av
organiska lösningsmedel uppgår till mer än 25 ton men högst 50 ton per
kalenderår.

39.15 B Ej aktuellt Årlig tillsynsavgift Ej aktuellt Bilaga 2 39
5. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 19 kap. 3 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden x timmar om förbrukningen av
organiska lösningsmedel uppgår till högst 25 ton per kalenderår.

39.30 C Normalt (9 tim/år) Årlig tillsynsavgift 9 Bilaga 2 39 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 19 kap. 4 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.

39.35 C Normalt (9 tim/år) Årlig tillsynsavgift 9 Bilaga 2 39 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 19 kap. 5 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.

39.50 C Normalt (9 tim/år) Årlig tillsynsavgift 9 Bilaga 2 39 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 19 kap. 6 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.

U Normalt (6 tim/år) Timavgift 6 Bilaga 3 39 För verksamheter under anmälningspliktig nivå är tillsynstiden 6 timmar.

39 VERKSAMHETSGRUPP HANTERING AV BRÄNSLEN OCH ANDRA KEMISKA
PRODUKTER

39.60 B Ej aktuellt Årlig tillsynsavgift Ej aktuellt Bilaga 2 39 För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 20 kap. 1 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden x timmar.

39.70 C Lågt (6 tim/år) Årlig tillsynsavgift 6 Bilaga 2 39 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 20 kap. 2 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar.

39.80 B Ej aktuellt Årlig tillsynsavgift Ej aktuellt Bilaga 2 39 För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 20 kap. 3 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden x timmar.

39.90 C Lågt (6 tim/år) Årlig tillsynsavgift 6 Bilaga 2 39 För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 20 kap. 4 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar.

U Lågt (3 tim/år) Timavgift 3 Bilaga 3 39 För verksamheter under anmälningspliktig nivå är tillsynstiden 3 timmar.

40 VERKSAMHETSGRUPP GAS- OCH VÄTSKEFORMIGA BRÄNSLEN, EL,
VÄRME OCH KYLA

Bilaga 2 40 Anaerob biologisk behandling Verksamhetsgrupp Anaerob biologisk behandling

40.01 B Ej aktuellt Årlig tillsynsavgift 13 Bilaga 2 40 Anaerob biologisk behandling
1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 21 kap. 2 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 timmar för anläggning vid
jordbruksföretag.

40.01 B Ej aktuellt Årlig tillsynsavgift 13 Bilaga 2 40 Anaerob biologisk behandling
2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 21 kap. 2 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 timmar om verksamheten inte
omfattas av 1.

40.02 C Normalt (9 tim/år) Årlig tillsynsavgift 9 Bilaga 2 40 Anaerob biologisk behandling För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 21 kap. 3 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.

Bilaga 2 40 Framställning av gas- och vätskeformiga bränslen Verksamhetsgrupp Framställning av gas- och vätskeformiga bränslen

40.05-i och 40.15 B Ej aktuellt Årlig tillsynsavgift Ej aktuellt Bilaga 2 40 Framställning av gas- och vätskeformiga bränslen

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 21 kap. 4 eller 5 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden x timmar för anläggning vid
jordbruksföretag. För så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade
med "-i" efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

40.05-i och 40.15 B Ej aktuellt Årlig tillsynsavgift Ej aktuellt Bilaga 2 40 Framställning av gas- och vätskeformiga bränslen

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 21 kap. 4 eller 5 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden x timmar om verksamheten inte
omfattas av 1. För så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med
"-i" efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

40.20 C Normalt (9 tim/år) Årlig tillsynsavgift 9 Bilaga 2 40 Framställning av gas- och vätskeformiga bränslen För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 21 kap. 6 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.

Bilaga 2 40 Kärnkraft Verksamhetsgrupp Kärnkraft

40.30 A Ej aktuellt Årlig tillsynsavgift Ej aktuellt Bilaga 2 40 Kärnkraft För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 21 kap. 7 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden x timmar.

40 Förbränning Verksamhetsgrupp Förbränning

40.40-i A Ej aktuellt Årlig tillsynsavgift Ej aktuellt Bilaga 2 40 Förbränning

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 21 kap. 8 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden x timmar för gasturbinanläggningar.
För så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter
koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

40.40-i A Ej aktuellt Årlig tillsynsavgift Ej aktuellt Bilaga 2 40 Förbränning

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 21 kap. 8 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden x timmar om verksamheten inte
omfattas av 1. För så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med
"-i" efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

40.50-i B Ej aktuellt Årlig tillsynsavgift Ej aktuellt Bilaga 2 40 Förbränning

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 21 kap. 9 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden x timmar för gasturbinanläggningar.
För så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter
koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

40.50-i B Ej aktuellt Årlig tillsynsavgift Ej aktuellt Bilaga 2 40 Förbränning

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 21 kap. 9 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden x timmar för andra anläggningar än
som avses i 1 med en total installerad tillförd effekt av mer än 200 megawatt men
högst 300 megawatt. För så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV,
markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

40.50-i B Ej aktuellt Årlig tillsynsavgift Ej aktuellt Bilaga 2 40 Förbränning

3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 21 kap. 9 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden x timmar för andra anläggningar än
som avses i 1 med en total installerad tillförd effekt av mer än 100 megawatt men
högst 200 megawatt. För så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV,
markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

40.50-i B Ej aktuellt Årlig tillsynsavgift Ej aktuellt Bilaga 2 40 Förbränning

4. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 21 kap. 9 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden x timmar för andra anläggningar än
som avses i 1 med en total installerad tillförd effekt av mer än 50 megawatt men
högst 100 megawatt. För så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV,
markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

40.51 B Ej aktuellt Årlig tillsynsavgift Ej aktuellt Bilaga 2 40 Förbränning För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 21 kap. 10 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden x timmar.

40.60 C Normalt (9 tim/år) Årlig tillsynsavgift 9 Bilaga 2 40 Förbränning För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 21 kap. 11 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.

40.70 C Normalt (9 tim/år) Årlig tillsynsavgift 9 Bilaga 2 40 Förbränning För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 21 kap. 12 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.

U Lågt (3 tim/år) Timavgift 3 Bilaga 3 40 Förbränning För verksamheter under anmälningspliktig nivå är tillsynstiden 3 timmar.

40 Vindkraft Verksamhetsgrupp Vindkraft

40.90 och 40.95 B Ej aktuellt Årlig tillsynsavgift Ej aktuellt Bilaga 2 40 Vindkraft
1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 21 kap. 13 eller    14 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden x timmar för vindkraftverk som står
tillsammans (gruppstation) till havs.

40.90 och 40.95 B Ej aktuellt Årlig tillsynsavgift Ej aktuellt Bilaga 2 40 Vindkraft
2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 21 kap. 13 eller    14 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden x timmar för fler än 20 vindkraftverk
som står tillsammans (gruppstation) på land.

40.90 och 40.95 B Ej aktuellt Årlig tillsynsavgift Ej aktuellt Bilaga 2 40 Vindkraft
3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 21 kap. 13 eller    14 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden x timmar för högst 20 vindkraftverk
som står tillsammans (gruppstation) på land.

40.100 C Lågt (6 tim/år) Årlig tillsynsavgift 6 Bilaga 2 40 Vindkraft För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 21 kap. 15 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar.

U Sporadiskt (tillsyn vid behov) Timavgift Tillsyn vid behov Bilaga 3 40 Vindkraft För verksamheter under anmälningspliktig nivå är tillsynstiden x timmar.

40 Värme- och kylanläggningar Verksamhetsgrupp Värme- och kylanläggningar

40.110 C Lågt (6 tim/år) Årlig tillsynsavgift 6 Bilaga 2 40 Värme- och kylanläggningar För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 21 kap. 16 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar.

40.120 C Lågt (6 tim/år) Årlig tillsynsavgift 6 Bilaga 2 40 Värme- och kylanläggningar För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 21 kap. 17 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar.

U Sporadiskt (tillsyn vid behov) Timavgift Tillsyn vid behov Bilaga 3 40 Värme- och kylanläggningar För verksamheter under anmälningspliktig nivå är tillsynstiden x timmar.

Bilaga 3 41 VERKSAMHETSGRUPP VATTENFÖRSÖRJNING

U Sporadiskt (tillsyn vid behov) Timavgift Tillsyn vid behov Bilaga 3 41 För verksamheter under anmälningspliktig nivå är tillsynstiden x timmar.

Bilaga 2 45 VERKSAMHETSGRUPP AVVECKLING AV KÄRNREAKTORER

45.10 A Ej aktuellt Årlig tillsynsavgift Ej aktuellt Bilaga 2 45 För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 22 kap. 1 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden x timmar.

50 VERKSAMHETSGRUPP FORDONSSERVICE OCH DRIVMEDELSHANTERING

50.10 C Normalt (9 tim/år) Årlig tillsynsavgift 9 Bilaga 2 50 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 23 kap. 1 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.

50.1001 U Normalt (6 tim/år) Fast avgift 6 Bilaga 2 50 För verksamheter under anmälningspliktig nivå, om tvättning sker av mer än 6
bilar per dag under högsäsong (oktober till mars), är tillsynstiden 6 timmar.

50.20 C Lågt (6 tim/år) Årlig tillsynsavgift 6 Bilaga 2 50 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 23 kap. 2 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar.

50.2001 U Normalt (6 tim/år) Timavgift 6 Bilaga 3 50 För verksamheter under anmälningspliktig nivå är tillsynstiden 6 timmar.
63 VERKSAMHETSGRUPP HAMNAR OCH FLYGPLATSER

Bilaga 3 63 Annan trafikinfrastruktur Verksamhetsgrupp Annan trafikinfrastruktur
U Normalt (6 tim/år) Timavgift 6 Bilaga 3 63 Annan trafikinfrastruktur För verksamheter under anmälningspliktig nivå är tillsynstiden 6 timmar.

Bilaga 2 63 Hamnar Verksamhetsgrupp Hamnar

63.10 B Ej aktuellt Årlig tillsynsavgift Ej aktuellt Bilaga 2 63 Hamnar
1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 24 kap. 1 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden x timmar för hamn med mer än 50
anlöp per kalenderår.

63.10 B Ej aktuellt Årlig tillsynsavgift Ej aktuellt Bilaga 2 63 Hamnar
2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 24 kap. 1 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden x timmar för hamn med mer än 10
anlöp men högst 50 anlöp per kalenderår.

63.10 B Ej aktuellt Årlig tillsynsavgift Ej aktuellt Bilaga 2 63 Hamnar
3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 24 kap. 1 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden x timmar för hamn med upp till 10
anlöp per kalenderår.

63.20 C Normalt (9 tim/år) Årlig tillsynsavgift 9 Bilaga 2 63 Hamnar För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 24 kap. 2 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.

63.2001 U Normalt (6 tim/år) Fast avgift 6 Bilaga 2 63 Hamnar För verksamheter under anmälningspliktig nivå, med över 50 uppställningsplatser
utomhus eller där mer än 50 båttvättar sker per år, är tillsynstiden 6 timmar.

63 Flygplatser Verksamhetsgrupp Flygplatser

63.30 A Ej aktuellt Årlig tillsynsavgift Ej aktuellt Bilaga 2 63 Flygplatser
1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 24 kap. 3 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden x timmarf ör verksamhet som omfattar
mer än 100 000 flygrörelser per kalenderår.

63.30 A Ej aktuellt Årlig tillsynsavgift Ej aktuellt Bilaga 2 63 Flygplatser
2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 24 kap. 3 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden x timmar för verksamhet som omfattar
mer än 40 000 flygrörelser men högst 100 000 flygrörelser per kalenderår.

63.30 A Ej aktuellt Årlig tillsynsavgift Ej aktuellt Bilaga 2 63 Flygplatser
3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 24 kap. 3 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden x timmar för verksamhet som omfattar
mer än 10 000 flygrörelser men högst 40 000 flygrörelser per kalenderår.

63.30 A Ej aktuellt Årlig tillsynsavgift Ej aktuellt Bilaga 2 63 Flygplatser
4. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 24 kap. 3 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden x timmar för verksamhet som inte
omfattas av någon av 1-3.

63.40 B Ej aktuellt Årlig tillsynsavgift Ej aktuellt Bilaga 2 63 Flygplatser För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 24 kap. 4 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden x timmar.

63.50 C Högt (18 tim/år) Årlig tillsynsavgift 18 Bilaga 2 63 Flygplatser För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 24 kap. 5 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 18 timmar.

U Normalt (6 tim/år) Timavgift 6 Bilaga 3 63 Flygplatser För verksamheter under anmälningspliktig nivå är tillsynstiden 6 timmar.
73 VERKSAMHETSGRUPP LABORATORIER

73.10 C Normalt (9 tim/år) Årlig tillsynsavgift 9 Bilaga 2 73 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 25 kap. 1 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.

U Normalt (6 tim/år) Timavgift 6 Bilaga 3 73 För verksamheter under anmälningspliktig nivå är tillsynstiden 6 timmar.
Bilaga 2 74 VERKSAMHETSGRUPP TANKRENGÖRING

74.10 B Ej aktuellt Årlig tillsynsavgift Ej aktuellt Bilaga 2 74 För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 26 kap. 1 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden x timmar.

74.20 C Normalt (9 tim/år) Årlig tillsynsavgift 9 Bilaga 2 74 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 26 kap. 2 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.

85 VERKSAMHETSGRUPP HÄLSO- OCH SJUKVÅRD

85.10 C Högt (18 tim/år) Årlig tillsynsavgift 18 Bilaga 2 85 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 27 kap. 1 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 18 timmar.

85.20 C Lågt (6 tim/år) Årlig tillsynsavgift 6 Bilaga 2 85 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 27 kap. 2 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar.

U Lågt (3 tim/år) Timavgift 3 Bilaga 3 85 För verksamheter under anmälningspliktig nivå är tillsynstiden 3 timmar.
89 VERKSAMHETSGRUPP RENING AV AVLOPPSVATTEN

90.10 och 90.11 B Ej aktuellt Årlig tillsynsavgift Ej aktuellt Bilaga 2 89

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 28 kap. 1 eller 2 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden x timmar för en
avloppsreningsanläggning med anslutning av fler än 100 000 personer eller som
tar emot avloppsvatten med en föroreningsmängd som motsvarar mer än 100 000
personekvivalenter.

90.10 och 90.11 B Ej aktuellt Årlig tillsynsavgift Ej aktuellt Bilaga 2 89

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 28 kap. 1 eller 2 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden x timmar för en
avloppsreningsanläggning med anslutning av fler än 20 000 personer men högst
100 000 personer eller som tar emot avloppsvatten med en föroreningsmängd
som motsvarar mer än 20 000 personekvivalenter men högst 100 000
personekvivalenter.

90.10 och 90.11 B Ej aktuellt Årlig tillsynsavgift Ej aktuellt Bilaga 2 89

3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 28 kap. 1 eller 2 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden x timmar för en
avloppsreningsanläggning med anslutning av fler än 2 000 personer men högst
20 000 personer eller som tar emot avloppsvatten med en föroreningsmängd som
motsvarar mer än
2 000 personekvivalenter men högst 20 000 personekvivalenter.

90.15-i B Ej aktuellt Årlig tillsynsavgift Ej aktuellt Bilaga 2 89

För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 28 kap. 3 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden x timmar. För så kallade
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter koden) så tillkommer
ett generellt tillägg med 20 timmar.

90.16 C Normalt (9 tim/år) Årlig tillsynsavgift 9 Bilaga 2 89 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 28 kap. 4 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.

U Lågt (3 tim/år) Timavgift 3 Bilaga 3 89 För verksamheter under anmälningspliktig nivå är tillsynstiden 3 timmar.
90 VERKSAMHETSGRUPP AVFALL

Bilaga 2 90 Andra verksamheter med återvinning eller
bortskaffande Verksamhetsgrupp Andra verksamheter med återvinning eller bortskaffande

90.405-i och 90.406-i B Ej aktuellt Årlig tillsynsavgift Ej aktuellt Bilaga 2 90 Andra verksamheter med återvinning ellerbortskaffande

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 65 eller    66 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden x timmar om den tillförda
avfallsmängden är mer än 100 000 ton per kalenderår. För så kallade
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter koden) så tillkommer
ett generellt tillägg med 20 timmar.

90.405-i och 90.406-i B Ej aktuellt Årlig tillsynsavgift Ej aktuellt Bilaga 2 90 Andra verksamheter med återvinning ellerbortskaffande

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 65 eller    66 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden x timmar om den tillförda
avfallsmängden är mer än 20 000 ton men högst 100 000 ton per kalenderår. För
så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter koden) så
tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

90.405-i och 90.406-i B Ej aktuellt Årlig tillsynsavgift Ej aktuellt Bilaga 2 90 Andra verksamheter med återvinning ellerbortskaffande

3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 65 eller    66 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden x timmar om den tillförda
avfallsmängden är mer än 12 500 ton men högst 20 000 ton per kalenderår. För
så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter koden) så
tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

90.410 och 90.420 A/B Ej aktuellt Årlig tillsynsavgift Ej aktuellt Bilaga 2 90 Andra verksamheter med återvinning ellerbortskaffande

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 68 eller    69 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden x timmar om den tillförda
avfallsmängden är mer än 100 000 ton per kalenderår.

90.410 och 90.420 A/B Ej aktuellt Årlig tillsynsavgift Ej aktuellt Bilaga 2 90 Andra verksamheter med återvinning ellerbortskaffande

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 68 eller    69 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden x timmar om den tillförda
avfallsmängden är mer än 20 000 ton men högst 100 000 ton per kalenderår.

90.410 och 90.420 A/B Ej aktuellt Årlig tillsynsavgift Ej aktuellt Bilaga 2 90 Andra verksamheter med återvinning ellerbortskaffande

3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 68 eller    69 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden x timmar om den tillförda
avfallsmängden är mer än 10 000 ton men högst 20 000 ton per kalenderår.

90.410 och 90.420 A/B Ej aktuellt Årlig tillsynsavgift Ej aktuellt Bilaga 2 90 Andra verksamheter med återvinning ellerbortskaffande

4. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 68 eller    69 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden x timmar om den tillförda
avfallsmängden inte omfattas av någon av 1-3.

90.430 C Normalt (9 tim/år) Årlig tillsynsavgift 9 Bilaga 2 90 Andra verksamheter med återvinning ellerbortskaffande
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 29 kap. 70 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.

90.435-i A Ej aktuellt Årlig tillsynsavgift Ej aktuellt Bilaga 2 90 Andra verksamheter med återvinning ellerbortskaffande

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 67 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden x timmar om den tillförda
avfallsmängden är mer än 25 000 ton per kalenderår. För så kallade
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter koden) så tillkommer
ett generellt tillägg med 20 timmar.

90.435-i A Ej aktuellt Årlig tillsynsavgift Ej aktuellt Bilaga 2 90 Andra verksamheter med återvinning ellerbortskaffande

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 67 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden x timmar om den tillförda
avfallsmängden är mer än 5 000 ton men högst 25 000 ton per kalenderår. För så
kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter koden) så
tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

90.435-i A Ej aktuellt Årlig tillsynsavgift Ej aktuellt Bilaga 2 90 Andra verksamheter med återvinning ellerbortskaffande

3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 67 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden x timmar om den tillförda
avfallsmängden inte omfattas av 1 eller 2. För så kallade
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter koden) så tillkommer
ett generellt tillägg med 20 timmar.

90.440 A Ej aktuellt Årlig tillsynsavgift Ej aktuellt Bilaga 2 90 Andra verksamheter med återvinning ellerbortskaffande

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 71 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden x timmar om den tillförda
avfallsmängden är mer än 25 000 ton per kalenderår.

90.440 A Ej aktuellt Årlig tillsynsavgift Ej aktuellt Bilaga 2 90 Andra verksamheter med återvinning ellerbortskaffande

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 71 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden x timmar om den tillförda
avfallsmängden är mer än 5 000 ton men högst 25 000 ton per kalenderår.

90.440 A Ej aktuellt Årlig tillsynsavgift Ej aktuellt Bilaga 2 90 Andra verksamheter med återvinning ellerbortskaffande

3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 71 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden x timmar om den tillförda
avfallsmängden inte omfattas av 1 eller 2.

90.450 B 30 Årlig tillsynsavgift 30 Bilaga 2 90 Andra verksamheter med återvinning ellerbortskaffande

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 72 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar om den tillförda
avfallsmängden är mer än 1 000 ton men högst 2 500 ton per kalenderår.

90.450 B 30 Årlig tillsynsavgift 30 Bilaga 2 90 Andra verksamheter med återvinning ellerbortskaffande

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 72 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar om den tillförda
avfallsmängden inte omfattas av 1.

Bilaga 2 90 Animaliskt avfall Verksamhetsgrupp Animaliskt avfall

90.241-i B Ej aktuellt Årlig tillsynsavgift Ej aktuellt Bilaga 2 90 Animaliskt avfall

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 32 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden x timmar om den tillförda
avfallsmängden är mer än 10 000 ton per kalenderår. För så kallade
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter koden) så tillkommer
ett generellt tillägg med 20 timmar.

90.241-i B Ej aktuellt Årlig tillsynsavgift Ej aktuellt Bilaga 2 90 Animaliskt avfall

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 32 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden x timmar om den tillförda
avfallsmängden inte omfattas av 1. För så kallade industriutsläppsverksamheter
(IUV, markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20
timmar.

90.251 C Högt (18 tim/år) Årlig tillsynsavgift 18 Bilaga 2 90 Animaliskt avfall För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 29 kap. 33 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 18 timmar.

Bilaga 2 90 Avvattning Verksamhetsgrupp Avvattning

90.375 C Högt (18 tim/år) Årlig tillsynsavgift 18 Bilaga 2 90 Avvattning För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 29 kap. 39 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 18 timmar.

90 Biologisk behandling Verksamhetsgrupp Biologisk behandling

90.161 B Ej aktuellt Årlig tillsynsavgift Ej aktuellt Bilaga 2 90 Biologisk behandling
1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 30 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden x timmar om den tillförda
avfallsmängden är mer än 20 000 ton per kalenderår.

90.161 B Ej aktuellt Årlig tillsynsavgift Ej aktuellt Bilaga 2 90 Biologisk behandling
2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 30 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden x timmar om den tillförda
avfallsmängden är mer än 10 000 ton men högst 20 000 ton per kalenderår.

90.161 B Ej aktuellt Årlig tillsynsavgift Ej aktuellt Bilaga 2 90 Biologisk behandling
3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 30 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden x timmar om den tillförda
avfallsmängden är mer än 1 000 ton men högst 10 000 ton per kalenderår.

90.161 B Ej aktuellt Årlig tillsynsavgift Ej aktuellt Bilaga 2 90 Biologisk behandling
4. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 30 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden x timmar om den tillförda
avfallsmängden inte omfattas av någon av 1-3.

90.171 C Lågt (6 tim/år) Årlig tillsynsavgift 6 Bilaga 2 90 Biologisk behandling För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 29 kap. 31 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar.

U Lågt (3 tim/år) Timavgift 3 Bilaga 3 90 Biologisk behandling För verksamheter under anmälningspliktig nivå är tillsynstiden 3 timmar.
90 Deponering Verksamhetsgrupp Deponering

90.271 B Ej aktuellt Årlig tillsynsavgift Ej aktuellt Bilaga 2 90 Deponering För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 18 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden x timmar.

90.281 C Lågt (6 tim/år) Årlig tillsynsavgift 6 Bilaga 2 90 Deponering För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 29 kap. 19 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar.

90.290-i A Ej aktuellt Årlig tillsynsavgift Ej aktuellt Bilaga 2 90 Deponering

För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 20 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden x timmar. För så kallade
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter koden) så tillkommer
ett generellt tillägg med 20 timmar.

90.300-i B Ej aktuellt Årlig tillsynsavgift Ej aktuellt Bilaga 2 90 Deponering

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 21 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden x timmar om den tillförda
avfallsmängden är mer än 20 000 ton men högst 100 000 ton per kalenderår. För
så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter koden) så
tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

90.300-i B Ej aktuellt Årlig tillsynsavgift Ej aktuellt Bilaga 2 90 Deponering

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 21 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden x timmar om den tillförda
avfallsmängden är mer än 10 000 ton men högst 20 000 ton per kalenderår. För
så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter koden) så
tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

90.300-i B Ej aktuellt Årlig tillsynsavgift Ej aktuellt Bilaga 2 90 Deponering

3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 21 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden x timmar om den tillförda
avfallsmängden inte omfattas av 1 eller 2. För så kallade
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter koden) så tillkommer
ett generellt tillägg med 20 timmar.

90.310 B 64 Årlig tillsynsavgift 64 Bilaga 2 90 Deponering
1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 22 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar om den tillförda
avfallsmängden är mer än 20 000 ton per kalenderår.

90.310 B 30 Årlig tillsynsavgift 30 Bilaga 2 90 Deponering
2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 22 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar om den tillförda
avfallsmängden är mer än 10 000 ton men högst 20 000 ton per kalenderår.

90.310 B 13 Årlig tillsynsavgift 13 Bilaga 2 90 Deponering
3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 22 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 timmar om den tillförda
avfallsmängden är mer än 50 ton men högst 10 000 ton per kalenderår.

90.310 B 6 Årlig tillsynsavgift 6 Bilaga 2 90 Deponering
4. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 22 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar om den tillförda
avfallsmängden inte omfattas av någon av 1-3.

90.320-i A Ej aktuellt Årlig tillsynsavgift Ej aktuellt Bilaga 2 90 Deponering

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 23 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden x timmar om den tillförda
avfallsmängden är mer än 25 000 ton per kalenderår. För så kallade
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter koden) så tillkommer
ett generellt tillägg med 20 timmar.

90.320-i A Ej aktuellt Årlig tillsynsavgift Ej aktuellt Bilaga 2 90 Deponering

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 23 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden x timmar om den tillförda
avfallsmängden inte omfattas av 1. För så kallade industriutsläppsverksamheter
(IUV, markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20
timmar.

90.330-i och 90.340 B Ej aktuellt Årlig tillsynsavgift Ej aktuellt Bilaga 2 90 Deponering

För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 24 eller 25 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden x timmar. För så kallade
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter koden) så tillkommer
ett generellt tillägg med 20 timmar.

90.341 C Lågt (6 tim/år) Årlig tillsynsavgift 6 Bilaga 2 90 Deponering För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 29 kap. 26 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar.

U Lågt (3 tim/år) Timavgift 3 Bilaga 3 90 Deponering För verksamheter under anmälningspliktig nivå är tillsynstiden 3 timmar.
Bilaga 2 90 Elavfall Verksamhetsgrupp Elavfall

90.90 C Lågt (6 tim/år) Årlig tillsynsavgift 6 Bilaga 2 90 Elavfall För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 29 kap. 44 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar.

Bilaga 2 90 Fartygsåtervinning Verksamhetsgrupp Fartygsåtervinning

90.451 A Ej aktuellt Årlig tillsynsavgift Ej aktuellt Bilaga 2 90 Fartygsåtervinning För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 57 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden x timmar.

Bilaga 2 90 Förberedelse för återanvändning Verksamhetsgrupp Förberedelse för återanvändning

90.29 C Normalt (9 tim/år) Årlig tillsynsavgift 9 Bilaga 2 90 Förberedelse för återanvändning För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 29 kap. 47 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.

90 Förbränning Verksamhetsgrupp Förbränning

90.180-i och 90.181-i A Ej aktuellt Årlig tillsynsavgift Ej aktuellt Bilaga 2 90 Förbränning

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 5 eller 6 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden x timmar om den tillförda
avfallsmängden är mer än 25 000 ton per kalenderår. För så kallade
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter koden) så tillkommer
ett generellt tillägg med 20 timmar.

90.180-i och 90.181-i A Ej aktuellt Årlig tillsynsavgift Ej aktuellt Bilaga 2 90 Förbränning

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 5 eller 6 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden x timmar om den tillförda
avfallsmängden är mer än 5 000 ton men högst 25 000 ton per kalenderår. För så
kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter koden) så
tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

90.180-i och 90.181-i A Ej aktuellt Årlig tillsynsavgift Ej aktuellt Bilaga 2 90 Förbränning

3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 5 eller 6 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden x timmar om den tillförda
avfallsmängden är mer än 2 500 ton men högst 5 000 ton per kalenderår. För så
kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter koden) så
tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

90.190 och 90.191 B Ej aktuellt Årlig tillsynsavgift Ej aktuellt Bilaga 2 90 Förbränning För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 7 eller 8 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden x timmar.

90.200-i och 90.201-i A Ej aktuellt Årlig tillsynsavgift Ej aktuellt Bilaga 2 90 Förbränning

För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 9 eller 10 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden x timmar. För så kallade
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter koden) så tillkommer
ett generellt tillägg med 20 timmar.

90.210-i och 90.211-i B Ej aktuellt Årlig tillsynsavgift Ej aktuellt Bilaga 2 90 Förbränning

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 11 eller    12 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden x timmar om den tillförda
avfallsmängden är mer än 20 000 ton men högst 100 000 ton per kalenderår. För
så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter koden) så
tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

90.210-i och 90.211-i B Ej aktuellt Årlig tillsynsavgift Ej aktuellt Bilaga 2 90 Förbränning

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 11 eller    12 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden x timmar om den tillförda
avfallsmängden inte omfattas av 1. För så kallade industriutsläppsverksamheter
(IUV, markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20
timmar.

90.212-i och 90.213-i B Ej aktuellt Årlig tillsynsavgift Ej aktuellt Bilaga 2 90 Förbränning

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 13 eller    14 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden x timmar om den tillförda
avfallsmängden är mer än 10 000 ton men högst 18 000 ton per kalenderår. För
så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter koden) så
tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

90.212-i och 90.213-i B Ej aktuellt Årlig tillsynsavgift Ej aktuellt Bilaga 2 90 Förbränning

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 13 eller    14 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden x timmar om den tillförda
avfallsmängden inte omfattas av 1. För så kallade industriutsläppsverksamheter
(IUV, markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20
timmar.

90.220 och 90.221 B Ej aktuellt Årlig tillsynsavgift Ej aktuellt Bilaga 2 90 Förbränning
1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 15 eller    16 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden x timmar om den tillförda
avfallsmängden är mer än 10 000 ton men högst 18 000 ton per kalenderår.

90.220 och 90.221 B Ej aktuellt Årlig tillsynsavgift Ej aktuellt Bilaga 2 90 Förbränning
2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 15 eller    16 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden x timmar om den tillförda
avfallsmängden inte omfattas av 1.

90.230 C Normalt (9 tim/år) Årlig tillsynsavgift 9 Bilaga 2 90 Förbränning För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 29 kap. 17 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.

U Sporadiskt (tillsyn vid behov) Timavgift Tillsyn vid behov Bilaga 3 90 Förbränning För verksamheter under anmälningspliktig nivå är tillsynstiden x timmar.

Bilaga 2 90 Konvertering av smittförande avfall Verksamhetsgrupp Konvertering av smittförande avfall

90.382 C Lågt (6 tim/år) Årlig tillsynsavgift 6 Bilaga 2 90 Konvertering av smittförande avfall För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 29 kap. 38 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar.

Bilaga 2 90 Lagring i avvaktan på återvinning eller bortskaffande Verksamhetsgrupp Lagring i avvaktan på återvinning eller bortskaffande

90.408-i B Ej aktuellt Årlig tillsynsavgift Ej aktuellt Bilaga 2 90 Lagring i avvaktan på återvinning eller bortskaffande

För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 56 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden x timmar. För så kallade
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter koden) så tillkommer
ett generellt tillägg med 20 timmar.

Bilaga 2 90 Lagring och avskiljning av koldioxid Verksamhetsgrupp Lagring och avskiljning av koldioxid

90.480 och 90.485 A/B Ej aktuellt Årlig tillsynsavgift Ej aktuellt Bilaga 2 90 Lagring och avskiljning av koldioxid
1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 60 eller 61 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden x timmar om den planerade lagringen
är mer än 100 000 ton.

90.480 och 90.485 A/B Ej aktuellt Årlig tillsynsavgift Ej aktuellt Bilaga 2 90 Lagring och avskiljning av koldioxid
2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 60 eller 61 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden x timmar om den planerade lagringen
är högst 100 000 ton.

90.500-i och 90.510 B Ej aktuellt Årlig tillsynsavgift Ej aktuellt Bilaga 2 90 Lagring och avskiljning av koldioxid

För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 62 eller 63 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden x timmar. För så kallade
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter koden) så tillkommer
ett generellt tillägg med 20 timmar.

90.520 C Högt (18 tim/år) Årlig tillsynsavgift 18 Bilaga 2 90 Lagring och avskiljning av koldioxid För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 29 kap. 64 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 18 timmar.

90 Lagring som en del av att samla in avfall Verksamhetsgrupp Lagring som en del av att samla in avfall

90.30 och 90.50 B 13 Årlig tillsynsavgift 13 Bilaga 2 90 Lagring som en del av att samla in avfall För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 48 eller    50 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 timmar.

90.40 C Lågt (6 tim/år) Årlig tillsynsavgift 6 Bilaga 2 90 Lagring som en del av att samla in avfall För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 29 kap. 49 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar.

90.60 C Normalt (9 tim/år) Årlig tillsynsavgift 9 Bilaga 2 90 Lagring som en del av att samla in avfall För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 29 kap. 51 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.

U Lågt (3 tim/år) Timavgift 3 Bilaga 3 90 Lagring som en del av att samla in avfall För verksamheter under anmälningspliktig nivå är tillsynstiden 3 timmar.

Bilaga 2 90 Långtidslagring, djupt bergförvar och
underjordsförvar Verksamhetsgrupp Långtidslagring, djupt bergförvar och underjordsförvar

90.454-i, 90.455 och
90.457 A Ej aktuellt Årlig tillsynsavgift Ej aktuellt Bilaga 2 90 Långtidslagring, djupt bergförvar ochunderjordsförvar

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 52, 53 eller 54 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden x timmar om den tillförda
avfallsmängden är mer än 25 000 ton per kalenderår. För så kallade
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter koden) så tillkommer
ett generellt tillägg med 20 timmar.

90.454-i, 90.455 och
90.457 A Ej aktuellt Årlig tillsynsavgift Ej aktuellt Bilaga 2 90 Långtidslagring, djupt bergförvar ochunderjordsförvar

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 52, 53 eller 54 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden x timmar om den tillförda
avfallsmängden är mer än 10 000 ton men högst 25 000 ton per kalenderår. För
så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter koden) så
tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

90.454-i, 90.455 och
90.457 A Ej aktuellt Årlig tillsynsavgift Ej aktuellt Bilaga 2 90 Långtidslagring, djupt bergförvar ochunderjordsförvar

3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 52, 53 eller 54 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden x timmar om den tillförda
avfallsmängden är mer än 1 000 ton men högst 10 000 ton per kalenderår. För så
kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter koden) så
tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

90.454-i, 90.455 och
90.457 A Ej aktuellt Årlig tillsynsavgift Ej aktuellt Bilaga 2 90 Långtidslagring, djupt bergförvar ochunderjordsförvar

4. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 52, 53 eller 54 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden x timmar om den tillförda
avfallsmängden inte omfattas av någon av 1-3. För så kallade
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter koden) så tillkommer
ett generellt tillägg med 20 timmar.

90.458 B Ej aktuellt Årlig tillsynsavgift Ej aktuellt Bilaga 2 90 Långtidslagring, djupt bergförvar ochunderjordsförvar

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 55 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden x timmar om den tillförda
avfallsmängden är mer än 100 000 ton per kalenderår.

90.458 B Ej aktuellt Årlig tillsynsavgift Ej aktuellt Bilaga 2 90 Långtidslagring, djupt bergförvar ochunderjordsförvar

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 55 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden x timmar om den tillförda
avfallsmängden är mer än 20 000 ton men högst 100 000 ton per kalenderår.

90.458 B Ej aktuellt Årlig tillsynsavgift Ej aktuellt Bilaga 2 90 Långtidslagring, djupt bergförvar ochunderjordsförvar

3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 55 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden x timmar om den tillförda
avfallsmängden är mer än 10 000 ton men högst 20 000 ton per kalenderår.

90.458 B Ej aktuellt Årlig tillsynsavgift Ej aktuellt Bilaga 2 90 Långtidslagring, djupt bergförvar ochunderjordsförvar

4. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 55 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden x timmar om den tillförda
avfallsmängden är större än 50 ton men högst 10 000 ton per kalenderår.

90.458 B Ej aktuellt Årlig tillsynsavgift Ej aktuellt Bilaga 2 90 Långtidslagring, djupt bergförvar ochunderjordsförvar

5. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 55 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden x timmar om den tillförda
avfallsmängden inte omfattas av någon av 1-4.

90 Mekanisk bearbetning och sortering Verksamhetsgrupp Mekanisk bearbetning och sortering

90.100 B 64 Årlig tillsynsavgift 64 Bilaga 2 90 Mekanisk bearbetning och sortering
1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 40 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar för verksamhet med mer än
50 000 ton hanterad avfallsmängd per kalenderår.

90.100 B 30 Årlig tillsynsavgift 30 Bilaga 2 90 Mekanisk bearbetning och sortering
2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 40 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar för verksamhet som inte
omfattas av 1.

90.110 C Lågt (6 tim/år) Årlig tillsynsavgift 6 Bilaga 2 90 Mekanisk bearbetning och sortering För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 29 kap. 41 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar.

90.70 B 30 Årlig tillsynsavgift 30 Bilaga 2 90 Mekanisk bearbetning och sortering
1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 42 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar för verksamhet med mer än
75 000 ton hanterad avfallsmängd per kalenderår.

90.70 B 13 Årlig tillsynsavgift 13 Bilaga 2 90 Mekanisk bearbetning och sortering
2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 42 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 timmar för verksamhet som inte
omfattas av 1.

90.80 C Lågt (6 tim/år) Årlig tillsynsavgift 6 Bilaga 2 90 Mekanisk bearbetning och sortering För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 29 kap. 43 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar.

U Lågt (3 tim/år) Timavgift 3 Bilaga 3 90 Mekanisk bearbetning och sortering För verksamheter under anmälningspliktig nivå är tillsynstiden 3 timmar.
Bilaga 2 90 Radioaktivt avfall Verksamhetsgrupp Radioaktivt avfall

90.460 och 90.470 A Ej aktuellt Årlig tillsynsavgift Ej aktuellt Bilaga 2 90 Radioaktivt avfall För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 58 eller 59 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden x timmar.

Bilaga 2 90 Uppgrävda massor Verksamhetsgrupp Uppgrävda massor

90.361 B Ej aktuellt Årlig tillsynsavgift Ej aktuellt Bilaga 2 90 Uppgrävda massor För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 36 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden x timmar.

90.370 C Normalt (9 tim/år) Årlig tillsynsavgift 9 Bilaga 2 90 Uppgrävda massor För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 29 kap. 37 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.

Bilaga 2 90 Uttjänta fordon Verksamhetsgrupp Uttjänta fordon

90.119 B 137 Årlig tillsynsavgift 137 Bilaga 2 90 Uttjänta fordon
1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 45 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 137 timmar om den tillförda
avfallsmängden är mer än 25 000 ton per kalenderår.

90.119 B 64 Årlig tillsynsavgift 64 Bilaga 2 90 Uttjänta fordon
2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 45 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar om den tillförda
avfallsmängden är mer än 10 000 ton men högst 25 000 ton per kalenderår.

90.119 B 30 Årlig tillsynsavgift 30 Bilaga 2 90 Uttjänta fordon
3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 45 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar om den tillförda
avfallsmängden är mer än 1 000 ton men högst 10 000 ton per kalenderår.

90.119 B 13 Årlig tillsynsavgift 13 Bilaga 2 90 Uttjänta fordon
4. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 45 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 timmar om den tillförda
avfallsmängden inte omfattas av någon av 1-3.

90.120 C Normalt (9 tim/år) Årlig tillsynsavgift 9 Bilaga 2 90 Uttjänta fordon För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 29 kap. 46 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.

Bilaga 2 90 Återvinning eller bortskaffande av avfall som
uppkommit i egen verksamhet

Verksamhetsgrupp Återvinning eller bortskaffande av avfall som uppkommit i
egen verksamhet

90.381 och 90.383 B Ej aktuellt Årlig tillsynsavgift Ej aktuellt Bilaga 2 90 Återvinning eller bortskaffande av avfall somuppkommit i egen verksamhet
För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 27 eller    28 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden x timmar.

90.391 C Normalt (9 tim/år) Årlig tillsynsavgift 9 Bilaga 2 90 Återvinning eller bortskaffande av avfall somuppkommit i egen verksamhet
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 29 kap. 29 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.

Bilaga 2 90 Återvinning för anläggningsändamål Verksamhetsgrupp Återvinning för anläggningsändamål

90.131 B 13 Årlig tillsynsavgift 13 Bilaga 2 90 Återvinning för anläggningsändamål För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 34 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 timmar.

90.141 C Normalt (9 tim/år) Årlig tillsynsavgift 9 Bilaga 2 90 Återvinning för anläggningsändamål För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 29 kap. 35 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.

92 VERKSAMHETSGRUPP SKJUTFÄLT, SKJUTBANOR OCH
SPORTANLÄGGNINGAR

92.10 B Ej aktuellt Årlig tillsynsavgift Ej aktuellt Bilaga 2 92 1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 30 kap. 1 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden x timmar för civilt skjutfält.

92.10 B Ej aktuellt Årlig tillsynsavgift Ej aktuellt Bilaga 2 92 2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 30 kap. 1 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden x timmar för annat skjutfält.

92.20 C Normalt (9 tim/år) Årlig tillsynsavgift 9 Bilaga 2 92 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 30 kap. 2 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.

92.30 C Normalt (9 tim/år) Årlig tillsynsavgift 9 Bilaga 2 92 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 30 kap. 3 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.

U Sporadiskt (tillsyn vid behov) Timavgift Tillsyn vid behov Bilaga 3 92 För verksamheter under anmälningspliktig nivå är tillsynstiden x timmar.

93 VERKSAMHETSGRUPP TEXTILTVÄTTERIER

93.10 C Lågt (6 tim/år) Årlig tillsynsavgift 6 Bilaga 2 93 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 31 kap. 1 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar.

U Sporadiskt (tillsyn vid behov) Timavgift Tillsyn vid behov Bilaga 3 93 För verksamheter under anmälningspliktig nivå är tillsynstiden x timmar.

Bilaga 2 94 VERKSAMHETSGRUPP BEGRAVNINGSVERKSAMHET

93.20 B Ej aktuellt Årlig tillsynsavgift Ej aktuellt Bilaga 2 94 För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 32 kap. 1 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden x timmar.

Bilaga 3 98 VERKSAMHETSGRUPP ÖVRIGA MILJÖFARLIGA VERKSAMHETER

U Lågt (3 tim/år) Timavgift 3 Bilaga 3 98 För verksamheter under anmälningspliktig nivå är tillsynstiden 3 timmar.

Bilaga 2 99 VERKSAMHETSGRUPP ANMÄLNINGSPLIKTIGA
HÄLSOSKYDDSVERKSAMHETER

38 § FMH, punkt 1 H Sporadiskt (tillsyn vid behov) Årlig tillsynsavgift Tillsyn vid behov Bilaga 2 99 För hygienisk behandling med risk för blodsmitta, tatuerare, är tillsynstiden x
timmar.

39 § FMH, punkt 1 H Sporadiskt (tillsyn vid behov) Årlig tillsynsavgift Tillsyn vid behov Bilaga 2 99 För hygienisk behandling med risk för blodsmitta, fotvård, är tillsynstiden x
timmar.

40 § FMH, punkt 1 H Sporadiskt (tillsyn vid behov) Årlig tillsynsavgift Tillsyn vid behov Bilaga 2 99 För hygienisk behandling med risk för blodsmitta, övriga, är tillsynstiden x timmar.

38 § FMH, punkt 2 H Sporadiskt (tillsyn vid behov) Årlig tillsynsavgift Tillsyn vid behov Bilaga 2 99 För bassängbad är tillsynstiden x timmar.

38 § FMH, punkt 3 H Lågt (3 tim/år) Årlig tillsynsavgift 3 Bilaga 2 99 För skolor är tillsynstiden 3 timmar.
38 § FMH, punkt 3 H Lågt (3 tim/år) Årlig tillsynsavgift 3 Bilaga 2 99 För förskolor är tillsynstiden 3 timmar.

38 § FMH, punkt 3 H Sporadiskt (tillsyn vid behov) Årlig tillsynsavgift Tillsyn vid behov Bilaga 2 99 För fritidsverksamheter är tillsynstiden x timmar.

Bilaga 3 100 VERKSAMHETSGRUPP EJ ANMÄLNINGSPLIKTIGA
HÄLSOSKYDDSVERKSAMHETER

Bilaga 3 100 Bostäder m.m. Verksamhetsgrupp Bostäder m.m.

45 § FMH, punkt 1 UH Lågt (3 tim/år) Timavgift 3 Bilaga 3 100 Bostäder m.m. För byggnader, med en eller flera bostäder och tillhörande utrymmen, är
tillsynstiden 3 timmar.

Bilaga 3 100 Undervisning, vård m.m. Verksamhetsgrupp Undervisning, vård m.m.

45 § FMH, punkt 2 UH Lågt (3 tim/år) Timavgift 3 Bilaga 3 100 Undervisning, vård m.m. För lokaler med undervisning, vård och annat omhändertagande,  är tillsynstiden
3 timmar.

Bilaga 3 100 Samlingslokaler m.m. Verksamhetsgrupp Samlingslokaler m.m.

45 § FMH, punkt 3 UH Lågt (3 tim/år) Timavgift 3 Bilaga 3 100 Samlingslokaler m.m. För samlingslokaler där många människor vistas, är tillsynstiden 3 timmar.

Bilaga 3 100 Hotell m.m. Verksamhetsgrupp Hotell m.m.

45 § FMH, punkt 4 UH Lågt (3 tim/år) Timavgift 3 Bilaga 3 100 Hotell m.m. För hotell, pensionat och liknande där allmänheten yrkesmässigt erbjuds tillfällig
bostad, är tillsynstiden 3 timmar.

Bilaga 3 100 Idrottsanläggningar, camping, bad m.m. Verksamhetsgrupp Idrottsanläggningar, camping, bad m.m.

45 § FMH, punkt 5 UH Lågt (3 tim/år) Timavgift 3 Bilaga 3 100 Idrottsanläggningar, camping, bad m.m. För Idrottsanläggningar, camping, bad m.m., är tillsynstiden 3 timmar.

Bilaga 3 100 Yrkesmässig hygienisk behandling Verksamhetsgrupp yrkesmässig hygienisk behandling

45 § FMH, punkt 6 UH Lågt (3 tim/år) Timavgift 3 Bilaga 3 100 Lokaler för hygienisk behandling För lokaler där allmänhet erbjuds yrkesmässig hygienisk behandling, är
tillsynstiden 3 timmar.

Bilaga 3 100 Lokaler för förvaring av djur Verksamhetsgrupp lokaler för förvaring av djur

45 § FMH, punkt 7 UH Lågt (3 tim/år) Timavgift 3 Bilaga 3 100 Lokaler för förvaring av djur För lokaler för förvaring av djur, är tillsynstiden 3 timmar.



15 Översyn av taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område

Taxebilaga 2 Fast årlig avgift (förskottsbetalning)
Verksamhets-
kod

Prövn.-
nivå Timmar Beskrivning

VERKSAMHETSGRUPP JORDBRUK
Verksamhetsgrupp Djurhållning

1.20 C 6 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 2 kap. 3 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.
Verksamhetsgrupp Uppodling av annan mark än jordbruksmark
för jordbruksproduktion

1.30 C 9 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 2 kap. 4 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.
VERKSAMHETSGRUPP FISKODLING OCH ÖVERVINTRING
AV FISK

5.20 C 6 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 3 kap. 2 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar.
VERKSAMHETSGRUPP UTVINNING, BRYTNING OCH
BEARBETNING AV TORV,
OLJA, GAS, KOL, MALM, MINERAL, BERG, NATURGRUS OCH
ANNAT

Verksamhetsgrupp Berg, naturgrus och andra jordarter

10.11 B 18
1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 4 kap. 2 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 18 timmar om
tillståndet gäller för mer än 200 000 ton.

10.11 B 18
2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 4 kap. 2 §
miljöprövningsförordningen är  tillsynstiden 18 timmar om
tillståndet gäller för mer än 50 000 ton men högst 200 000 ton.

10.11 B 9
3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 4 kap. 2 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar om tillståndet
gäller för mer än 10 000 ton men högst 50 000 ton.

10.11 B 9
 4. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 4 kap. 2 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar, om tillståndet
gäller för mer än 5 000 ton men högst 10 000 ton.

10.11 B 6
5. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 4 kap. 2 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar om tillståndet
gäller för mer än 1 000 ton men högst 5 000 ton.

10.11 B 6
6. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 4 kap. 2 §
miljöprövningsförordningen är  tillsynstiden 6 timmar om tillståndet
inte omfattas av någon av 1-5.

10.20 B 9
1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 4 kap. 3 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar för täkt av
torv.

10.20 B 18
2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 4 kap. 3 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 18 timmar för annan
täkt än som avses i 1, om tillståndet gäller för mer än 200 000 ton.

10.20 B 18

3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 4 kap. 3 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 18 timmar för annan
täkt än som avses i 1, om tillståndet gäller för mer än 50 000 ton
men högst 200 000 ton.

10.20 B 9

4. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 4 kap. 3 §
miljöprövningsförordningen är  tillsynstiden 9 timmar för annan
täkt än som avses i 1, om tillståndet gäller för mer än 10 000 ton
men högst 50 000 ton.

10.20 B 9

5. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 4 kap. 3 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar för annan täkt
än som avses i 1, om tillståndet gäller för mer än 5 000 ton men
högst 10 000 ton.

10.20 B 6

6. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 4 kap. 3 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar för annan täkt
än som avses i 1, om tillståndet gäller för mer än 1 000 ton men
högst
5 000 ton.

10.20 B 6
7. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 4 kap. 3 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar för annan täkt
än som avses i 1, om tillståndet inte omfattas av någon av 1-6.

10.30 C 6 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 4 kap. 4 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar.

10.40 C 6 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 4 kap. 5 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar.

10.50 C 6 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 4 kap. 6 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar.

10.60 C 6 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 4 kap. 7 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar.
Verksamhetsgrupp Råpetroleum, naturgas och kol

11.30 C 9 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 4 kap. 10 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.
Verksamhetsgrupp Annan utvinningsindustri

13.70 C 18 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 4 kap. 17 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 18 timmar.
VERKSAMHETSGRUPP LIVSMEDEL OCH FODER
Verksamhetsgrupp Slakterier

15.30 C 18 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 5 kap. 3 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 18 timmar.

Verksamhetsgrupp Livsmedel av animaliska råvaror

15.40-i B 30 För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 5 kap 4§
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar

15.45 B 30 För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 5 kap 5§
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar

15.50 C 6 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 5 kap. 6 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar.
Verksamhetsgrupp Rökeri

15.80 C 6 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 5 kap. 7 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar.

Verksamhetsgrupp Livsmedel av vegetabiliska råvaror

15.101 C 9 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 5 kap. 10 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.
Verksamhetsgrupp Kvarnprodukter

15.125 C 6 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 5 kap. 11 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar.

Verksamhetsgrupp Livsmedel av kombinerade råvaror

15.151 C 9 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 5 kap. 14 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.
Verksamhetsgrupp Mjölkprodukter

15.180 C 9 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 5 kap. 16 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.
Verksamhetsgrupp Annan livsmedelstillverkning

15.200 C 9 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 5 kap. 19 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.

15.220 C 9 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 5 kap. 21 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.

15.240 C 9 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 5 kap. 23 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.

15.260 C 6 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 5 kap. 25 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar.

15.280 C 6 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 5 kap. 27 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar.

15.310 C 6 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 5 kap. 28 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar.

Verksamhetsgrupp Foder av animaliska och vegetabiliska råvaror

15.340 C 18 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 5 kap. 30 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 18 timmar.

15.360 C 9 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 5 kap. 32 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.
VERKSAMHETSGRUPP TEXTILVAROR

17.30 C 9 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 6 kap. 3 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.
VERKSAMHETSGRUPP PÄLS, SKINN OCH LÄDER

18.30 C 18 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 7 kap. 3 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 18 timmar.
VERKSAMHETSGRUPP TRÄVAROR

20.10 C 18 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 8 kap. 2 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 18 timmar.

20.30 C 9 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 8 kap. 4 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.

20.40 C 6 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 8 kap. 5 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar.

20.60 C 18 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 8 kap. 7 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 18 timmar.

20.80 C 6 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 8 kap. 9 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar.

20.90 C 6 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 8 kap. 10 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar.

20.91 C 6 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 8 kap. 11 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar.
VERKSAMHETSGRUPP FOTOGRAFISK OCH GRAFISK
PRODUKTION

22.10 C 9 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 10 kap. 1 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.

22.20 C 9 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 10 kap. 2 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.

22.30 B 30 För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 10 kap. 3 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar.

22.40 C 9 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 10 kap. 4 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.
VERKSAMHETSGRUPP KEMISKA PRODUKTER
Verksamhetsgrupp Läkemedel

24.40 C 18 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 12 kap. 40 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 18 timmar.

24.41 C 9 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 12 kap. 41 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.
Verksamhetsgrupp Annan kemisk tillverkning

24.44 C 6 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 12 kap. 44 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar.

24.45 B 30

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 12 kap. 45 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar om
verksamheten avser tillverkning av gas- eller vätskeformiga
kemiska produkter.

24.45 B 64

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 12 kap. 45 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar om
verksamheten avser tillverkning av läkemedelssubstanser genom
extraktion ur biologiskt material.

24.45 B 30
3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 12 kap. 45 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar om
verksamheten avser tillverkning av sprängämnen.

24.45 B 30
4. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 12 kap. 45 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar om
verksamheten avser tillverkning av pyrotekniska artiklar.

24.45 B 13
5. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 12 kap. 45 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 timmar om
verksamheten avser tillverkning av ammunition.

24.46 C 9 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 12 kap. 46 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.

24.47 C 6 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 12 kap. 47 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar.

VERKSAMHETSGRUPP GUMMI- OCH PLASTVAROR

25.11 C 9 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 13 kap. 2 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.

25.20 B 13 För verksamhet som är tillståndspliktig enligt 13 kap 3§
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden13 timmar.

25.20 B 30 För verksamhet som är tillståndspliktig enligt 13 kap 3§
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar.

25.30 C 9 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 13 kap. 4 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.

25.40 B 30 För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 13 kap. 5 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar.

25.50 C 9 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 12 kap. 6 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.

VERKSAMHETSGRUPP MINERALISKA PRODUKTER

Verksamhetsgrupp Glas, glasvaror och keramiska produkter

26.30 C 9 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 14 kap. 4 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.

26.40 C 9 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 14 kap. 5 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.

26.60 C 18 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 14 kap. 8 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 18 timmar.

Verksamhetsgrupp Cement, betong, kalk, krita och gips

26.100 C 9 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 14 kap. 12 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.

26.110 C 9 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 14 kap. 13 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.

26.120 C 9 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 14 kap. 14 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.
Verksamhetsgrupp Andra mineraliska produkter

26.150 C 9 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 14 kap. 17 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.

26.160 C 9 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 14 kap. 18 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.

26.180 C 9 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 14 kap. 20 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.
VERKSAMHETSGRUPP STÅL OCH METALL

27.60 C 6 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 15 kap. 10 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar.

27.140 C 6 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 15 kap. 18 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar.
VERKSAMHETSGRUPP METALL- OCH
PLASTYTBEHANDLING, AVFETTNING OCH
FÄRGBORTTAGNING

28.25 C 6 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 16 kap. 3 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar.

28.40 C 6 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 16 kap. 5 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar.

28.71 C 9 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 16 kap. 7 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.

28.80 B 30 För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 16 kap. 8 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar.

28.90 C 9 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 16 kap. 9 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.

28.95 C 9 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 16 kap. 10 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.
VERKSAMHETSGRUPP ELEKTRISKA ARTIKLAR

31.30 C 18 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 17 kap. 3 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 18 timmar.

31.60 C 9 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 17 kap. 6 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.
VERKSAMHETSGRUPP METALLBEARBETNING
Verksamhetsgrupp Motorer, turbiner och reaktorer

34.10 C 18 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 18 kap. 1 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 18 timmar.

34.20 C 6 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 18 kap. 2 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar.
Verksamhetsgrupp Motorfordon

34.40 C 9 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 18 kap. 4 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.
Verksamhetsgrupp Järnvägsutrustning och flygplan

34.50 C 9 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 18 kap. 5 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.
Verksamhetsgrupp Maskinell bearbetning

34.70 B 90
1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 18 kap. 7 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 90 timmar för
tankvolym på mer än 50 kubikmeter.

34.70 B 64
2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 18 kap. 7 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar för
tankvolym på mer än 35 kubikmeter men högst 50 kubikmeter.

34.70 B 30
3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 18 kap. 7 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar ör
tankvolym på mer än 20 kubikmeter men högst 35 kubikmeter.

34.80 C 9 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 18 kap. 8§
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.
Verksamhetsgrupp Skeppsvarv

35.20 C 18 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 18 kap. 10 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 18 timmar.
VERKSAMHETSGRUPP FÖRBRUKNING AV ORGANISKA
LÖSNINGSMEDEL

39.30 C 9 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 19 kap. 4 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.

39.35 C 9 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 19 kap. 5 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.

39.50 C 9 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 19 kap. 6 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.
VERKSAMHETSGRUPP HANTERING AV BRÄNSLEN OCH
ANDRA KEMISKA PRODUKTER

39.70 C 6 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 20 kap. 2 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar.

39.90 C 6 För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 20 kap. 4 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar.

VERKSAMHETSGRUPP GAS- OCH VÄTSKEFORMIGA
BRÄNSLEN, EL, VÄRME OCH KYLA

Verksamhetsgrupp Anaerob biologisk behandling

40.02 C 9 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 21 kap. 3 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.
Verksamhetsgrupp Framställning av gas- och vätskeformiga
bränslen

40.20 C 9 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 21 kap. 6 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.
Verksamhetsgrupp Förbränning

40.60 C 9 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 21 kap. 11 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.

40.70 C 9 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 21 kap. 12 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.
Verksamhetsgrupp Vindkraft

40.100 C 6 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 21 kap. 15 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar.
Verksamhetsgrupp Värme- och kylanläggningar

40.110 C 6 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 21 kap. 16 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar.

40.120 C 6 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 21 kap. 17 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar.
VERKSAMHETSGRUPP FORDONSSERVICE OCH
DRIVMEDELSHANTERING

50.10 C 9 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 23 kap. 1 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.

50.1001 U 6
För verksamheter under anmälningspliktig nivå, om tvättning sker
av mer än 6 bilar per dag under högsäsong (oktober till mars), är
tillsynstiden 6 timmar.

50.20 C 6 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 23 kap. 2 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar.

VERKSAMHETSGRUPP HAMNAR OCH FLYGPLATSER

Verksamhetsgrupp Hamnar

63.20 C 9 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 24 kap. 2 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.

63.2001 U 6
För verksamheter under anmälningspliktig nivå, med över 50
uppställningsplatser utomhus eller där mer än 50 båttvättar sker
per år, är tillsynstiden 6 timmar.
Verksamhetsgrupp Flygplatser

63.50 C 18 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 24 kap. 5 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 18 timmar.
VERKSAMHETSGRUPP LABORATORIER

73.10 C 9 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 25 kap. 1 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.
VERKSAMHETSGRUPP TANKRENGÖRING

74.20 C 9 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 26 kap. 2 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.
VERKSAMHETSGRUPP HÄLSO- OCH SJUKVÅRD

85.10 C 18 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 27 kap. 1 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 18 timmar.

85.20 C 6 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 27 kap. 2 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar.

VERKSAMHETSGRUPP RENING AV AVLOPPSVATTEN

90.16 C 9 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 28 kap. 4 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.
VERKSAMHETSGRUPP AVFALL
Verksamhetsgrupp Andra verksamheter med återvinning eller
bortskaffande

90.406-i B 30 För verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap 65§
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar.

90.406-i B 64 För verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap 65§
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar.

90.406-1 B 137 För verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap 65§
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 137 timmar.

90.430 C 9 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 29 kap. 70 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.

90.450 B 30

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 72 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar om den
tillförda avfallsmängden är mer än 1 000 ton men högst 2 500 ton
per kalenderår.

90.450 B 30
2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 72 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar om den
tillförda avfallsmängden inte omfattas av 1.
Verksamhetsgrupp Animaliskt avfall

90.251 C 18 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 29 kap. 33 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 18 timmar.
Verksamhetsgrupp Avvattning

90.375 C 18 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 29 kap. 39 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 18 timmar.
Verksamhetsgrupp Biologisk behandling

90.161 B 6 För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap 30§
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar.

90.161 B 13 För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap 30§
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 timmar.

90.161 B 30 För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap 30§
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar.

90.161 B 64 För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap 30§
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar.

90.171 C 6 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 29 kap. 31 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar.
Verksamhetsgrupp Deponering

90.281 C 6 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 29 kap. 19 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar.

90.310 B 64
1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 22 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar om den
tillförda avfallsmängden är mer än 20 000 ton per kalenderår.

90.310 B 30

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 22 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar om den
tillförda avfallsmängden är mer än 10 000 ton men högst 20 000
ton per kalenderår.

90.310 B 13

3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 22 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 timmar om den
tillförda avfallsmängden är mer än 50 ton men högst 10 000 ton
per kalenderår.

90.310 B 6
4. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 22 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar om den
tillförda avfallsmängden inte omfattas av någon av 1-3.

90.341 C 6 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 29 kap. 26 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar.
Verksamhetsgrupp Elavfall

90.90 C 6 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 29 kap. 44 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar.

Verksamhetsgrupp Förberedelse för återanvändning

90.29 C 9 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 29 kap. 47 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.
Verksamhetsgrupp Förbränning

90.230 C 9 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 29 kap. 17 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.

Verksamhetsgrupp Konvertering av smittförande avfall

90.382 C 6 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 29 kap. 38 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar.

Verksamhetsgrupp Lagring och avskiljning av koldioxid

90.520 C 18 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 29 kap. 64 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 18 timmar.

Verksamhetsgrupp Lagring som en del av att samla in avfall

90.30 och 90.50 B 13 För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 48 eller
50 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 timmar.

90.40 C 6 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 29 kap. 49 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar.

90.60 C 9 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 29 kap. 51 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.

Verksamhetsgrupp Mekanisk bearbetning och sortering

90.100 B 64

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 40 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar för
verksamhet med mer än 50 000 ton hanterad avfallsmängd per
kalenderår.

90.100 B 30
2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 40 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar för
verksamhet som inte omfattas av 1.

90.110 C 6 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 29 kap. 41 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar.

90.70 B 30

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 42 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar för
verksamhet med mer än 75 000 ton hanterad avfallsmängd per
kalenderår.

90.70 B 13
2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 42 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 timmar för
verksamhet som inte omfattas av 1.

90.80 C 6 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 29 kap. 43 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar.
Verksamhetsgrupp Uppgrävda massor

90.370 C 9 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 29 kap. 37 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.
Verksamhetsgrupp Uttjänta fordon

90.119 B 137
1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 45 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 137 timmar om den
tillförda avfallsmängden är mer än 25 000 ton per kalenderår.

90.119 B 64

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 45 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar om den
tillförda avfallsmängden är mer än 10 000 ton men högst 25 000
ton per kalenderår.

90.119 B 30

3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 45 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar om den
tillförda avfallsmängden är mer än 1 000 ton men högst 10 000
ton per kalenderår.

90.119 B 13
4. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 45 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 timmar om den
tillförda avfallsmängden inte omfattas av någon av 1-3.

90.120 C 9 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 29 kap. 46 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.
Verksamhetsgrupp Återvinning eller bortskaffande av avfall som
uppkommit i egen verksamhet

90.391 C 9 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 29 kap. 29 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.

Verksamhetsgrupp Återvinning för anläggningsändamål

90.131 B 13 För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 34 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 timmar.

90.141 C 9 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 29 kap. 35 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.
VERKSAMHETSGRUPP SKJUTFÄLT, SKJUTBANOR OCH
SPORTANLÄGGNINGAR

92.20 C 9 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 30 kap. 2 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.

92.30 C 9 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 30 kap. 3 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.
VERKSAMHETSGRUPP TEXTILTVÄTTERIER

93.10 C 6 För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 31 kap. 1 §
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar.
VERKSAMHETSGRUPP ANMÄLNINGSPLIKTIGA
HÄLSOSKYDDSVERKSAMHETER

38 § FMH, punkt
3 H 3 För skolor är tillsynstiden 3 timmar.

38 § FMH, punkt
3 H 3 För förskolor är tillsynstiden 3 timmar.
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Taxebilaga 3 Timavgift (efterskottsbetalning)

Bransch Verksamhet Verksamhets-
kod

Prövn.-
nivå Avgift

JORDBRUK

Djurhållning U Timavgift

Uppodling av annan mark än
jordbruksmark för
jordbruksproduktion

U Timavgift

FISKODLING OCH
ÖVERVINTRING AV FISK U Timavgift

UTVINNING, BRYTNING
OCH BEARBETNING AV
TORV,
OLJA, GAS, KOL, MALM,
MINERAL, BERG,
NATURGRUS OCH ANNAT

Berg, naturgrus och andra
jordarter U Timavgift

Råpetroleum, naturgas och
kol U Timavgift

LIVSMEDEL OCH FODER

Slakterier U Timavgift

Livsmedel av animaliska
råvaror U Timavgift

Rökeri U Timavgift
Livsmedel av vegetabiliska
råvaror U Timavgift

Kvarnprodukter U Timavgift
Livsmedel av kombinerade
råvaror U Timavgift

Mjölkprodukter U Timavgift

Annan livsmedelstillverkning U Timavgift

Foder av animaliska och
vegetabiliska råvaror U Timavgift

TEXTILVAROR U Timavgift
PÄLS, SKINN OCH LÄDER U Timavgift
TRÄVAROR U Timavgift
MASSA, PAPPER OCH
PAPPERSVAROR U Timavgift

FOTOGRAFISK OCH
GRAFISK PRODUKTION U Timavgift

KEMISKA PRODUKTER Annan kemisk tillverkning U Timavgift

GUMMI- OCH PLASTVAROR U Timavgift

MINERALISKA PRODUKTER

Glas, glasvaror och
keramiska produkter U Timavgift

Cement, betong, kalk, krita
och gips U Timavgift

Andra mineraliska produkter U Timavgift

STÅL OCH METALL U Timavgift
METALL- OCH
PLASTYTBEHANDLING,
AVFETTNING OCH
FÄRGBORTTAGNING

U Timavgift

METALLBEARBETNING

Motorer, turbiner och
reaktorer U Timavgift

Motorfordon U Timavgift

Maskinell bearbetning U Timavgift

FÖRBRUKNING AV
ORGANISKA
LÖSNINGSMEDEL

U Timavgift

HANTERING AV BRÄNSLEN
OCH ANDRA KEMISKA
PRODUKTER

U Timavgift

GAS- OCH
VÄTSKEFORMIGA
BRÄNSLEN, EL, VÄRME
OCH KYLA

Förbränning U Timavgift

FORDONSSERVICE OCH
DRIVMEDELSHANTERING 50.2001 U Timavgift

HAMNAR OCH
FLYGPLATSER

Annan trafikinfrastruktur U Timavgift

Flygplatser U Timavgift

LABORATORIER U Timavgift

HÄLSO- OCH SJUKVÅRD U Timavgift

RENING AV
AVLOPPSVATTEN U Timavgift

AVFALL Biologisk behandling U Timavgift

Deponering U Timavgift

Lagring som en del av att
samla in avfall U Timavgift

Mekanisk bearbetning och
sortering U Timavgift

ÖVRIGA MILJÖFARLIGA
VERKSAMHETER U Timavgift

ANMÄLNINGSPLIKTIGA
HÄLSOSKYDDSVERKSAMH
ETER

Hygienisk behandling med
risk för blodsmitta, tatuerare

38 § FMH,
punkt 1 H Timavgift

ANMÄLNINGSPLIKTIGA
HÄLSOSKYDDSVERKSAMH
ETER

Hygienisk behandling med
risk för blodsmitta, fotvård

38 § FMH,
punkt 1 H Timavgift

ANMÄLNINGSPLIKTIGA
HÄLSOSKYDDSVERKSAMH
ETER

Hygienisk behandling med
risk för blodsmitta eller annan
smitta, övriga

38 § FMH,
punkt 1 H Timavgift

ANMÄLNINGSPLIKTIGA
HÄLSOSKYDDSVERKSAMH
ETER

Bassängbad 38 § FMH,
punkt 2 H Timavgift

ANMÄLNINGSPLIKTIGA
HÄLSOSKYDDSVERKSAMH
ETER

Fritidsverksamheter 38 § FMH,
punkt 3 H Timavgift

EJ ANMÄLNINGSPLIKTIGA
HÄLSOSKYDDSVERKSAMH
ETER

Bostäder m.m. 45 § FMH,
punkt 1 UH Timavgift

EJ ANMÄLNINGSPLIKTIGA
HÄLSOSKYDDSVERKSAMH
ETER

Undervisning, vård m.m. 45 § FMH,
punkt 2 UH Timavgift

EJ ANMÄLNINGSPLIKTIGA
HÄLSOSKYDDSVERKSAMH
ETER

Samlingslokaler m.m. 45 § FMH,
punkt 3 UH Timavgift

EJ ANMÄLNINGSPLIKTIGA
HÄLSOSKYDDSVERKSAMH
ETER

Hotell m.m. 45 § FMH,
punkt 4 UH Timavgift

EJ ANMÄLNINGSPLIKTIGA
HÄLSOSKYDDSVERKSAMH
ETER

Idrottsanläggningar, camping,
bad m.m.

45 § FMH,
punkt 5 UH Timavgift

EJ ANMÄLNINGSPLIKTIGA
HÄLSOSKYDDSVERKSAMH
ETER

Lokaler för hygienisk
behandling

45 § FMH,
punkt 6 UH Timavgift

EJ ANMÄLNINGSPLIKTIGA
HÄLSOSKYDDSVERKSAMH
ETER

Lokaler för förvaring av djur 45 § FMH,
punkt 7 UH Timavgift
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Sporadiskt tillsynsbehov

Bransch Verksamhet Tillsynsbehov Prövn.-
nivå

GAS- OCH
VÄTSKEFORMIGA
BRÄNSLEN, EL, VÄRME
OCH KYLA

Vindkraft Sporadiskt (tillsyn vid behov) U

Värme- och kylanläggningar Sporadiskt (tillsyn vid behov) U

VATTENFÖRSÖRJNING Sporadiskt (tillsyn vid behov) U

AVFALL Förbränning Sporadiskt (tillsyn vid behov) U

SKJUTFÄLT, SKJUTBANOR
OCH
SPORTANLÄGGNINGAR

Sporadiskt (tillsyn vid behov) U

TEXTILTVÄTTERIER Sporadiskt (tillsyn vid behov) U

ANMÄLNINGSPLIKTIGA
HÄLSOSKYDDSVERKSAMH
ETER

Sporadiskt (tillsyn vid behov) H

ANMÄLNINGSPLIKTIGA
HÄLSOSKYDDSVERKSAMH
ETER

Sporadiskt (tillsyn vid behov) H

ANMÄLNINGSPLIKTIGA
HÄLSOSKYDDSVERKSAMH
ETER

Sporadiskt (tillsyn vid behov) H

ANMÄLNINGSPLIKTIGA
HÄLSOSKYDDSVERKSAMH
ETER

Sporadiskt (tillsyn vid behov) H

ANMÄLNINGSPLIKTIGA
HÄLSOSKYDDSVERKSAMH
ETER

Sporadiskt (tillsyn vid behov) H
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Sammanträdesprotokoll   

Sammanträdesdatum  2021-08-26 
Sida  77 (83) 

 
 

 MILJÖ OCH BYGGNADSNÄMNDEN 

 

Justeras sign 

 

 § 261/2021 

Översyn taxa 2022 (Dnr MOBN2021/0789) 

 Sammanfattning 

Nuvarande taxa för tillsyn och prövning inom miljöbalkens område samt strålskyddslagen 
antogs den 7 november 2019 (KF § 258/2019). En översyn av den nuvarande taxan har gjorts 
under 2021. Anledningen till denna översyn är ändrad lagstiftning samt att vissa revideringar 
behövs då vi utifrån vår erfarenhet noterat ett behov av smärre justeringar av nuvarande taxa. 
Lagstöd för att ta ut avgifter finns i kommunallagen, miljöbalken och strålskyddslagen. 

 
Kommunfullmäktige föreslås besluta följande: 

 
- Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område samt strålskyddslagen antas 

att gälla från och med den 1 januari 2022. 
 

- Taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalkens område samt strålskyddslagen” som 
antogs av kommunfullmäktige den 7 november 2019 (KF § 258/2019) upphör 
därmed att gälla från och med den 1 januari 2022. 

  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Översyn taxa 2022 
Bilaga Inledande bestämmelser 
Bilaga Taxebilaga 1 
Bilaga Taxebilaga 2 och 3 
 
 

Förslag till kommunfullmäktige 
 

1. Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område samt strålskyddslagen antas 
att gälla från och med den 1 januari 2022. 

2. Taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalkens område samt strålskyddslagen” som 
antogs av kommunfullmäktige den 7 november 2019 (KF § 258/2019) upphör 
därmed att gälla från och med den 1 januari 2022. 

__________ 
 
Expedieras till: Miljöenheten 
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum 2021-10-20
Sida 26 (49)

KOMMUNSTYRELSEN Justeras sign

§ 295/2021

Översyn av taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område och 
strålskyddslagen (Dnr MOBN2021/0789)

Nuvarande taxa för tillsyn och prövning inom miljöbalkens område samt strålskyddslagen 
antogs den 7 november 2019 (KF § 258/2019). En översyn av den nuvarande taxan har gjorts 
under 2021. Anledningen till denna översyn är ändrad lagstiftning samt att vissa revideringar 
behövs då vi utifrån vår erfarenhet noterat ett behov av smärre justeringar av nuvarande taxa. 
Lagstöd för att ta ut avgifter finns i kommunallagen, miljöbalken och strålskyddslagen.

Kommunfullmäktige föreslås besluta följande:

- Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område samt strålskyddslagen antas att 
gälla från och med den 1 januari 2022.

- Taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalkens område samt strålskyddslagen” som 
antogs av kommunfullmäktige den 7 november 2019 (KF § 258/2019) upphör därmed 
att gälla från och med den 1 januari 2022.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Översyn taxa 2022
Bilaga Inledande bestämmelser
Bilaga Taxebilaga 1
Bilaga Taxebilaga 2 och 3
Bilaga Protokollsutdrag - Översyn taxa 2022 - 26 augusti

Förslag till kommunfullmäktige
1. Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område samt strålskyddslagen 

antas att gälla från och med den 1 januari 2022.
2. Taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalkens område samt strålskyddslagen” 

som antogs av kommunfullmäktige den 7 november 2019 (KF § 258/2019) upphör 
därmed att gälla från och med den 1 januari 2022.

__________



15 Översyn av taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område

Sammanträdesprotokoll   

Sammanträdesdatum  2021-08-26 
Sida  77 (83) 

 
 

 MILJÖ OCH BYGGNADSNÄMNDEN 

 

Justeras sign 

 

 § 261/2021 

Översyn taxa 2022 (Dnr MOBN2021/0789) 

 Sammanfattning 

Nuvarande taxa för tillsyn och prövning inom miljöbalkens område samt strålskyddslagen 
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- Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område samt strålskyddslagen antas 

att gälla från och med den 1 januari 2022. 
 

- Taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalkens område samt strålskyddslagen” som 
antogs av kommunfullmäktige den 7 november 2019 (KF § 258/2019) upphör 
därmed att gälla från och med den 1 januari 2022. 

  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Översyn taxa 2022 
Bilaga Inledande bestämmelser 
Bilaga Taxebilaga 1 
Bilaga Taxebilaga 2 och 3 
 
 

Förslag till kommunfullmäktige 
 

1. Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område samt strålskyddslagen antas 
att gälla från och med den 1 januari 2022. 

2. Taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalkens område samt strålskyddslagen” som 
antogs av kommunfullmäktige den 7 november 2019 (KF § 258/2019) upphör 
därmed att gälla från och med den 1 januari 2022. 

__________ 
 
Expedieras till: Miljöenheten 
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Tjänsteskrivelse

KOMMUNKANSLIET
ADRESS Stadshuset · 442 81 Kungälv
TELEFON 0303-23 80 00
FAX 0303-190 35
E-POST kommun@kungalv.se
HEMSIDA www.kungalv.se

1(4) 

Handläggarens namn
Oskar Ivarsson 

10/13/2021

Sammanträdestider 2022 (Dnr KS2021/1692-1)
Sammanfattning
Sammanträdestiderna för den politiska organisationen fastställs årligen av respektive instans.
Planeringen av sammanträdesdagarna utgår från förvaltningens årshjul och ärendeflödet mot 
kommunstyrelse och kommunfullmäktige. Hänsyn tas till den ekonomiska boksluts- och 
budgetprocessen. Kanslienheten har med utgångspunkt i det beredningsförfarande som 
behövs för ett effektivt beslutsfattande utarbetat ett förslag till sammanträdestider 2022 för 
kommunstyrelsen med utskott och kommunfullmäktige med beredningar. 

Kommunfullmäktige med beredningar och kommunstyrelsen med utskott rekommenderas 
att anta förslaget till sammanträdestider.

Juridisk bedömning 
Tidpunkter för budgetprocessen och redovisning finns angivna i kommunallagen. 

Årsredovisningen skall överlämnas till revisorerna och fullmäktige senast den 15 april året 
efter det år som redovisningen avser. Årsredovisningen skall sedan godkännas av fullmäktige 
efter det att fullmäktige tagit ställning till frågan om ansvarsfrihet vilket skall ske före 
utgången av juni månad. När det gäller budgeten anges att kommunstyrelsen skall utarbeta 
förslag till budget före oktober månads utgång. Budgeten skall därefter fastställas av 
fullmäktige före november månads utgång.

Bakgrund
Planeringen av sammanträdesdagarna utgår från förvaltningens årshjul där ärendeflödet mot
kommunstyrelse och kommunfullmäktige samt ekonomiska boksluts- och budgetprocessen 
finns med. Sammanträdesdagarna för 2020 är planerade efter följande inriktning:

- Kommunfullmäktige sammanträder på torsdagar
- Kommunstyrelsen sammanträder på onsdagar
- Utskottet för trygghet och stöd (UTS) sammanträder på onsdagar 
- Utskottet för samhälle och utveckling (USU) och utskottet för bildning och lärande 

(UBL) sammanträder på tisdagar 
- Kultur- och fritidsberedningen och beredningen för trygghet och stöd sammanträder på 

tisdagar 
- Beredningen för samhälle och utveckling, ekonomiberedningen och beredningen för 

bildning och lärande och sammanträder på onsdagar
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- Demokratiberedningen sammanträder på torsdagar 

Nämnderna och kommunrevisionen fastställer sina egna sammanträdestider men ingår i den 
övergripande planeringen kommunkansliet genomför. 

Verksamhetens bedömning
Nämndordförande planerar och bedömer tidsåtgång för aktuell nämnd. 
Nämndorganisationen anpassar därefter sammanträdena så att ärendena på ett effektivt sätt 
skall kunna nå kommunfullmäktige. För att optimera hanteringen av kommunens 
övergripande planeringsprocesser är det viktigt att dessa synkroniseras med 
förvaltningsledningens och politikens inlämnings- och sammanträdestider.

Kommunkansliet föreslår att föreslagna sammanträdestider godkänns.

Ärendenivåer – bedömning utifrån kommunfullmäktiges strategiska mål eller 
kommunstyrelsens resultatmål
När och hur ofta de politiska instanserna sammanträder har ingen direkt koppling till 
kommunfullmäktiges strategiska mål eller kommunstyrelsens resultatmål. 

Bedömning utifrån miljö, hållbarhet och mål i Agenda 2030 
Ärendet har viss koppling till mål 16 om fredliga och inkluderande samhällen där delmålen 
nedan särskilt kan nämnas. 

16.6 Bygga upp effektiva och transparenta institutioner med ansvarsutkrävande på alla 
nivåer.
16.7 Säkerställa ett lyhört, inkluderande, deltagandebaserat och representativt beslutsfattande 
på alla nivåer

Bedömning utifrån politiska styrdokument 
Förutom kommunallagagen, styr kommunfullmäktiges arbetsordning och nämndernas 
reglementen över instansernas sammanträdestider. De skiljer sig inte från kommunallagen 
som anger att nämnden sammanträder på dag och tid som nämnden bestämmer.
 

Bedömning utifrån ett medborgar- och brukarperspektiv 
Fullmäktiges sammanträden är offentliga. För nämnder och beredningars anges att 
sammanträden ska hållas inom stängda dörrar. Nämnd och beredning får dock besluta att 
dess sammanträden ska vara offentliga, om fullmäktige har medgett det. I Kungälvs 
kommun har något sådant beslut inte fattats. 

Ekonomisk bedömning
Arvoden utgår enligt arvodesreglementet och finansieras inom ramen för den politiska 
detaljbudgeten.
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Förslag till Kommunstyrelsen
1. Kommunstyrelsen sammanträder på onsdagar klockan 09.00 (om inget 

annat anges) den: 12 januari, 16 februari, 23 mars, 27 april, 18 maj, 22 
juni, 17 augusti, 21 september, 19 oktober, 16 november, 14 december.

2. Kommunstyrelsens informationssammanträden sker på onsdagar klockan 
09.00 (om inget annat anges) den: 6 april, 1 juni, 12 oktober, 23 november.

3. Utskottet för bildning och lärande (UBL) sammanträder på tisdagar 
klockan 11.00 (om inget annat anges) den: 1 februari, 8 mars, 12 april, 3 
maj, 8 juni, 6 september, 4 oktober, 8 november, 29 november. 

4. Utskottet för trygghet och stöd (UTS) sammanträder på onsdagar klockan 
13.00 (om inget annat anges) den: 2 februari, 9 mars, 13 april, 4 maj. 9 
juni, 7 september, 5 oktober, 9 november, 30 november.

5. Utskottet för samhälle och utveckling (USU) sammanträder på tisdagar 
klockan 10.00 (om inget annat anges) den: 1 februari, 8 mars, 12 april, 3 
maj, 8 juni, 6 september, 4 oktober, 8 november, 29 november.

Förslag till kommunfullmäktige 

1. Kommunfullmäktige sammanträder på torsdagar klockan 17.00 (om inget annat 
anges) i sessionssalen Stadshuset, den: 27 januari, 3 mars, 7 april, 12 maj, 30 
juni, 1 september, 6 oktober, 3 november (val av presidium), 10 november, 1 
december (val till nämnder och beredningar), 8 december.

2. Kultur- och fritidsberedningen sammanträder på tisdagar klockan 15:00 (om 
inget annat anges) den: 18 januari, 22 februari, 22 mars, 26 april, 17 maj, 21 
juni, 20 september.

3. Beredningen för trygghet och stöd sammanträder på tisdagar klockan 15:00 (om 
inget annat anges) den: 18 januari, 22 februari, 22 mars, 26 april, 17 maj, 21 
juni, 20 september.

4. Ekonomiberedningen sammanträder på onsdagar klockan 15:00 (om inget 
annat anges) den: 20 januari, 19 januari, 23 februari, 23 mars, 27 april, 18 maj, 
22 juni, 21 september.

5. Beredningen för samhälle och utveckling sammanträder på onsdagar klockan 
15:00 (om inget annat anges) den: 19 januari, 23 februari, 23 mars, 27 april, 18 
maj, 22 juni, 21 september.

6. Beredningen för bildning och lärande sammanträder på onsdagar klockan 13:00 
(om inget annat anges) den: 19 januari, 23 februari, 23 mars, 27 april, 18 maj, 
22 juni, 21 september.
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7. Demokratiberedningen sammanträder på torsdagar klockan 17:00 (om inget 
annat anges) den: 20 januari, 24 februari, 24 mars, 28 april, 19 maj, 23 juni, 22 
september.

Haleh Lindqvist Erik Lindskog 
kommundirektör administrativ chef 

Expedieras till: Kommunkansliet

För kännedom till: Kundcenter, Internservice, Förvaltningsledningen
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KOMMUNSTYRELSEN Justeras sign

§ 293/2021

Sammanträdestider 2022 (Dnr KS2021/1692)
Sammanfattning
Sammanträdestiderna för den politiska organisationen fastställs årligen av respektive instans.
Planeringen av sammanträdesdagarna utgår från förvaltningens årshjul och ärendeflödet mot 
kommunstyrelse och kommunfullmäktige. Hänsyn tas till den ekonomiska boksluts- och 
budgetprocessen. Kanslienheten har med utgångspunkt i det beredningsförfarande som 
behövs för ett effektivt beslutsfattande utarbetat ett förslag till sammanträdestider 2022 för 
kommunstyrelsen med utskott och kommunfullmäktige med beredningar. 

Kommunfullmäktige med beredningar och kommunstyrelsen med utskott rekommenderas 
att anta förslaget till sammanträdestider.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Sammanträdestider 2022

Yrkanden
Gun-Marie Daun (KD): Utskottet för bildning och lärande sammanträder på onsdagar.

Beslut
1. Kommunstyrelsen sammanträder på onsdagar (om inget annat anges) den: 

12 januari, 16 februari, 23 mars, 27 april, 18 maj, 22 juni, 17 augusti, 21 
september, 19 oktober, 16 november, 14 december.

2. Kommunstyrelsens informationssammanträden sker på onsdagar (om 
inget annat anges) den: 6 april, 1 juni, 12 oktober, 23 november.

3. Utskottet för bildning och lärande (UBL) sammanträder på tisdagar (om 
inget annat anges) den: 1 februari, 8 mars, 12 april, 3 maj, 7 juni, 6 
september, 4 oktober, 8 november, 29 november. 

4. Utskottet för trygghet och stöd (UTS) sammanträder på onsdagar (om 
inget annat anges) den: 2 februari, 9 mars, 13 april, 4 maj, 8 juni, 7 
september, 5 oktober, 9 november, 30 november.

5. Utskottet för samhälle och utveckling (USU) sammanträder på tisdagar 
(om inget annat anges) den: 1 februari, 8 mars, 12 april, 3 maj, 7 juni, 6 
september, 4 oktober, 8 november, 29 november.

Förslag till kommunfullmäktige 

1. Kommunfullmäktige sammanträder på torsdagar klockan 17.00 (om inget annat 
anges) i sessionssalen Stadshuset, den: 27 januari, 3 mars, 7 april, 12 maj, 30 
juni, 1 september, 6 oktober, 3 november (val av presidium), 10 november, 1 
december (val till nämnder och beredningar), 8 december.
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2. Kultur- och fritidsberedningen sammanträder på tisdagar klockan 15:00 (om 
inget annat anges) den: 18 januari, 22 februari, 22 mars, 26 april, 17 maj, 21 
juni, 20 september.

3. Beredningen för trygghet och stöd sammanträder på tisdagar klockan 15:00 (om 
inget annat anges) den: 18 januari, 22 februari, 22 mars, 26 april, 17 maj, 21 
juni, 20 september.

4. Ekonomiberedningen sammanträder på onsdagar klockan 15:00 (om inget 
annat anges) den: 20 januari, 19 januari, 23 februari, 23 mars, 27 april, 18 maj, 
22 juni, 21 september.

5. Beredningen för samhälle och utveckling sammanträder på onsdagar klockan 
15:00 (om inget annat anges) den: 19 januari, 23 februari, 23 mars, 27 april, 18 
maj, 22 juni, 21 september.

6. Beredningen för bildning och lärande sammanträder på onsdagar klockan 13:00 
(om inget annat anges) den: 19 januari, 23 februari, 23 mars, 27 april, 18 maj, 
22 juni, 21 september.

7. Demokratiberedningen sammanträder på torsdagar klockan 17:00 (om inget 
annat anges) den: 20 januari, 24 februari, 24 mars, 28 april, 19 maj, 23 juni, 22 
september.

__________

Expedieras till: Kommunkansliet

För kännedom till: Kundcenter, Internservice, Förvaltningsledningen
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KOMMUNSTYRELSEN Justeras sign

§ 293/2021

Sammanträdestider 2022 (Dnr KS2021/1692)
Sammanfattning
Sammanträdestiderna för den politiska organisationen fastställs årligen av respektive instans.
Planeringen av sammanträdesdagarna utgår från förvaltningens årshjul och ärendeflödet mot 
kommunstyrelse och kommunfullmäktige. Hänsyn tas till den ekonomiska boksluts- och 
budgetprocessen. Kanslienheten har med utgångspunkt i det beredningsförfarande som 
behövs för ett effektivt beslutsfattande utarbetat ett förslag till sammanträdestider 2022 för 
kommunstyrelsen med utskott och kommunfullmäktige med beredningar. 

Kommunfullmäktige med beredningar och kommunstyrelsen med utskott rekommenderas 
att anta förslaget till sammanträdestider.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Sammanträdestider 2022

Yrkanden
Gun-Marie Daun (KD): Utskottet för bildning och lärande sammanträder på onsdagar.

Beslut
1. Kommunstyrelsen sammanträder på onsdagar (om inget annat anges) den: 

12 januari, 16 februari, 23 mars, 27 april, 18 maj, 22 juni, 17 augusti, 21 
september, 19 oktober, 16 november, 14 december.

2. Kommunstyrelsens informationssammanträden sker på onsdagar (om 
inget annat anges) den: 6 april, 1 juni, 12 oktober, 23 november.

3. Utskottet för bildning och lärande (UBL) sammanträder på tisdagar (om 
inget annat anges) den: 1 februari, 8 mars, 12 april, 3 maj, 7 juni, 6 
september, 4 oktober, 8 november, 29 november. 

4. Utskottet för trygghet och stöd (UTS) sammanträder på onsdagar (om 
inget annat anges) den: 2 februari, 9 mars, 13 april, 4 maj, 8 juni, 7 
september, 5 oktober, 9 november, 30 november.

5. Utskottet för samhälle och utveckling (USU) sammanträder på tisdagar 
(om inget annat anges) den: 1 februari, 8 mars, 12 april, 3 maj, 7 juni, 6 
september, 4 oktober, 8 november, 29 november.

Förslag till kommunfullmäktige 

1. Kommunfullmäktige sammanträder på torsdagar klockan 17.00 (om inget annat 
anges) i sessionssalen Stadshuset, den: 27 januari, 3 mars, 7 april, 12 maj, 30 
juni, 1 september, 6 oktober, 3 november (val av presidium), 10 november, 1 
december (val till nämnder och beredningar), 8 december.
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2. Kultur- och fritidsberedningen sammanträder på tisdagar klockan 15:00 (om 
inget annat anges) den: 18 januari, 22 februari, 22 mars, 26 april, 17 maj, 21 
juni, 20 september.

3. Beredningen för trygghet och stöd sammanträder på tisdagar klockan 15:00 (om 
inget annat anges) den: 18 januari, 22 februari, 22 mars, 26 april, 17 maj, 21 
juni, 20 september.

4. Ekonomiberedningen sammanträder på onsdagar klockan 15:00 (om inget 
annat anges) den: 20 januari, 19 januari, 23 februari, 23 mars, 27 april, 18 maj, 
22 juni, 21 september.

5. Beredningen för samhälle och utveckling sammanträder på onsdagar klockan 
15:00 (om inget annat anges) den: 19 januari, 23 februari, 23 mars, 27 april, 18 
maj, 22 juni, 21 september.

6. Beredningen för bildning och lärande sammanträder på onsdagar klockan 13:00 
(om inget annat anges) den: 19 januari, 23 februari, 23 mars, 27 april, 18 maj, 
22 juni, 21 september.

7. Demokratiberedningen sammanträder på torsdagar klockan 17:00 (om inget 
annat anges) den: 20 januari, 24 februari, 24 mars, 28 april, 19 maj, 23 juni, 22 
september.

__________

Expedieras till: Kommunkansliet

För kännedom till: Kundcenter, Internservice, Förvaltningsledningen
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From:                                 Oskar Ivarsson
Sent:                                  Mon, 18 Oct 2021 11:19:07 +0000
To:                                      Registrator
Subject:                             VB: Motion till kommunfullmäktige
Attachments:                   Motion Idrottsskola för seniorer.docx

 
 

Från: Matilda Jansson (L) <Matilda.Jansson@kungalv.se> 
Skickat: den 16 oktober 2021 06:46
Till: Oskar Ivarsson <Oskar.Ivarsson@kungalv.se>
Ämne: Motion till kommunfullmäktige  
 
Hej  
Här kommer en motion från Liberalerna till kommunfullmäktige  
Mvh Matilda Jansson  
2021-10-16 
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Motion 

Utred möjligheten till ökad fysisk aktivitet och rörelse för seniorer genom hela livet 

Motion och fysisk aktivitet ger god hälsa i synnerhet för äldre. Att kunna ta del av idrott och 
föreningsliv som äldre är kanske inte alltid lika tillgängligt och enkelt som för yngre, där 
kommunala föreningar och privata företag inriktar sig på att locka och erbjuda unga barn i 
rörelse. För äldre finns inte det självklara utbudet och valmöjligheterna att gå på pass och 
delta i idrott är högst begränsat. 

Liberalerna i Kungälv är ett parti som anser att det ska vara självklart att delta i idrott och 
föreningslivet oavsett ålder, bakgrund, förkunskaper och ekonomiska förutsättningar och 
funktionshinder. 

För de yngre barnen i Kungälv har vi något som heter idrottsskola, då det ges möjlighet att 
prova på olika idrotter under en begränsad period. Det är ett strukturerat sätt att visa upp olika 
sporter och föreningar. Det blir många barns ingång till idrottslivet.

Motionen avser därför 
- att kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda möjligheten att utveckla en ”prova på” 

idrottsskola som riktat sig till seniorer (ett begrepp fritt för tolkning) i Kungälvs 
kommun.

Matilda Jansson 
Liberalerna 
Kungälv 2021-10-15



18 Entledigande samt val av ledamöter och presidium i styrelse – AB Kongahälla - KS2021/1741-1 Entledigande samt val av ledamöter och presidium i styrelse – AB Kongahälla : Entledigande samt val av ledamöter och presidium i styrelse – AB Kongahälla

Tjänsteskrivelse

KOMMUNKANSLIET
ADRESS Stadshuset · 442 81 Kungälv
TELEFON 0303-23 80 00
FAX 0303-190 35
E-POST kommun@kungalv.se
HEMSIDA www.kungalv.se

1(2) 

Handläggarens namn
Oskar Ivarsson 

10/28/2021

Entledigande samt val av ledamöter och presidium i styrelse – AB 
Kongahälla (Dnr KS2021/1741-1)
Sammanfattning
Kommunfullmäktige ska välja ett antal ledamöter till Aktiebolaget Kongahällas styrelse. Bland 
ledamöterna ska en ordförande och två vice ordförande utses. Enligt förslag till ny bolagspolicy 
bör styrelsens sammansättning se ut enligt följande:

I koncernens moderbolag utser kommunfullmäktige samtliga styrelseledamöter och i 
förekommande fall suppleanter. I styrelsen bör kommunstyrelsens presidium ingå. 
Moderbolagets styrelse bör vara representerat i dotterbolagens styrelser, lämpligtvis i form 
av presidium.

Den föreslagna bolagsordningen anger att styrelsen bör bestå av mellan sju och elva 
ledamöter.

Förslag till kommunfullmäktige
1. Miguel Odhner (S), Anders Holmensköld och Mikael Wintell (UP) entledigas 
från sina uppdrag i Aktiebolaget Kongahällas styrelse. 

2. Till ledamöter i styrelsen för Aktiebolaget Kongahälla utses:
NN
NN
NN
NN
NN
NN
NN

3. Till ordförande i styrelsen för Aktiebolaget Kongahälla utses NN.
4. Till förste vice ordförande i styrelsen för Aktiebolaget Kongahälla utses NN.
5. Till andre vice ordförande i styrelsen för Aktiebolaget Kongahälla utses NN. 

Expedieras till: Soltak AB, Jonna Bakkum, Ekonomienheten. Sandra Caspersson
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Tjänsteskrivelse

KOMMUNKANSLIET
ADRESS Stadshuset · 442 81 Kungälv
TELEFON 0303-23 80 00
FAX 0303-190 35
E-POST kommun@kungalv.se
HEMSIDA www.kungalv.se

1(1) 

Handläggarens namn
Oskar Ivarsson 

10/28/2021

Entledigande samt val av stämombud – AB Kongahälla  (Dnr 
KS2021/1742-1)
Sammanfattning
Kommunfullmäktige behöver utse ett nytt ombud till bolagstämma för Aktiebolaget Kongahälla 
samt entlediga Elisabeth Mattson (L) från uppdraget.

Förslag till kommunfullmäktige
1. Elisabeth Matsson (L) entledigas från sitt uppdrag som ombud till bolagsstämma 
för Aktiebolaget Kongahälla.

2. Till ombud för Aktiebolaget Kongahällas bolagsstämma utses NN. 
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Tjänsteskrivelse

KOMMUNKANSLIET
ADRESS Stadshuset · 442 81 Kungälv
TELEFON 0303-23 80 00
FAX 0303-190 35
E-POST kommun@kungalv.se
HEMSIDA www.kungalv.se

1(1) 

Handläggarens namn
Oskar Ivarsson 

10/28/2021

Entledigande samt val av lekmannarevisorer – AB Kongahälla (Dnr 
KS2021/1743-1)
Sammanfattning
Kommunfullmäktige ska utse lekmannarevisorer till Aktiebolaget Kongahälla efter förslag från 
kommunrevisionen. För närvarande finns det vakanta platser i nedan instanser. 
Kommunrevisionen föreslår att följande val genomförs:

1. Till ordinarie lekmannarevisorer i Aktiebolaget Kongahälla utses Göran Johansson (KD) och 
Björn Brogren (S).
2. Till ersättande lekmannarevisorer utses Lena Schandorff (S) och Solveig Lundgren (MP).

Förslag till kommunfullmäktige
1. Till ordinarie lekmannarevisorer i Aktiebolaget Kongahälla utses Göran 
Johansson (KD) och Björn Brogren (S).
2. Till ersättande lekmannarevisorer i Aktiebolaget Kongahälla utses Lena 
Schandorff (S) och Solveig Lundgren (MP).

Expedieras till: Sandra Caspersson, Lönenheten, Internservice, Jonna Bakkum, Oskar Ivarsson
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Handläggarens namn
Oskar Ivarsson

2021-10-28

Avsägelse från uppdrag som ordförande i Beredningen för 
bildning och lärande och som ledamot i Beredningen för bildning 
och lärande - Fredrik Schandorff (S) (Dnr KS2021/1783-2)
Fredrik Schandorff (S) har inkommit med en avsägelse från uppdrag som 
ordförande i Beredningen för bildning och lärande samt som ledamot i 
Beredningen för bildning och lärande.

Kommunfullmäktige föreslås bevilja Fredrik Schandorffs avsägelse. 

Beslutsunderlag
avsägelse

Förslag till beslut
1. Fredrik Schandorffs (S) avsägelse från uppdrag som ordförande och ledamot i 
Beredningen för bildning och lärande beviljas.

2. Till ny ledamot i Beredningen för bildning och lärande utses NN.

3. Till ny ordförande i beredningen för bildning och lärande utses NN. 

Expedieras till: Soltak AB, Jonna Bakkum, Sandra Caspersson

För kännedom till:
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