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Punkt 9/22: Svar på motion till kommunfullmäktige om språkkrav i omsorgsyrken
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Tjänsteskrivelse

Handläggarens namn
Maria Stenmark
Josefin Björkman

1/26/2022

Svar på motion till kommunfullmäktige om språkkrav i omsorgsyrken
(Dnr KS2021/0877-3)
Sammanfattning
I en motion till kommunfullmäktige förslår Victoria Dahlqvist (gruppledare) och Morgan
Carlsson (vice gruppledare) (SD) att en modell för språktester i rekryteringsprocessen vid
nyanställning skall tas fram samt att ett förslag på hur språktester kan införas för befintlig
personal som åläggs att genomföra språktest med godkänt resultat och vid behov studera
under eget ansvar för att nå nivån C1. Språkkunskapen bör således i första hand
villkoras och testas för godkänt inom gällande utbildning. Verksamheten ser att långsiktiga
satsningar på ett språkstödjande arbete inom vård och omsorgsarbete bör fortgå liksom de
språkstödjande insatserna inom verksamheterna.
Juridisk bedömning
- Nedanstående bedömning har gjorts av kommunjurist.
Det är upp till rekryterande arbetsgivare att beskriva vilka krav och förkunskaper som ställs
på en viss tjänst, under förutsättning att dessa krav är sakliga och inte strider mot annan
lagstiftning.
Att en arbetsgivare vid rekrytering ställer krav på att arbetssökande uppfyller krav på goda
språkkunskaper bedöms vara förenligt med bestämmelserna i diskrimineringslagen
(2008:567), och innebär således i regel varken direkt eller indirekt diskriminering (jfr
Arbetsdomstolens avgöranden 2005 nr 98 samt 2008 nr 47).
Det är vidare tillåtet för arbetsgivare att erbjuda befintligt anställda utbildningsinsatser i
t.ex. det svenska språket.
Förvaltningens bedömning
I en motion till kommunfullmäktige förslår Victoria Dahlqvist (gruppledare) och Morgan
Carlsson (vice gruppledare )(SD) att en modell för språktester i rekryteringsprocessen vid
nyanställning skall tas fram samt att ett förslag på hur språktester kan införas för befintlig
personal som åläggs att genomföra språktest med godkänt resultat och vid behov studera
under eget ansvar för att nå nivån C1. De föreslår att språktester och ett språklyft införs i
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vård och omsorg för att nå mål om högkvalitativ välfärd där förmågan att förstå och göra
sig förstådd är en förutsättning.
Omsorgsmottagare med behov av stöd och deras närstående ska känna sig trygga med att
vård- och omsorgspersonalen har den kompetens som krävs för att utföra
arbetsuppgifterna och att omsorgen är av god kvalitet. Verksamheten ser att det är av vikt
med god kunskap inom det svenska språket för personal inom vård- och omsorg.
Verksamheten anser att språkkrav för personal inom vård och omsorg ska ställas inom
rekryteringsförfarandet genom krav på god förmåga i svenska språket i tal och skrift och
en viss utbildningsnivå. För godkänd utbildning bör goda kunskaper i svenska språket vara
en förutsättning. Därigenom kan verksamheten säkerställa språkkunskapen genom
uppvisande av examensbevis vid anställning.
Vid nyanställning i sektor Trygghet och stöd sker inledande telefonintervju där
verksamheten inte går vidare med kandidater som inte har tillräckliga språkkunskaper för
att göra sig förstådda eller inte förstår de frågor som ställs. Därefter bokas kandidaten in
för personlig intervju med ansvarig enhetschef där det framgår om hen har goda kunskaper
i svenska språket i tal och skrift. Kandidater som inte har tillräckliga språkkunskaper i
svenska blir medvetandegjorda om att de behöver stärka sina kunskaper i svenska språket
för att få möjlighet till anställning inom verksamheten samt stärka sin anställningsbarhet
mot andra arbetsgivare
Trygghet och stöd arbetar efter en kompetensförsörjningsplan i enlighet med
Äldreomsorgslyftet. Medarbetare utbildas till handledare för att stödja upp i verksamheterna
för att tydliggöra och våga ställa krav på elever avseende den kommunikativa förmågan. En
kommande satsning är språkombud, som tyvärr blivit försenad på grund av pandemin,
för att öka kunskap i svenska hos vissa av äldreomsorgens medarbetare. Trygghet och stöd
deltar i ”Äldreomsorgslyftet” där SKR samarbetar med regeringen och fackförbundet
Kommunal för nationellt enhetlig utbildning och tydliga utvecklingsmöjligheter i
yrkena.
Trygghet och stöd ingår i Vård- och omsorgscollege, VO-College, är en nationell
samverkansorganisation som även verkar regionalt och lokalt. Det övergripande syftet är
att trygga framtida personal- och kompetensförsörjning inom vård och omsorg.
Medlemmarna är SKR, Fackförbundet Kommunal, Vårdföretagarna, Arbetsgivarföreningen
KFO och Sobona (de kommunala företagens arbetsgivarförbund). Inom det regionala och
lokala arbetet inom VO-College utvecklas samverkansavtal mellan arbetsliv och
utbildningsanordnare för att anordna grund- och vidareutbildningar och stärka
kompetensen bland vård- och omsorgspersonal
Socialstyrelsen har allmänna råd (SOFSFS 2011:12) om grundläggande kunskaper hos
personal som arbetar i socialtjänstens omsorg om äldre innehåller rekommendationer
gällande de grundläggande kunskaper som behövs för att arbeta som till exempel
vårdbiträde eller undersköterska.
https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/foreskrifteroch-allmanna-rad/2016-6-30.pdf
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Enligt Skolverket ingår Svenska 2 i gymnasieutbildningen för att bli undersköterska.
Svenska 3 som motsvarar C1 enligt den gemensamma europeiska referensramen för språk
finns som valbar vid fördjupning inom utbildningen. Verksamhetens bedömning är att
krav enligt den europeiska referensramen C1, är en alltför hög nivå att generellt kräva av
anställda inom vård och omsorg då vi kräver en utbildning på gymnasienivå för
undersköterskor. Nivå C1 är däremot ett rimligt krav att ställa på legitimerad personal
inom vård och omsorg.
Motionens krav på språkkunskaper motsvarande C1 är rimligt i förhållande till
högskoleutbildad personal men inte för befattningar där vi kräver gymnasieutbildning.
För att klara Vård och omsorgsprogrammet behöver studenten klara godkända betyg i
Svenska 1/Svenska som andraspråk 1 – 100 poäng, vilket gäller för yrkesutbildningar. Det
är en nivå där verksamheten bedömer att medarbetaren har tillräckligt goda kunskaper i
svenska språket i tal och skrift för att utföra aktuella vård- och omsorgsuppgifter på ett
kvalitativt sätt. För att säkerställa kunskapen vid ett anställningsförfarande skulle det vara
möjligt att låta kandidaterna läsa en genomförandeplan och sedan svara på muntliga frågor
genom skriftliga svar på hur de skulle hantera olika uppkomna situationer kring den
uppdiktade brukaren. Verksamheterna arbetar vidare med frågan för att skapa test ”case”
som motsvarar ett språktest för att säkerställa goda kunskaper i svenska språket i tal och
skrift. inom vård och omsorg.
Från och med den 1 juli 2023 kommer undersköterskor vara legitimerade i syfte att stärka
säkerheten och kvaliteten inom vård och omsorg. Oavsett om undersköterskan arbetar
inom hälso- och sjukvården, LSS-verksamhet eller äldreomsorgen så har hen den kunskap
som förväntas.
https://www.regeringen.se/artiklar/2021/03/regeringen-foreslar-skyddad-yrkestitel-forunderskoterskor/
Under pandemin har det nationellt uppmärksammats att grundkompetensen behöver höjas
inom vård och omsorg. Det pågår en kompetenshöjande satsning inom ramarna för
äldreomsorgslyftet för att utbilda befintlig personal inom verksamheten.
Ärendenivåer – bedömning utifrån kommunfullmäktiges strategiska mål eller
kommunstyrelsens resultatmål
Bedömningen är att motionen språkkrav inom omsorgsyrken ska bedömas utifrån
följande av kommunfullmäktiges strategiska mål:
 Strategiska förutsättningar.
 Att ge förutsättningar för livslångt lärande

Motionen bedöms även utifrån följande av kommunstyrelsens resultatmål
 Attraktivt att vara anställd i Kungälvs kommun.
 Vuxenutbildningen bidrar till livslångt lärande och Sveriges lägsta arbetslöshet.

Bedömning utifrån miljö, hållbarhet och mål i Agenda 2030
Kungälvs kommun tar stöd i Agenda 2030 och de 17 globala hållbarhetsmålen i sitt
hållbarhetsarbete. Bedömningen är att motionen är relevant utifrån följande mål i Agenda
2030:
Mål 3. God hälsa och välbefinnande

Mål 8. Anständiga arbetsvillkor och ekonomiskt tillväxt
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Bedömning utifrån politiska styrdokument
Motionen ska bedömas utifrån prioriterat område ”arbete och sysselsättning i program
Social hållbarhet – ökat innanförskap” (Dnr KS2019/0202). I den underliggande Social
översiktsplan (Dnr KS2019/1500) är bedömningen att motionen är särskilt relevant utifrån
insatserna:


Skapa möjligheter för vuxna att utbilda sig för en etablering på arbetsmarknaden
utifrån faktiska behov.

 Utifrån Samhällskontraktet med näringsliv och civilsamhälle verka för en

effektivare etablering på arbetsmarknaden.
Bedömning utifrån ett medborgar- och brukarperspektiv
Kvaliteten inom vård och omsorg har betydelse för vård- och omsorgsmottagare och
anhörigas tillit. Brister vad gäller språkkompetens bland personal inom vård och omsorg
kan leda till att vård- och omsorgsmottagare tillsammans med anhöriga väljer bort
omsorgen, vilket riskerar påverka arbetslivet och enskildas ekonomi på både kort och lång
sikt, liksom samhällsekonomin och skatteintäkter. Språket är det viktigaste arbetsredskapet
i kommunikationen med kollegor, omsorgstagare och anhöriga. Att lyssna in, samtala,
upprätta och följa upp genomförandeplaner.
Bedömning utifrån ett medarbetarperspektiv
Arbetsgivaren har vid rekrytering möjlighet att ställa krav på att arbetssökande uppfyller krav på
goda språkkunskaper och det bedöms vara förenligt med bestämmelserna i diskrimineringslagen
(2008:567), det innebär således i regel varken direkt eller indirekt diskriminering (jfr
Arbetsdomstolens avgörande 2005 nr 98 samt 2008 nr 47). Att ha goda språkkunskaper i svenska
språket ger medarbetare bättre förutsättningar att utföra sitt arbete med kvalitet och ger
förutsättningar att kommunicera med kollegor på arbetsplatsen både arbetsrelaterat och
socialt.
Ekonomisk bedömning
Förslaget om att ta fram en modell för språktester i rekryteringsprocessen vid
nyanställning, bedöms öka kommunens kostnader. Enligt Folkuniversitet kostar ett
språktest, så kallade C1- testet, 3000 kr per person och den tar ca. 5 timmar. Det är en stor
personalomsättning inom vård och omsorg. Idag finns det ca. 1200 anställda, och om till
exempel, 20% av de anställda (ca. 240 personer som inte har svenska som modersmål), ska
göra språktestet, så skulle det kosta ca. 720 tkr, som engångssumma, för själva utbildningen
här vikariekostnader och arbetstider för personal är inte inräknade. Inom befintlig
budgetram kommer verksamheten arbeta vidare med att skapa test som motsvarar ett
språktest för att säkerställa goda kunskaper i svenska språket i tal och skrift inom vård och
omsorg.

https://www.folkuniversitetet.se/mer-om-sprak/sprakexamina-och-sprakprov/svenska-c1test/faq-svenska-c1-test/
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Förslag till beslut
Motionen anses besvarad
Lena Arnfelt
sektorchef

Haleh Lindqvist
kommundirektör
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Expedieras till:

För kännedom till:

Maria
Stenmark/ToS
Josefin
Björkman/ToS
Lena Arnfelt/ToS

å motion till kommunfullmäktige om språkkrav i omsorgsyrken - Utskottet för Trygghet och stöd

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
Sida

2022-03-09
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§ 26/2022

Svar på motion till kommunfullmäktige om språkkrav i omsorgsyrken
(Dnr KS2021/0877)
I en motion till kommunfullmäktige förslår Victoria Dahlqvist (gruppledare) och Morgan
Carlsson (vice gruppledare)(SD) att en modell för språktester i rekryteringsprocessen vid
nyanställning skall tas fram samt att ett förslag på hur språktester kan införas för befintlig
personal som åläggs att genomföra språktest med godkänt resultat och vid behov studera
under eget ansvar för att nå nivån C1. Språkkunskapen bör således i första hand
villkoras och testas för godkänt inom gällande utbildning. Verksamheten ser att långsiktiga
satsningar på ett språkstödjande arbete inom vård och omsorgsarbete bör fortgå liksom de
språkstödjande insatserna inom verksamheterna.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Svar på motion till kommunfullmäktige om språkkrav i omsorgsyrken
(Dnr KS2021/0877)
Motion språkkrav inom omsorgsyrken
Yrkande
Pia Gillerstedt (S): Ärendet bordläggs.
Proposition
Ordförande ställer proposition på yrkandet och finner att Utskottet för trygghet och stöd
beslutar att anta Pia Gillerstedts (S) yrkande.
Omröstning begärs inte.
Beslut
Ärendet bordläggs.
__________
Expedieras till
För kännedom till

UTSKOTTET FÖR TRYGGHET OCH
STÖD

Justeras sign

drag - Svar på motion till kommunfullmäktige om språkkrav i omsorgsyrken - Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
Sida

2022-04-27
21 (40)

§ 100/2022

Svar på motion till kommunfullmäktige om språkkrav i omsorgsyrken
(Dnr KS2021/0877)
I en motion till kommunfullmäktige förslår Victoria Dahlqvist (gruppledare) och Morgan
Carlsson (vice gruppledare) (SD) att en modell för språktester i rekryteringsprocessen vid
nyanställning skall tas fram samt att ett förslag på hur språktester kan införas för befintlig
personal som åläggs att genomföra språktest med godkänt resultat och vid behov studera
under eget ansvar för att nå nivån C1. Språkkunskapen bör således i första hand
villkoras och testas för godkänt inom gällande utbildning. Verksamheten ser att långsiktiga
satsningar på ett språkstödjande arbete inom vård och omsorgsarbete bör fortgå liksom de
språkstödjande insatserna inom verksamheterna.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Svar på motion till kommunfullmäktige om språkkrav i omsorgsyrken
Bilaga Motion till kommunfullmäktige om språkkrav i omsorgsyrken
Bilaga Protokollsutdrag - Svar på motion till kommunfullmäktige om språkkrav i
omsorgsyrken - Utskottet för Trygghet och stöd
Bilaga Protokollsutdrag - Svar på motion till kommunfullmäktige om språkkrav i
omsorgsyrken - Utskottet för Trygghet och stöd
Bilaga Protokollsutdrag-Svar på motion till kommunfullmäktige om språkkrav i
omsorgsyrken
Förslag till kommunfullmäktige
1. Motionen anses besvarad med följande förändring:

Sida 4, första stycket under bedömning utifrån ett medarbetarperspektiv
ändras med följande redaktionella tillägg;
”Arbetsgivaren har vid rekrytering möjlighet att ställa krav på att
arbetssökande uppfyller krav på goda språkkunskaper och det bedöms vara
förenligt med bestämmelserna i diskrimineringslagen (2008:567), det innebär
således i regel varken direkt eller indirekt diskriminering (jfr Arbetsdomstolens
avgörande 2005 nr 98 samt 2008 nr 47).”
__________
Expedieras till: Morgan Carlsson (SD) och Victoria Dahlqvist (SD).

KOMMUNSTYRELSEN

Justeras sign

Punkt 9/22, Bilaga 3: Motion till kommunfullmäktige om språkkrav i omsorgsyrken

̊

̊

Victoria Dahlqvist (gruppledare)

Morgan Carlsson (vice gruppledare)

å motion till kommunfullmäktige om språkkrav i omsorgsyrken - Utskottet för Trygghet och stöd

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
Sida

2022-02-02
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§ 10/2022

Svar på motion till kommunfullmäktige om språkkrav i omsorgsyrken
(Dnr KS2021/0877)
I en motion till kommunfullmäktige förslår Victoria Dahlqvist (gruppledare) och Morgan
Carlsson (vice gruppledare)(SD) att en modell för språktester i rekryteringsprocessen vid
nyanställning skall tas fram samt att ett förslag på hur språktester kan införas för befintlig
personal som åläggs att genomföra språktest med godkänt resultat och vid behov studera
under eget ansvar för att nå nivån C1. Språkkunskapen bör således i första hand villkoras
och testas för godkänt inom gällande utbildning. Verksamheten ser att långsiktiga satsningar
på ett språkstödjande arbete inom vård och omsorgsarbete bör fortgå liksom de
språkstödjande insatserna inom verksamheterna.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Svar på motion till kommunfullmäktige om språkkrav i omsorgsyrken
(Dnr KS2021/0877-3)
Motion språkkrav inom omsorgsyrken
Yrkande
Morgan Carlsson (SD): Ärendet återremitteras för att motionärernas intentioner också ska
beaktas i förslaget till beslut.
Proposition
Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att Utskottet för trygghet och stöd
beslutar att anta Morgan Carlssons (SD) yrkande.
Omröstning begärs inte.
Beslut
Ärendet återremitteras för att motionärernas intentioner också ska beaktas i förslaget
till beslut.
__________
Expedieras till

För kännedom till

Maria
Stenmark/ToS
Josefin
Björkman/ToS
Lena Arnfelt/ToS

UTSKOTTET FÖR TRYGGHET OCH
STÖD

Justeras sign

Bilaga 6: Protokollsutdrag-Svar på motion till kommunfullmäktige om språkkrav i omsorgsyrken

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
Sida

2022-04-13
12 (14)

§ 38/2022

Svar på motion till kommunfullmäktige om språkkrav i omsorgsyrken
(Dnr KS2021/0877)
I en motion till kommunfullmäktige förslår Victoria Dahlqvist (gruppledare) och Morgan
Carlsson (vice gruppledare)(SD) att en modell för språktester i rekryteringsprocessen vid
nyanställning skall tas fram samt att ett förslag på hur språktester kan införas för befintlig
personal som åläggs att genomföra språktest med godkänt resultat och vid behov studera
under eget ansvar för att nå nivån C1. Språkkunskapen bör således i första hand
villkoras och testas för godkänt inom gällande utbildning. Verksamheten ser att långsiktiga
satsningar på ett språkstödjande arbete inom vård och omsorgsarbete bör fortgå liksom de
språkstödjande insatserna inom verksamheterna.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Svar på motion till kommunfullmäktige om språkkrav i omsorgsyrken
(Dnr KS2021/0877)
Motion språkkrav inom omsorgsyrken
Protokollsutdrag - Svar på motion till kommunfullmäktige om språkkrav i omsorgsyrken Utskottet för Trygghet och stöd
Protokollsutdrag - Svar på motion till kommunfullmäktige om språkkrav i omsorgsyrken Utskottet för Trygghet och stöd
Yrkande
Morgan Carlsson (SD): Motionen anses besvarad men meningen på sida 4, första stycket
under bedömning utifrån ett medarbetarperspektiv ändras med följande redaktionella tillägg;
”Arbetsgivaren har vid rekrytering möjlighet att ställa krav på att arbetssökande uppfyller
krav på goda språkkunskaper och det bedöms vara förenligt med bestämmelserna i
diskrimineringslagen (2008:567), det innebär således i regel varken direkt eller indirekt
diskriminering (jfr Arbetsdomstolens avgörande 2005 nr 98 samt 2008 nr 47).”
Proposition
Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att Utskottet för trygghet och stöd
beslutar att anta Morgan Carlssons (SD) yrkande.
Omröstning begärs inte.
Förslag till kommunfullmäktige
1. Motionen anses besvarad
__________

Justeras sign
UTSKOTTET FÖR TRYGGHET OCH
STÖD

Punkt 10/22: Svar motion om idrottskola för äldre

Tjänsteskrivelse

Handläggarnas namn
Johan Sjöholm och Ann-Charlotte Björkqvist
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4/8/2022

Svar på motion om idrottsskola för äldre (Dnr KS2021/1740-3)
Sammanfattning
Vid kommunfullmäktige den 4 november 2021 inkom Matilda Jansson (L) med en motion
om att utreda möjligheterna till ökad fysisk aktivitet och rörelse för seniorer genom hela
livet.
Hälsofrämjande och förebyggande enheten bedriver ett aktivt arbete med särskilt fokus på
öka den fysiska aktiviteten bland seniorer i Kungälvs kommun. Ett arbete som sker i
samverkan med bland annat föreningslivet och kommunrehab.
Uppföljningar visar att idrottsskola för äldre tenderar att locka en målgrupp som redan är
fysiskt aktiv. Verksamhetens bedömning är att inplanerat upplägg når flera seniorer och
dessutom är ett effektivare nyttjande av befintliga resurser.
Förslag kommunfullmäktige:
Motionen anses besvarad.
Juridisk bedömning
Det finns inga juridiska hinder för en idrottsskola för äldre.
Förvaltningens bedömning
Vid kommunfullmäktige den 4 november 2021 inkom Matilda Jansson (L) med en motion
om ökad fysisk aktivitet och rörelse. I motionen föreslås att kommunstyrelsen får i uppdrag
att utreda möjligheten att utveckla en ”prova på” idrottsskola som riktat sig till seniorer i
Kungälvs kommun. Enligt beslut från kommunfullmäktige den 4 november 2021 §
149/2021 remitteras motionen till kommunstyrelsen för vidare behandling.
Konceptet senior sport school har genomförts i flera olika kommuner i Sverige. I Västra
Götalandsregionen genomförs senior sport school i samarbete mellan RF-SISU Västra
Götaland, regionen, kommun samt lokala idrottsföreningar. Målet är:
 Skapa förutsättningar för ett hälsosamt åldrande i Västra Götalandsregion. Där livslångt
idrottande är en viktig del i detta.
 Inspirera till en aktiv och meningsfull fritid både social och fysisk.
 Få större kunskap inom hälsa.
ADRESS

SEKTORSTÖD TRYGGHET OCH STÖD

TELEFON
FAX
E-POST
HEMSIDA

Stadshuset · 442 81 Kungälv
0303-23 80 00
0303-190 35
kommun@kungalv.se
www.kungalv.se
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 Skapa hållbara modeller i enskilda kommuner.
Upplägget kring Senior sport school pågår under tolv veckor med två träffar/vecka med tolv
fysiska aktiviteter hos lokala idrottsföreningar. Dessutom ingår tolv teoretiska träffar,
intressanta föreläsningar med inriktning hälsa, hjärt- och lungräddning, matlagning,
tematräffar samt avslutning/utvärdering. Målgrupp har personer som 60 år och äldre.
Enheten för Idrottsvetenskap vid Malmö Högskola har genomfört en utvärdering av senior
sport school i Skåne. Upplägget påminner om konceptet i Västra Götalandsregionen.
Utvärderingen visar att kursen varit uppskattad bland deltagarna och inneburit gemenskap
samt ökade möjligheter att prova på nya former av fysisk aktivitet. Slutsats är att projektet
inte nått nya grupper av seniorer, som är ovana vid aktivitet och idrott.
Hälsofrämjande och förebyggande enheten bedriver ett aktivt arbete med särskilt fokus på
öka den fysiska aktiviteten bland seniorer i Kungälvs kommun. Under hela våren 2022 sker
olika konkreta aktiviteter kring kost och fysisk aktivitet. Inriktningen är att det ska vara
lättillgängligt och individpassat. Arbetet sker i samverkan med bland annat föreningslivet
och kommunrehab. Dialog och återkoppling sker med kommunala pensionärsrådet för att
ännu bättre möta målgruppens behov.
Verksamhetetens bedömning är att idrottsskola för äldre tenderar att locka en målgrupp som
redan är fysiskt aktiv.
Ärendenivåer – bedömning utifrån kommunfullmäktiges strategiska mål eller
kommunstyrelsens resultatmål
Bedömningen är att motionen ska bedömas utifrån följande av kommunfullmäktiges
strategiska mål:


Att ge möjlighet till en aktiv fritid för alla åldrar.

Motionen bedöms även utifrån följande av kommunstyrelsens resultatmål


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

Motionen har även beaktats utifrån det politiska uppdraget involvera fler äldre i det
förebyggande folkhälsoarbetet.
Bedömning utifrån miljö, hållbarhet och mål i Agenda 2030
Kungälvs kommun tar stöd i Agenda 2030 och de 17 globala hållbarhetsmålen i sitt
hållbarhetsarbete. Bedömningen är att motionen är relevant utifrån följande mål i Agenda
2030:
 Mål 3. God hälsa och välbefinnande
Bedömning utifrån politiska styrdokument
Motionen ska bedömas utifrån program Social hållbarhet – ökat innanförskap (Dnr
KS2019/0202) och området hälsa samt främja seniorhälsa. I den underliggande Äldreplan
(Dnr KS2019/1500) är bedömningen att motionen är särskilt relevant de konkretiseringar
som sker utifrån främja seniorhälsa:
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 Hälsofrämjande verksamhet – olika förebyggande och folkbildande aktiviteter i syfte att
stärka medborgares förmåga att leva självständigt och genom folkbildning bidra till god
hälsa och delaktighet.
 Utöka samarbete med föreningar och civilsamhälle i syfte att äldre medborgare ska kunna
leva ett självständigt liv med god hälsa.
Bedömning utifrån ett medborgar- och brukarperspektiv
Social gemenskap och stöd, fysisk aktivitet, goda matvanor och meningsfullhet i vardagen är
faktorer som främjar livskvaliteten bland äldre och förebygger fysisk och psykisk ohälsa.
Fysisk träning kan också göra så att äldre personer med depression mår bättre.
Äldre personer med lägre utbildning har exempelvis en högre risk för ohälsa än de med
högre utbildning. Ohälsa är också vanligare bland personer med en svag ekonomisk
ställning, bland de som bor i socioekonomiskt utsatta områden och bland personer som bor
på särskilt boende jämfört med dem i ordinärt boende. Sannolikheten för depressiva symtom
och ångest är dessutom högre ju mer socialt isolerad en person är.
Vid planering och genomförande av hälsofrämjande insatser tillsammans ska ovanstående
kunskap beaktas.
Bedömning utifrån ett medarbetarperspektiv
Enheten för hälsofrämjande och förebyggande har utifrån befintliga personella resurser ett
pågående och inplanerat arbete utifrån att öka äldres fysiska aktivitet. Bedömningen är att
beskrivet upplägg i motionen kring idrottsskola för äldre innebär merarbete, upplägget är
inte möjlig att genomföra utifrån enhetens nuvarande arbetsbelastning.
Ekonomisk bedömning
Verksamhetens bedömning är att upplägg kring idrottsskola för äldre är tids- och
resurskrävande. Dialog har förts med Sjöbo kommun som under flera år arbetat med
seniorsport school i samverkan med RF-SISU och Region Skåne. Deras antagande är att en
kurs med 20 - 25 deltagare kräver följande resurser:


Personalresurs från kommunen som leder och föreläser under kursens 12 veckor (fyra
timmar per vecka). Bedömningen är att med förberedelser krävs 60 ledartimmar per
grupp.



Tillkommande kostnader per grupp för externa föreläsningar kring exempelvis kost och
livräddande första hjälpen. Bedömningen är att denna kostnad är 15 tkr per grupp.

 Utöver detta tillkommer kostnader för hyra av lokaler/anläggning samt omkostnader för
studiematerial
Inplanerat upplägg vid hälsofrämjande och förebyggande enheten bedöms rymmas inom
befintlig budgetram.
Förslag kommunfullmäktige
Motionen anses besvarad.
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Haleh Lindqvist
Kommundirektör
Expedieras till:

För kännedom till:

Lena Arnfelt
Sektorchef

1: Protokollsutdrag - Svar på motion om idrottsskola för äldre - Utskottet för Trygghet och stöd

Sammanträdesprotokoll

2022-04-13
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Sammanträdesdatum
Sida

§ 37/2022

Svar på motion om idrottsskola för äldre (Dnr KS2021/1740)
Sammanfattning
Vid kommunfullmäktige den 4 november 2021 inkom Matilda Jansson (L) med en motion
om att utreda möjligheterna till ökad fysisk aktivitet och rörelse för seniorer genom hela
livet.
Hälsofrämjande och förebyggande enheten bedriver ett aktivt arbete med särskilt fokus på
öka den fysiska aktiviteten bland seniorer i Kungälvs kommun. Ett arbete som sker i
samverkan med bland annat föreningslivet och kommunrehab.
Uppföljningar visar att idrottsskola för äldre tenderar att locka en målgrupp som redan är
fysiskt aktiv. Verksamhetens bedömning är att inplanerat upplägg når flera seniorer och
dessutom är ett effektivare nyttjande av befintliga resurser.
Förslag kommunfullmäktige:
Motionen anses besvarad.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Svar på motion om idrottsskola för äldre
Bilaga Motion Idrottsskola för seniorer.docx
Bilaga Informationsblad fysisk aktivitet + aktivitetsschema april 2022
Förslag till kommunfullmäktige
Motionen anses besvarad.
__________
Expedieras till:

För kännedom till:

UTSKOTTET FÖR TRYGGHET OCH
STÖD

Justeras sign

10/22, Bilaga 2: Protokollsutdrag - Svar på motion om idrottsskola för äldre - Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll

2022-04-27
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Sammanträdesdatum
Sida

§ 101/2022

Svar på motion om idrottsskola för äldre (Dnr KS2021/1740)
Vid kommunfullmäktige den 4 november 2021 inkom Matilda Jansson (L) med en motion
om att utreda möjligheterna till ökad fysisk aktivitet och rörelse för seniorer genom hela
livet.
Hälsofrämjande och förebyggande enheten bedriver ett aktivt arbete med särskilt fokus på
öka den fysiska aktiviteten bland seniorer i Kungälvs kommun. Ett arbete som sker i
samverkan med bland annat föreningslivet och kommunrehab.
Uppföljningar visar att idrottsskola för äldre tenderar att locka en målgrupp som redan är
fysiskt aktiv. Verksamhetens bedömning är att inplanerat upplägg når flera seniorer och
dessutom är ett effektivare nyttjande av befintliga resurser.
Förslag kommunfullmäktige:
Motionen anses besvarad.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Svar på motion om idrottsskola för äldre
Bilaga Motion Idrottsskola för seniorer.docx
Bilaga Informationsblad fysisk aktivitet + aktivitetsschema april 2022
Bilaga Protokollsutdrag - Svar på motion om idrottsskola för äldre - Utskottet för Trygghet
och stöd
Förslag kommunfullmäktige
Motionen anses besvarad.
__________
Expedieras till:

Matilda Jansson (L)

KOMMUNSTYRELSEN

Justeras sign

Punkt 10/22, Bilaga 3: Motion Idrottsskola för seniorer.docx

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

Rörelse tillsammans

Punkt 10/22, Bilaga 4: Informationsblad fysisk aktivitet + aktivitetsschema april 2022

- enkelt, tryggt och gratis!

Att röra på sig ska vara roligt men ibland kan det
ta emot. Det kan handla om rädsla för att göra fel,
avsaknad av träningsvän eller låg motivation.
Vi tror att det mesta blir roligare när vi gör det
tillsammans. Därför vill vi bjuda in dig som är
senior i Kungälv att gratis testa rörelseaktiviteter
som alla leds av erfaren personal.
På baksidan hittar du våra planerade aktiviteter
och uppgifter om hur du anmäler dig till dem.
Varmt välkommen, vi ser fram emot att träffa dig!

AKTIVITETSSCHEMA
APRIL 2022

Punkt 10/22, Bilaga 4: Informationsblad fysisk aktivitet + aktivitetsschema april 2022

Aktiviteteterna är gratis men anmälan krävs
för att kunna delta.
Anmälan via webb: www.kungalv.se/rorelsetillsammans
Anmälan via telefon: 0303-23 90 26
VECKA 14

YOGA
Måndag 4 april, 15.00-15.45
Ett enkelt yogapass sittande på stol som passar
även den som aldrig har testat yoga tidigare.
Plats: Seniorcafé Centrum, Kvarnkullen,
Kvarngatan 8.
Anordnas av: Kungälvs kommun.
STAVGÅNG
Onsdag 6 april, 13.30-14.00
Stavgång med Seniorklubben på
Friskis&Svettis.
Plats: Samling vid Kvarnkullen, Kvarngatan 8.
Anordnas av: Friskis&Svettis.
SITTGYMNASTIK
Fredag 8 april, 10.15-11.00
Ett enkelt gympapass sittande på stol.
Plats: Seniorcafé Centrum, Kvarnkullen,
Kvarngatan 8.
Anordnas av: Kungälvs kommun.

VECKA 15

YOGA
Måndag 11 april, 15.00-15.45
Ett enkelt yogapass sittande på stol som passar
även den som aldrig har testat yoga tidigare.
Plats: Seniorcafé Centrum, Kvarnkullen,
Kvarngatan 8.
Anordnas av: Kungälvs kommun.

VECKA 16

UTOMHUSTRÄNING - TRÄNA MED ARTROS
Tisdag 19 april, 11.00-11.45
Tematräning anpassad för dig som har artros.
Plats: Utegymmet vid Älvparken, Västra
Strandgatan.
Anordnas av: Active Kungälv.
SITTGYMNASTIK
Fredag 22 april, 10.15-11.00
Ett enkelt gympapass sittande på stol.

Plats: Seniorcafé Centrum, Kvarnkullen,
Kvarngatan 8.
Anordnas av: Kungälvs kommun.

VECKA 17

UTOMHUSTRÄNING
Måndag 25 april, 14.30-15.30
Inspirationspass tillsammans med
fysioterapeuter/sjukgymnaster vid utegym.
Som avslutning bjuds det på fika. Vi anpassar
träningen utifrån dina förutsättningar!
Plats: Utegymmet vid Fontins naturreservat,
Dämmevägen 11.
Anordnas av: Kungälvs kommun.
YOGA
Måndag 25 april, 15.00-15.45
Ett enkelt yogapass sittande på stol som passar
även den som aldrig har testat yoga tidigare.
Plats: Seniorcafé Centrum, Kvarnkullen,
Kvarngatan 8.
Anordnas av: Kungälvs kommun.
TRÄNINGSPASS STOL&STYRKA
Onsdag 27 april, 13.15-14.15
Ett snällt pass med allsidig träning med glad
energi där övningarna görs till musik och var och
en tränar vid en stol, stående och sittande.
Plats: Seniorcafé Centrum, Kvarnkullen,
Kvarngatan 8.
Anordnas av: Friskis&Svettis.
SITTGYMNASTIK
Fredag 29 april, 13.00-13.45
Ett enkelt gympapass sittande på stol.
Plats: Seniorcafé Centrum, Kvarnkullen,
Kvarngatan 8.
Anordnas av: Kungälvs kommun.

LÄS MER PÅ VÅR WEBBSIDA:
www.kungalv.se/rorelsetillsammans

Punkt .: Ärenden från kommunfullmäktiges beredningar
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Punkt 11/22: Beredningsskrivelse- Policy skolbibliotek

Beredningsskrivelse
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Datum

2/16/2022

Ärende:

Beredningsskrivelse – Policy för skolbibliotek
Diarienummer:

KS2022/0297-1

Instans:

Beredningen för bildning och lärande

Beredningsskrivelse- Policy för skolbibliotek
Beredningen för bildning och lärande har tagit fram denna Policy för skolbibliotek för
Kungälvs kommunala grundskolor. Policy för skolbibliotek är en del av arbetet med
beredningsuppdraget: Politisk inriktning om hur bästa möjliga
förutsättningar skapas för en kunskapsskola med hög måluppfyllelse.
Syftet med policyn är att skapa en gemensam riktning för utvecklingen av skolbiblioteken i
kommunen. Policyn skall bidra till att öka likvärdigheten och kvalitativ
skolbiblioteksverksamhet som gynnar alla elevers kunskapsinhämtning i Kungälvs
kommunala skolor.
Enligt Beredningen för bildning och lärande strävar vi i Kungälv efter att alla barn och elever
har tillgång till litteratur, medier och information som medel för att utveckla språk och
kunskap. För att kunna omvandla information till kunskap och bli delaktiga i ett demokratiskt
samhälle behöver barn och unga vägledning i att källkritiskt söka, välja och värdera
information. Högläsning, lässtimulans och många tillfällen att samtala om litteratur bidrar till
lusten att läsa och ger läsengagemang. En stark läskultur i skolan stärker barn och elevers
språk-och kunskapsutveckling.
I Kungälv bör skolbiblioteken sträva efter att ha bemanning, öppet-tider och resurser som
möjliggör att skolbibliotekspersonalen aktivt kan bidra till elevernas språk- och
kunskapsutveckling i samarbete med övrig pedagogisk personal.
Personalen i skolbiblioteket bör få relevant utbildning för uppdraget och möjlighet till
kompetensutveckling. Rektor ansvarar för att pedagogisk personal använder skolbiblioteket i
undervisningen och bidrar i planering och utformning av biblioteksverksamheten.
För de elever som är i behov av anpassningar eller särskilt stöd kan skolbiblioteket stötta upp
och vara en viktig resurs. Skolbiblioteksansvarig bör även tillgodose och främja flerspråkiga
elevers behov av läsning på modersmålet.
Lärarna har huvudansvaret för undervisningen, men skolbibliotekarien ska sträva efter att
fungera som en samarbetspartner till läraren och ett stöd för eleverna.

BEREDNINGEN FÖR
BILDNING OCH LÄRANDE

Beredningsskrivelse- Policy för skolbibliotek

2(2)

Datum

2/16/2022
Skolbibliotekarien ansvarar för bibliotekets medieurval men kan till exempel också vara
delaktig i eller driva olika läsprojekt, genomföra bokprat och övningar i informationssökning
och källkritik.

Förslag till beslut
1. Upprättad dokument: Policy för skolbibliotek antas.

Beredningen för bildning och lärande

Expedieras till

För kännedom till:
Dennis Reinhold,
Matilda Skön,
Annie Alsterholm
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Sammanträdesprotokoll
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Sammanträdesdatum
Sida

§ 16/2022

Beredningsskrivelse- Policy skolbibliotek (Dnr KS2022/0297)
Beredningen för bildning och lärande har tagit fram denna Policy för skolbibliotek för
Kungälvs kommunala grundskolor. Policy för skolbibliotek är en del av arbetet med
beredningsuppdraget: Politisk inriktning om hur bästa möjliga
förutsättningar skapas för en kunskapsskola med hög måluppfyllelse.
Syftet med policyn är att skapa en gemensam riktning för utvecklingen av skolbiblioteken i
kommunen. Policyn skall bidra till att öka likvärdigheten och kvalitativ
skolbiblioteksverksamhet som gynnar alla elevers kunskapsinhämtning i Kungälvs
kommunala skolor.
elever
demokratiskt
till

upp

Enligt Beredningen för bildning och lärande strävar vi i Kungälv efter att alla barn och
har tillgång till litteratur, medier och information som medel för att utveckla språk och
kunskap. För att kunna omvandla information till kunskap och bli delaktiga i ett
samhälle behöver barn och unga vägledning i att källkritiskt söka, välja och värdera
information. Högläsning, lässtimulans och många tillfällen att samtala om litteratur bidrar
lusten att läsa och ger läsengagemang. En stark läskultur i skolan stärker barn och elevers
språk-och kunskapsutveckling.
I Kungälv bör skolbiblioteken sträva efter att ha bemanning, öppet-tider och resurser som
möjliggör att skolbibliotekspersonalen aktivt kan bidra till elevernas språk- och
kunskapsutveckling i samarbete med övrig pedagogisk personal.
Personalen i skolbiblioteket bör få relevant utbildning för uppdraget och möjlighet till
kompetensutveckling. Rektor ansvarar för att pedagogisk personal använder skolbiblioteket i
undervisningen och bidrar i planering och utformning av biblioteksverksamheten.
För de elever som är i behov av anpassningar eller särskilt stöd kan skolbiblioteket stötta
och vara en viktig resurs. Skolbiblioteksansvarig bör även tillgodose och främja flerspråkiga
elevers behov av läsning på modersmålet.

Lärarna har huvudansvaret för undervisningen, men skolbibliotekarien ska sträva efter att
fungera som en samarbetspartner till läraren och ett stöd för eleverna. Skolbibliotekarien
ansvarar för bibliotekets medieurval men kan till exempel också vara
delaktig i eller driva olika läsprojekt, genomföra bokprat och övningar i
informationssökning
och källkritik.
Beslutsunderlag
Beredningsskrivelse- Policy skolbibliotek (Dnr KS2022/0297)
Policy för skolbibliotek KS2022/0297
BEREDNINGEN FÖR BILDNING OCH
LÄRANDE

Justeras sign
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Förslag till Kommunfullmäktige
Upprättad dokument: Policy för skolbibliotek antas.
__________
Annica Börstell (SD): Lämnar en anteckning till protokollet.

Expedieras till
För kännedom till

Dennis Reinhold, Matilda Skön, Annie Alsterholm

BEREDNINGEN FÖR BILDNING OCH
LÄRANDE

Justeras sign
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§ 102/2022

Beredningsskrivelse - Policy skolbibliotek (Dnr KS2022/0297)
Beredningen för bildning och lärande har tagit fram denna Policy för skolbibliotek för
Kungälvs kommunala grundskolor. Policy för skolbibliotek är en del av arbetet med
beredningsuppdraget: Politisk inriktning om hur bästa möjliga
förutsättningar skapas för en kunskapsskola med hög måluppfyllelse.
Syftet med policyn är att skapa en gemensam riktning för utvecklingen av skolbiblioteken i
kommunen. Policyn skall bidra till att öka likvärdigheten och kvalitativ
skolbiblioteksverksamhet som gynnar alla elevers kunskapsinhämtning i Kungälvs
kommunala skolor.
Enligt Beredningen för bildning och lärande strävar vi i Kungälv efter att alla barn och
elever har tillgång till litteratur, medier och information som medel för att utveckla språk
och kunskap. För att kunna omvandla information till kunskap och bli delaktiga i ett
demokratiskt samhälle behöver barn och unga vägledning i att källkritiskt söka, välja och
värdera information. Högläsning, lässtimulans och många tillfällen att samtala om litteratur
bidrar till lusten att läsa och ger läsengagemang. En stark läskultur i skolan stärker barn och
elevers språk-och kunskapsutveckling.
I Kungälv bör skolbiblioteken sträva efter att ha bemanning, öppet-tider och resurser som
möjliggör att skolbibliotekspersonalen aktivt kan bidra till elevernas språk- och
kunskapsutveckling i samarbete med övrig pedagogisk personal.
Personalen i skolbiblioteket bör få relevant utbildning för uppdraget och möjlighet till
kompetensutveckling. Rektor ansvarar för att pedagogisk personal använder skolbiblioteket i
undervisningen och bidrar i planering och utformning av biblioteksverksamheten.
För de elever som är i behov av anpassningar eller särskilt stöd kan skolbiblioteket stötta upp
och vara en viktig resurs. Skolbiblioteksansvarig bör även tillgodose och främja flerspråkiga
elevers behov av läsning på modersmålet. Lärarna har huvudansvaret för undervisningen,
men skolbibliotekarien ska sträva efter att fungera som en samarbetspartner till läraren och
ett stöd för eleverna.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Beredningsskrivelse- Policy skolbibliotek
Bilaga Policy för skolbibliotek i Kungälvs kommuns grundskolor
Bilaga Protokollsutdrag - Beredningsskrivelse- Policy skolbibliotek - Beredningen för bildning
och lärande Bilaga Anteckning till protokoll- Annica Börstell (SD)
Bilaga Förvaltningens bedömning
Bilaga Protokollsutdrag - Beredningsskrivelse- Policy skolbibliotek - Utskottet för Bildning
och lärande
Förslag till kommunfullmäktige
1. Upprättat dokument: Policy för skolbibliotek antas.
__________

KOMMUNSTYRELSEN

Justeras sign
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§ 51/2022

Beredningsskrivelse - Policy skolbibliotek (Dnr KS2022/0297)
Beredningen för bildning och lärande har tagit fram denna Policy för skolbibliotek för
Kungälvs kommunala grundskolor. Policy för skolbibliotek är en del av arbetet med
beredningsuppdraget: Politisk inriktning om hur bästa möjliga
förutsättningar skapas för en kunskapsskola med hög måluppfyllelse.
Syftet med policyn är att skapa en gemensam riktning för utvecklingen av skolbiblioteken i
kommunen. Policyn skall bidra till att öka likvärdigheten och kvalitativ
skolbiblioteksverksamhet som gynnar alla elevers kunskapsinhämtning i Kungälvs
kommunala skolor.
Enligt Beredningen för bildning och lärande strävar vi i Kungälv efter att alla barn och
elever har tillgång till litteratur, medier och information som medel för att utveckla språk
och kunskap. För att kunna omvandla information till kunskap och bli delaktiga i ett
demokratiskt
samhälle behöver barn och unga vägledning i att källkritiskt söka, välja och värdera
information. Högläsning, lässtimulans och många tillfällen att samtala om litteratur bidrar
till
lusten att läsa och ger läsengagemang. En stark läskultur i skolan stärker barn och elevers
språk-och kunskapsutveckling.
I Kungälv bör skolbiblioteken sträva efter att ha bemanning, öppet-tider och resurser som
möjliggör att skolbibliotekspersonalen aktivt kan bidra till elevernas språk- och
kunskapsutveckling i samarbete med övrig pedagogisk personal.
Personalen i skolbiblioteket bör få relevant utbildning för uppdraget och möjlighet till
kompetensutveckling. Rektor ansvarar för att pedagogisk personal använder skolbiblioteket i
undervisningen och bidrar i planering och utformning av biblioteksverksamheten.
För de elever som är i behov av anpassningar eller särskilt stöd kan skolbiblioteket stötta upp
och vara en viktig resurs. Skolbiblioteksansvarig bör även tillgodose och främja flerspråkiga
elevers behov av läsning på modersmålet.
Lärarna har huvudansvaret för undervisningen, men skolbibliotekarien ska sträva efter att
fungera som en samarbetspartner till läraren och ett stöd för eleverna.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Beredningsskrivelse- Policy skolbibliotek
Bilaga Policy för skolbibliotek i Kungälvs kommuns grundskolor
Bilaga Protokollsutdrag - Beredningsskrivelse- Policy skolbibliotek - Beredningen för bildning
och lärande
Bilaga Anteckning till protokoll- Annica Börstell (SD)
Bilaga Förvaltningens bedömning

UTSKOTTET FÖR BILDNING OCH
LÄRANDE

Justeras sign
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Sammanträdesprotokoll
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Förslag till Kommunfullmäktige
Upprättad dokument: Policy för skolbibliotek antas.
__________
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Inledning
Beredningen för bildning och lärande har tagit fram denna skolbiblioteks Policy för Kungälvs
kommuns kommunala grundskolors i och med den nya skolbiblioteksutredningen. Vårt syfte
är att verka för läsning och bildning i Kungälvs kommuns kommunala skolor.
Policy för skolbibliotek ska gälla från 2022 och med revidering varje mandatperiod.
Skolbiblioteksverksamheten har en pedagogisk funktion vars främsta uppdrag är att genom
samverkan med pedagoger:
• Bidra till att stärka elevers språkliga förmåga
Verksamheten stödjer pedagogers undervisning för att stärka elevers läs- och
kommunikationsförmåga (med t.ex. text, bild, ljud och film), där alla elevens språk är
värdefulla, samt arbetar för att öka elevers läsintresse och för att främja läsning och tillgänglig
läsning.
• Bidra till att stärka elevers digitala kompetens
Verksamheten stödjer pedagoger och elevers arbete med informationssökning, källkritik,
säker internetanvändning, samt upphovsrätt och de lagar som styr vårt agerande och
interagerande på internet.
• Skapa ett skolbibliotek för alla Kungälvs kommunala skolor
Skolbiblioteken stödjer verksamheten att få överblick över skolans lärresurser och handleder
pedagoger och användning av resurserna.
Skolbibliotekets innehåll präglas av representation av samhällets mångfald, där
minoritetsgrupper får möjlighet att uppleva identifikation genom skolbibliotekets resurser.
Samtidigt är resurserna anpassade till elevers olika språkliga nivå och förutsättningar (t.ex.
genom flerspråkig litteratur och lättlästa alternativ).
Skolbiblioteket utgör en betydelsefull pedagogisk resurs som bidrar till elevers lärande. Några
förutsättningar är särskilt viktiga för att skolbiblioteken ska kunna bidra till utveckling
(exempelvis elevernas språkutveckling, läsförmåga och informationskompetens). Att kunna
läsa, skriva och ha digital kompetens är en förutsättning för lärande, en demokratisk rättighet
och viktigt för att kunna vara en aktiv samhällsmedborgare.

Begreppsdefinition
När vi fortsatt använder begreppet skolor i vår text menar vi den kommunala grundsärskolan
och de kommunala grundskolor som finns i Kungälvs kommun.
I begreppet likvärdighet menar vi att alla elever skall ha tillgång till ett skolbibliotek oavsett
vilken kommunal skola man går på i Kungälvs kommun. Hur verksamheten skall utformas för
att nå målet kan variera beroende på skolornas behov och förutsättningar. Det kan vara så att

1
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skolan har tillgång till ett eget skolbibliotek eller att man har gångavstånd till ett lokalt
bibliotek eller att det kommer en bokbuss till skolan regelbundet.

Relation till andra styrdokument
Bibliotekslagen
Enligt bibliotekslagen ska kommunerna anta planer för biblioteksverksamheten. I SOU
2021:31 föreslås att det även ska antas planer för skolbiblioteken. Samtliga huvudmän föreslås
utforma dessa, även de enskilda huvudmännen.

Skollagen
Skollagen 2 kap 36§ anges att Eleverna i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan,
sameskolan, gymnasieskolan, gymnasiesärskolan ska ha tillgång till skolbibliotek2.

Skolverket
Skolverket3 har kommit ut med ett nytt förtydligande som innebär att rektor kan organisera så
att skolbiblioteken stärker elevernas utbildning. Skolverket skriver även att bemanning är en
förutsättning för att skolbiblioteket inte bara ska vara ett rum med böcker.
Det finns många fördelar med att skolbiblioteken bemannas av fackutbildade bibliotekarier.
Genom sin utbildning har de fått med sig kunskaper och färdigheter som kompletterar
lärarnas. Om skolbiblioteket bemannas med lärare eller annan personal är det lämpligt att de
får kompetensutveckling utifrån skolbiblioteksperspektiv.
Beredningen bildning och lärande tolkar det som att rektors uppgift är att verksamheten i
skolbiblioteket organiseras så att;
•

Den möter alla elevers behov av språk- och kunskapsutveckling

•

Den är en del av skolans verksamhet

Kungälvs kommuns strategiska mål
Policy för skolbibliotek tar även hänsyn till kommunfullmäktiges strategiska mål inom
utbildningsområdet som är: 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 nivå4.
Policy för skolbibliotek är en strategisk handlingsplan med utgångspunkt i de mål för
skolbiblioteken och de formuleringar om verksamhet för barn och unga som presenteras i
1

SOU 2021:3, Skolbibliotek för bildning och utbildning

2

SFS 2010:800 Skollag, Stockholm: Utbildningsdepartementet

3

Skolverket (2021), Organisera för skolbibliotek i undervisningen

4

Kungälvs Trion 2021-2022

2
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Biblioteksplanen antagen av kommunfullmäktige 2020-02-06 § 8/20205.
Beredningen Bildning och lärande föreslår att denna policy ligger till grund för en ny
skolbiblioteksplan. Den bör läggs till som ett eget kapitel i Kungälvs kommunala
biblioteksplan.
Policyn för skolbibliotek har koppling till den lokalt långsiktiga skrivelsen
Digitaliseringspolicyn för Kungälvs kommuns skolor antagen av kommunfullmäktige 202104-156.
Denna Policy för skolbibliotek tar sin utgångspunkt i de nationella dokumenten
”Skolbiblioteket som pedagogisk resurs”7, Skolinspektionen 2018 som efter granskning av
skolbibliotek i Sverige menar att det som brister handlar om avsaknad av samverkan mellan
skola och skolbibliotek. Det saknas likvärdig tillgång till skolbibliotek för barn och elever
vilket påverkar läsförståelse samt kunskap om källkritik och informationssökning.

Skolbibliotek för bildning och utbildning
Idag finns det i praktiken ingen reglering av hur skolbiblioteken bör se ut på våra skolor. Det
enda som står angivet i skollagen är att det ska finnas ”tillgång till skolbibliotek”. Det finns
inget förtydligande till vad begreppet ”skolbibliotek” innebär eller vad syftet med ett
skolbibliotek är för något. Detta försöker utredningen SOU 2021:3 komma till rätta med.
Beredningen Bildning och lärande vill lyfta fram några specifika punkter som tas upp i
utredningen.
● Skolbiblioteken bör finnas fysiskt nära skolan. I samband med nybyggnation ska man
sträva efter att ha skolbiblioteket i samma byggnad.
● Skolbiblioteken bör vara en integrerad del i undervisningen.
● Skolan skall sträva efter att det finns anställda skolbibliotekarier eller en ansvarig
lärare som har ansvarsområde skolbiblioteket.

Syfte
Policy för skolbibliotek tillhör Kungälvs kommun. Policyn är en del i kommunens arbete med
biblioteksverksamheten som är specifikt riktad till skolelever 6-16 år. Den är ett viktigt
verktyg för att definiera skolbibliotekens roll och uppdrag.
Syftet med policyn är att skapa en gemensam riktning för utvecklingen av skolbiblioteken i
kommunen. Policyn skall bidra till att öka likvärdigheten och kvalitativ
skolbiblioteksverksamhet som gynnar alla elevers kunskapsinhämtning i Kungälvs
kommunala skolor.

5

Biblioteksplan Kungälvs kommun 20200206, §8/2020
Digitaliseringspolicy förskola-skola Kungälvs kommun
7
skolbiblioteket som pedagogisk resurs
6

3
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Nuläge
I Kungälv idag 2021 finns det 17 grundskolor och två gymnasieenheter. Av kommunens
grundskolor har de flesta någon form av skolbibliotek. Två av sex folkbibliotek är integrerade
skolbibliotek, Mimers Hus och Ytterbyskolan, även i Kärna ligger folkbiblioteket i samma
byggnad som skolan.

Framtida vision
Beredningen Bildning och lärandes framtidsvision om Kungälvs kommunala skolbibliotek
● att det i framtiden finns skolbibliotek på alla kommunala skolenheter.
● att de nyproducerade skolorna som byggs har ett skolbibliotek som en naturlig del i
skolans övriga verksamhet.
● att det i biblioteken finns både pappersböcker och digitala program där man kan läsa
litteratur.
● att alla skolbibliotek har ett gemensamt digitalt bibliotekssystem som är integrerad
med relevanta pedagogiska plattformar.
● att det digitala bibliotekssystemet visar på helheten av kommunens skolbibliotekslitteratur.
● att alla skolor har en bibliotekarie i någon form, detta kan med fördel ske gemensamt
mellan skolor.
● att kommunen centralt arbetar för ökad tillgång till e-böcker och e-media tillsammans
med skolan.
● att det finns en naturlig koppling mellan skolbiblioteken och folkbiblioteken.

Sammanfattning
I Kungälv strävar vi efter att alla barn och elever har tillgång till litteratur, medier och
information som medel för att utveckla språk och kunskap. Att kunna läsa, förstå och göra sin
röst hörd är en rättighet för alla barn och ungdomar. För att kunna omvandla information till
kunskap och bli delaktiga i ett demokratiskt samhälle behöver barn och unga vägledning i att
källkritiskt söka, välja och värdera information. Högläsning, lässtimulans och många tillfällen
att samtala om litteratur bidrar till lusten att läsa och ger läsengagemang. En stark läskultur i
skolan stärker barn och elevers språk-och kunskapsutveckling.
I Kungälv bör skolbiblioteken sträva efter att ha bemanning, öppet-tider och resurser som
möjliggör att skolbibliotekspersonalen aktivt kan bidra till elevernas språk- och
kunskapsutveckling i samarbete med övrig pedagogisk personal.
Personalen i skolbiblioteket bör få relevant utbildning för uppdraget och möjlighet till
kompetensutveckling.
Rektor ansvarar för att pedagogisk personal använder skolbiblioteket i undervisningen och
bidrar i planering och utformning av biblioteksverksamheten.
För de elever som är i behov av anpassningar eller särskilt stöd kan skolbiblioteket stötta upp
och vara en viktig resurs.
Skolbiblioteksansvarig bör även tillgodose och främja flerspråkiga elevers behov av läsning
på modersmålet.
4
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Lärarna har huvudansvaret för undervisningen, men skolbibliotekarien ska sträva efter att
fungera som en samarbetspartner till läraren och ett stöd för eleverna.
Skolbibliotekarien ansvarar för bibliotekets medieurval men kan till exempel också vara
delaktig i eller driva olika läsprojekt, genomföra bokprat och övningar i informationssökning
och källkritik.

Uppföljning
I skolans ordinarie systematiska kvalitetsarbete bör skolbiblioteksarbetet finnas med. I det
systematiska kvalitetsarbetet finns uppföljningsområden som är kopplat till skolbiblioteken.
I samband med att Skolbiblioteksplanen revideras varje mandatperiod blir ansvariga politiker
uppdaterade och dialog förs om utvecklingen inom området.

5

Punkt 11/22, Bilaga 4: Policy för skolbibliotek i Kungälvs kommuns grundskolor

Referenslista
Digitalisering - förskola - skola Kungälvs kommun
https://www.kungalv.se/siteassets/dokument/kommun-och-politik/styrdokument/kommunensinterna/digitalisering---forskola-och-skola-i-kungalvs-kommun.pdf hämtad 2021-12-09
Kungälvs kommuns Biblioteksplan 20200206 §8/2020.
https://www.kungalv.se/siteassets/dokument/kommun-och-politik/styrdokument/for-invanareoch-foretagare/biblioteksplan-2020-2023.pdf hämtad 2021-12-09
Kungälvstrion 2021-2022 https://www.kungalv.se/siteassets/dokument/kommun-ochpolitik/arsredovisning/budgetdirektiv-kungalvstrion-2021-2022-slutversion-8-april-2020.pdf ,
hämtad 2021-12-09
SFS 2010:800 Skollag, Stockholm: Utbildningsdepartementet.
Skolverket (2018), skolbiblioteket som pedagogisk resurs
https://www.skolinspektionen.se/globalassets/02-beslut-rapporterstat/granskningsrapporter/tkg/2018/skolbibliotek/skolbiblioteket-som-pedagogisk-resursskolinspektionen-2018.pdf
Skolverket (2021), Organisera för skolbibliotek i undervisningen,
https://www.skolverket.se/skolutveckling/inspiration-och-stod-i-arbetet/stodiarbetet/organisera-for-skolbibliotek-i-undervisningen , hämtad 2021-12-09.
SOU 2021:3, Skolbibliotek för bildning och utbildning, Stockholm: Regeringen. Tillgänglig i
fulltext via https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/statens-offentligautredningar/2021/01/sou-20213/ , hämtad 2021-12-09
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Punkt 11/22, Bilaga 6: Anteckning till protokoll- Annica Börstell (SD)

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
Sida

2022-02-23
16 (16)

Anteckning till protokoll
Beredningsskrivelse- Policy skolbibliotek (Dnr KS2022/0297)
Ang. beredningens förslag på dokument "Bibliotekspolicy"
Anteckning till protokollet - synpunkter från Sverigedemokraterna i Kungälv.
I bibliotekspolicyn står angivet att "skolbiblioteksansvarig bör även tillgodose och främja
flerspråkiga elevers behov av läsning på modersmålet".
Sverigedemokraterna har en annan syn på detta. Skolbiblioteken ska enligt vår mening ha som
främsta uppgift att bidra till att stärka elevernas språk- och kunskapsutveckling i svenska
språket.
Resultaten på läsprov i grundskolan visar på stora brister avseende kunskaper i det svenska
språket. Av naturliga orsaker är elever som har invandrat och elever med annat modersmål än
svenska överrepresenterade i den grupp som har dåliga kunskaper i att läsa och förstå svenska.
Det är av största vikt att dessa elever får möjlighet att uppnå kunskapskraven genom fokus
och prioritering på det svenska språket. Otillräckliga svenskkunskaper är en barriär i
kunskapsutvecklingen och minskar förutsättningarna att kunna lyckas i vidare studier.
Kunskaper i svenska är dessutom nyckeln till integration.
Att tillhandahålla litteratur på andra språk än svenska innebär även stora kostnader. Dessutom
ställs det orimliga krav på bibliotekarierna om de ska kunna vägleda de utländska eleverna i ett
språk som bibliotekspersonalen själva inte behärskar. Eleverna i dagens skola kommer ju också
från ett mycket stort antal länder och att täcka in alla de språk som litteraturutbudet skulle
omfatta är ogörligt.
Annica Börstell

Justeras sign
BEREDNINGEN FÖR BILDNING OCH
LÄRANDE

Punkt 11/22, Bilaga 7: Förvaltningens bedömning
Sid 1 (1)

KUNGÄLVS
KOMMUN

Förvaltningens bedömning

Handläggarens namn

2022-03-18

Beredningsskrivelse- Policy skolbibliotek (Dnr KS2022/0297-1)

Juridisk bedömning

Nedanstående bedömning har gjorts av kommunjurist.
Enligt 3 § bibliotekslagen (2013:801) är kommuner en av de ansvariga
huvudmännen för skolbiblioteken. 10 § samma lag hänvisar till 2 kap. 36 §
skollagen (2010:800), där det bl.a. beskrivs att elever i grundskolan och
grundsärskolan ska ha tillgång till skolbibliotek.
Policyn innehåller en framtidsvision för hur skolbiblioteken ska verka i framtiden.
Att Kungälvs kommun som huvudman för skolbiblioteken antar en policy med
närmare beskrivningar kring hur arbetet med de skolbibliotek kommunen ansvarar
för, bedöms vara förenligt med vad en kommun kan och får göra enligt
bestämmelserna om vad som utgör kommunala angelägenheter i 2 kap.
kommunallagen (2017:725).
Policyn bedöms i övrigt vara förenlig med gällande lagstiftning.

Ekonomisk bedömning

Nedanstående bedömning har gjorts av handläggare på ekonomienheten.
Policyn för skolbibliotek ryms inom befintlig budgetram.

Postadress: Kungälvs kommun, 442 81 Kungälv. Besöksadress: Ytterbyvägen 2, 442 30 Kungälv.
Telefon: 0303-23 80 00. E-post: kommun@kungalv.se
www.kungalv.se

Punkt 12/22: Vision FÖP Kode

Beredningsskrivelse

1(1)

Datum

2/28/2022

Ärende:

Vision FÖP Kode
Diarienummer:

KS2020/1689-2

Instans:

Beredningen för samhälle och utveckling

Vision FÖP Kode
Beredningen för samhälle och utveckling har som en del av sitt arbete med beredningsuppdrag att
ta fram en fördjupad översiktsplan för Kode, tagit fram en vision för Kode. Visionen är en politisk
viljeinriktning i arbetet med översiktsplan samt fördjupad översiktsplan, och ska fungera
vägledande i utvecklingen av Kode. I arbetet med den fördjupade översiktsplanen kommer
beredningen och förvaltningen att arbeta tillsammans för att nå visionen.
Bedömningen är att visionen antas.

Beslut
1. Visionsdokument Vision FÖP Kode antas.

Expedieras till:
Nämndsekreterare
Linda Andreasson
/översiktsplanerare
Ida Brogren /planchef
För kännedom till:
Fredric Norrå

BEREDNINGEN FÖR
SAMHÄLLE OCH UTVECKLING

ADRESS

Stadshuset, 442 81 Kungälv

TELEFON

0303-23 80 00 vx

FAX

0303-238002

E-POST

kommun@kungalv.se

HEMSIDA

www.kungalv.se

Punkt 12/22, Bilaga 1: Protokollsutdrag - Vision Kode - Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll

2021-06-16
50 (50)

Sammanträdesdatum
Sida

§ 226/2021

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

1. Upprättat dokument Vision Kode antas.

KOMMUNSTYRELSEN

Justeras sign

12/22, Bilaga 2: Protokollsutdrag - Vision FÖP Kode - Beredningen för samhälle och utveckling

Sammanträdesprotokoll

2022-02-23
10 (16)

Sammanträdesdatum
Sida

§ 19/2022

Vision FÖP Kode (Dnr KS2020/1689)
Sammanfattning

Beredningen för samhälle och utveckling har som en del av sitt arbete med beredningsuppdrag
att ta fram en fördjupad översiktsplan för Kode, tagit fram en vision för Kode. Visionen är en
politisk viljeinriktning i arbetet med översiktsplan samt fördjupad översiktsplan, och ska
fungera vägledande i utvecklingen av Kode. I arbetet med den fördjupade översiktsplanen
kommer beredningen och förvaltningen att arbeta tillsammans för att nå visionen.
Bedömningen är att visionen antas.
Beslutsunderlag
Beredningsskrivelse – Vision FÖP Kode
Protokollsutdrag - Beredningen för samhälle och utveckling - 2021-05-31
Protokollsutdrag - Vision Kode – Kommunstyrelsen 2021-06-24
Protokollsutdrag - Vision Kode - Beredningen för samhälle och utveckling 2021-12-02
Underlag Politisk Vision Kode uppdaterad 2021-11-16 rev. 2022-02-15
Politisk vision FÖP Kode - Visionsdokument
Beslut
__________
Expedieras till:
För kännedom till:

1. Visionsdokument Vision FÖP Kode antas.

Nämndsekreterare
Linda Andreasson /översiktsplanerare
Ida Brogren /planchef
Fredric Norrå

Justeras sign
BEREDNINGEN FÖR SAMHÄLLE
OCH UTVECKLING

unkt 12/22, Bilaga 3: Protokollsutdrag - Beredningen för samhälle och utveckling - 26 maj 2021

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
Sida

2021-05-26
1 (1)

§ 28/2021

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

1. Upprättat dokument Vision Kode antas.

BEREDNINGEN FÖR SAMHÄLLE OCH
UTVECKLING

Justeras sign

Punkt 12/22, Bilaga 4: Protokollsutdrag - Vision FÖP Kode - Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
Sida

2022-04-27
18 (40)

§ 97/2022

Vision FÖP Kode (Dnr KS2020/1689)
Beredningen för samhälle och utveckling har som en del av sitt arbete med
beredningsuppdrag att ta fram en fördjupad översiktsplan för Kode, tagit fram en vision för
Kode. Visionen är en politisk viljeinriktning i arbetet med översiktsplan samt fördjupad
översiktsplan, och ska fungera vägledande i utvecklingen av Kode. I arbetet med den
fördjupade översiktsplanen kommer beredningen och förvaltningen att arbeta tillsammans
för att nå visionen.
Bedömningen är att visionen antas.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Vision FÖP Kode
Bilaga Protokollsutdrag - Beredningen för samhälle och utveckling - 26 maj 2021
Bilaga Protokollsutdrag - Vision Kode - Kommunstyrelsen
Bilaga Protokollsutdrag - Vision Kode - Beredningen för samhälle och utveckling
Bilaga Politisk vision FÖP Kode - Visionsdokument
Bilaga Förvaltningens bedömning
Bilaga Protokollsutdrag - Vision FÖP Kode - Beredningen för samhälle och utveckling
Bilaga Anteckning Vision FÖP Kode
Bilaga Diskussionsunderlag Vison Kode
Yrkande
Miguel Odhner (S): Politisk vision FÖP Kode antecknas som en del i det fortsatta arbetet
med FÖP-Kode och ny översiktsplan, där medborgarna ges möjlighet att vara med och
påverka framtiden.
Proposition
Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att kommunstyrelsen beslutar att
anta Miguel Odhners (S) yrkande.
Omröstning begärs inte.
Förslag till kommunfullmäktige
Politisk vision FÖP Kode antecknas som en del i det fortsatta arbetet med
FÖP-Kode och ny översiktsplan, där medborgarna ges möjlighet att vara med
och påverka framtiden.
__________

Martin Högstedt (UP) och Morgan Carlsson (SD) lämnar en gemensam anteckning till protokollet.

KOMMUNSTYRELSEN

Justeras sign

nkt 12/22, Bilaga 5: Protokollsutdrag - Vision FÖP Kode - Utskottet för Samhälle och utveckling

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
Sida

2022-04-12
20 (27)

§ 48/2022

Vision FÖP Kode (Dnr KS2020/1689)
Beredningen för samhälle och utveckling har som en del av sitt arbete med
beredningsuppdrag att ta fram en fördjupad översiktsplan för Kode, tagit fram en vision för
Kode. Visionen är en politisk viljeinriktning i arbetet med översiktsplan samt fördjupad
översiktsplan, och ska fungera vägledande i utvecklingen av Kode. I arbetet med den
fördjupade översiktsplanen kommer beredningen och förvaltningen att arbeta tillsammans
för att nå visionen.
Bedömningen är att visionen antas.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Vision FÖP Kode
Bilaga Protokollsutdrag - Beredningen för samhälle och utveckling - 26 maj 2021
Bilaga Protokollsutdrag - Vision Kode - Kommunstyrelsen
Bilaga Protokollsutdrag - Vision Kode - Beredningen för samhälle och utveckling
Bilaga Politisk vision FÖP Kode - Visionsdokument
Bilaga Förvaltningens bedömning
Bilaga Protokollsutdrag - Vision FÖP Kode - Beredningen för samhälle och utveckling
Förslag till kommunfullmäktige
1. Visionsdokument Vision FÖP Kode antas.
__________
Morgan Carlsson (SD) och Martin Högstedt (UP) lämnar en gemensam anteckning till
protokollet.

UTSKOTTET FÖR SAMHÄLLE OCH
UTVECKLING

Justeras sign

unkt 12/22, Bilaga 8: Protokollsutdrag - Vision Kode - Beredningen för samhälle och utveckling

Sammanträdesprotokoll

2021-11-17
15 (15)

Sammanträdesdatum
Sida

§ 61/2021

Vision Kode
Beredningen för samhälle och utveckling går igenom revideringar i FÖP Vision Kode efter
återremiss med synpunkter;
-

Orsaken till befolkningsutvecklingen; behöver ha planering
Vill inte ha ett stagnerande samhälle
Uppdatering i visionen – lägger till avsnitt om orsak.

Beslut

__________

1. Vision Kode färdigställs med ovan revideringar.
2. Vision Kode samt tillhörande beredningsskrivelse skickas för beslut till
kommunfullmäktige.

Justeras sign
BEREDNINGEN FÖR SAMHÄLLE
OCH UTVECKLING

Punkt 12/22, Bilaga 9: Politisk vision FÖP Kode - Visionsdokument

Politisk vision FÖP Kode
Visionsdokument

Bild: Rainer Hoffman

Diarie-/dokumentnummer: <KS202X/…>
Beslut:
<Datum-…Kommunfullmäktige §…/År>
Beredande politiskt organ: Beredningen för samhälle och utveckling
Ersätter tidigare beslut
Giltighetstid:
<Datum-...>
Dokumentansvarig:
Beredningen för samhälle och utveckling
Senast uppdaterad av:
Nämndsekreterare

Punkt 12/22, Bilaga 9: Politisk vision FÖP Kode - Visionsdokument
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1. Inledning
Detta dokument är en politisk vision, som beskriver den politiska viljeinriktningen för
Kode.
Enligt styrdokument ”Policy för styrdokument” (KS2019/1577, KF § 302/2019)
uttrycker en vision ett framtida tillstånd som man vill uppnå. Beredningen för
samhälle och utveckling kommer tillsammans med förvaltningen att arbeta för att
uppnå visionen som framgår i det här dokumentet.

2. Relation till andra styrdokument
Visionen är en del av arbetet med en fördjupad översiktsplan och ska fungera
vägledande i utvecklingen av Kode. Dokumentet kommer även att relatera till ny
översiktsplan.

3. Syfte
Visionsdokumentet ska ge en bild av framtiden för Kode och fungera vägledande i
utvecklingen av Kode. Visionsdokumentet ska även ingå i arbetet med Översiktsplan
samt fördjupad översiktsplan.

4. Mål och viljeinriktning
Målsättningen är att sätta viljeinriktningen ”Orten där man enkelt kan leva hållbart
nära havet”

5.




Bakgrund

Tåget skall fortsätta att stanna vid Kode station och utveckla kollektivtrafiken
Politiken vill att Kode skall utvecklas och fortsatt vara en attraktiv ort
Vi vill utveckla servicen till Kodeborna

6. Samhällsutveckling och byggnation
Kode samhälles framtida utveckling ska präglas av långsiktighet och omsorg av såväl
människor, miljö och klimat. Det ska gå att leva hela livet i Kode med trygga miljöer
och mötesplatser.
Vackra inbjudande miljöer som skapar välbefinnande med karaktär av småstad och
stationssamhälle. I Kode ska man fyllas med positiva känslor och framtidstro.
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Tätorten består av en blandad bebyggelse med hus med 3-4 våningar i olika
upplåtelseformer. Ju längre från centrum desto luftigare.
 Människor ska kunna utvecklas och samhället ska tillgodose olika människors
behov
 Tätortsavgränsningen utökas till att omfatta öster om motorvägen, öster om
Tunge skola (bergknalle med träd). Även området nära gamla E6 upp mot
kommungränsen inkluderas och så även ner mot Buderöd nära E6, del av
närströvsområdet blir bebyggelse
 Grannbyarna (Solberga/Aröd/ etc.) utvecklas på icke jordbruksmark,
småskalig bebyggelse utanför detaljplanelagt område skall kunna var möjlig

Översiktsplan 2010

7. Infrastruktur
Utvecklingen av infrastruktur ska vara klimatsmart och energieffektiv.
 Anpassa vägsystem och trafikslag för morgondagens behov och befolkning
 Utveckla gröna gatumiljöer med vegetation som hjälper till att rensa luft och
vatten (växtbäddar, gröna tak med mera)
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8. Verksamhetsutveckling
Befintliga och nya verksamheter ska ges möjlighet att utvecklas.
 Ny verksamhetsmark utmed E6 både öster och väster om
Centrumområdet (ÖP 2010) utvecklas

 Bevara Solbergaslätten (söder ut även mot Kåröd) utifrån gröna näringars
behov, behålla försörjningsförmåga. Försöka undvika bebyggelse på
odlingsbar mark väster om Tunge skola (norr, - och söderriktning, mellan Aröd
och Rörtången)
 Gröna näringar skall utvecklas

9. Naturvärden och rekreation
 Människors behov av natur och rekreation ska beaktas under
samhällsutvecklingen
 Svartedalens vilda karaktär bevaras.
 Öka tillgängligheten och närheten till havet för alla. Anlägga gångstråk utmed
havet och dess närhet på väl utvalda ställen
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10. Befolkningsutveckling
Hur många kommer att bo i Kode centralort med omnejd, samma område som i
Översiktsplan 2010 (Solberga församling)

2019

2025

2031

2040

2060

Solberga
församling

4 657

5 400

5400

6 200

10 000

Kode

1600

1800

2050

2600

5500

11. Levandegöra
Visionsdokumentet kommer att publiceras bland Kungälvs kommuns övriga
styrdokument samt skickas till berörda handläggare, översiktsplanerare,
planarkitekter och till de som innehar liknande roller i förvaltningen.

12. Uppföljning
Författningssamlingen, en lista över kommunens samtliga styrdokument,
sammanställs i en lista och lyfts till kommunfullmäktige för kännedom en gång om
året. Utöver detta kommer visionsdokumentet att ingå i arbetet med fördjupad
översiktsplan för Kode samt ny översiktsplan, vilket underlättar uppföljningen.
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Punkt 12/22, Bilaga 10: Förvaltningens bedömning
Sid 1 (1)

Förvaltningens bedömning

Sid 1 (1)
Dnr: XXXXXXX
Datum: 2022-03-31

Beredningsskrivelse- Politisk vision FÖP Kode (KS2020/1689-2)
Juridisk bedömning

En översiktsplan ska ange inriktningen för den långsiktiga utvecklingen av den fysiska
miljön i kommunen. Planen ska även ge vägledning för beslut om hur mark- och
vattenområden samt
den byggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras. Vad en översiktsplan ska innehålla,
processen inför ett antagande samt vilken instans som är beslutande, regleras i plan- och
bygglagen (PBL).
Fördjupning av översiktsplanen (FÖP) är ett planinstrument som kan användas för att
utreda samband, åtgärder och konsekvenser inom ett mer avgränsat geografiskt område och
med betydligt högre detaljeringsgrad än översiktsplanen.
Det aktuella ärendet avser antagande av en politisk vision för FÖP Kode. Visionen är en del
av arbetet med att ta fram en fördjupad översiktsplan och ska fungera vägledande. Visionen
utgör inget formellt bidande styrdokument och det finns ingen reglering om ett sådant
dokument i PBL.
Förslaget till Politisk vision FÖP Kode bedöms inte strida mot PBL eller mot någon annan
lag eller författning.
Bedömning är gjord av kommunjurist.
Ekonomisk bedömning

Som nämnts är vision för FÖP Kode en del av arbetet med att ta fram en fördjupad
översiktsplan för Kode. Då visionen inte utgör ett formellt bindande styrdokument, medför
ett antagande av denna inte att kommunen förbinder sig till några framtida ekonomiska
åtaganden.
Förslaget till Politisk vision FÖP Kode bedöms inte medföra några påtagliga ekonomiska
effekter på kommunens ekonomi.
Det är ett eventuellt framtida genomförande av visionen som medför ekonomiska effekter.
Bedömning är gjord av ekonomienheten

Postadress: Kungälvs kommun, 442 81 Kungälv. Besöksadress: Ytterbyvägen 2, 442 30 Kungälv.
Telefon: 0303–23 80 00. E-post: kommun@kungalv.se
www.kungalv.se
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Sammanträdesprotokoll
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Sammanträdesdatum
Sida

§ 19/2022

Vision FÖP Kode (Dnr KS2020/1689)
Sammanfattning

Beredningen för samhälle och utveckling har som en del av sitt arbete med
beredningsuppdrag att ta fram en fördjupad översiktsplan för Kode, tagit fram en vision för
Kode. Visionen är en politisk viljeinriktning i arbetet med översiktsplan samt fördjupad
översiktsplan, och ska fungera vägledande i utvecklingen av Kode. I arbetet med den
fördjupade översiktsplanen kommer beredningen och förvaltningen att arbeta tillsammans
för att nå visionen.
Bedömningen är att visionen antas.
Beslutsunderlag
Beredningsskrivelse – Vision FÖP Kode
Protokollsutdrag - Beredningen för samhälle och utveckling - 2021-05-31
Protokollsutdrag - Vision Kode – Kommunstyrelsen 2021-06-24
Protokollsutdrag - Vision Kode - Beredningen för samhälle och utveckling 2021-12-02
Underlag Politisk Vision Kode uppdaterad 2021-11-16 rev. 2022-02-15
Politisk vision FÖP Kode - Visionsdokument
Förslag till kommunfullmäktige
1. Visionsdokument Vision FÖP Kode antas.
__________
Expedieras till:
För kännedom till:

Nämndsekreterare
Linda Andreasson /översiktsplanerare
Ida Brogren /planchef
Fredric Norrå

Justeras sign
BEREDNINGEN FÖR SAMHÄLLE
OCH UTVECKLING

Punkt 12/22, Bilaga 12: Anteckning Vision FÖP Kode

Kungälv, 2022-04-12

Anteckning till Vision FÖP Kode, KS2020/1689-2
Under framtagning av Vision Kode i beredningen BSU framförde
Sverigedemokraterna och Kristdemokraterna brister i visionsarbete. Detta
framgår av bifogat inlägg ”Diskussionsunderlag Vision Kode ” till beredningen
BSU.
Anmärkningsvärt, som också förvånade sittande ledamöter i utskottet USU, att
dokumentet som arbetats fram ”Politik vision FÖP Kode” saknar underskrifter av
ledamöterna i beredningen. Detta är brukligt när man lägger fram ett färdigt
förslag, säger de övriga i utskottet med stor erfarenhet av beredningsarbete.
En av de stora bristerna i framtaget dokument är att Kodeborna inte har fått
komma till tals i visionen. Hur man i en beredning i Kungälv ska jobba styrks av
det utdrag från arbetsordningen för beredningar i KF som finns i bifogat inlägg.
Citat ”Beredningarna ska arbeta utåtriktat med medborgaradialog och medverka
till att utveckla denna inom beredningens område”. Slut citat.
Eftersom denna beredning lyder under KF så kan inte utskottet återremittera
ärendet, utan bara konfirmera att vi tagit del av förslaget.

Sverigedemokraterna

Utvecklingspartiet

Morgan Carlsson

Martin Högstedt

___________________________________________________________________________
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Punkt 13/22: Revisionsberättelse för Bohus Räddningstjänstsförbund 2021 - beslut om ansvarsfrih

From:
Sandra Casperson
Sent:
Tue, 22 Mar 2022 14:15:42 +0000
To:
Registrator
Subject:
VB: Dokument för ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021 för Bohus
Räddningstjänstförbund
Attachments:
Protokoll BORF 2022-02-23.pdf, (2020-000276-010-005) 2020-000276-4020
Tj.pdf, Årsedovisning - justerad.pdf, bohus-raddningstjanstforbund-granskning-av-arsredovisning-signed2718758.pdf, bohus-raddningstjanstforbund-granskning-av-god-ekonomisk-hallning-signed-2718747.pdf,
bohus-raddningstjanstforbund-revisionsberattelse-signed-2718761.pdf

Hej
Ska detta registreras i 360?
Med vänlig hälsning
Sandra Casperson
kommunledningssekreterare

______________________________________
Kungälvs kommun
Kommunkansliet
442 81 Kungälv
mobil. 0708-958011
e-post. sandra.casperson@kungalv.se

Från: Nina Karlsson <nina.karlsson@borf.se>
Skickat: den 22 mars 2022 14:40
Till: Mikael Berglund <Mikael.Berglund@ale.se>; Monica Samuelsson <Monica.Samuelsson@ale.se>;
Maria Reinholdsson <maria.reinholdsson@ale.se>; Ken Gunnesson <ken.gunnesson@ale.se>; Miguel
Odhner (S) <miguel.odhner@kungalv.se>; Anders Holmensköld (M) <Anders.Holmenskold@kungalv.se>;
Elisabeth Mattsson (L) <Elisabeth.Mattsson@kungalv.se>; Haleh Lindqvist
<Haleh.Lindqvist@kungalv.se>; Pia Jakobsson <pia.jakobsson@kungalv.se>; Håkan Lundgren (Rtj)
<Hakan.Lundgren@borf.se>; Sandra Casperson <sandra.casperson@kungalv.se>; Afram Shiba
<afram.shiba@ale.se>; Bernt Lundborg (S) <Bernt.Lundborg2@kungalv.se>; Stefan Ekwing
<Stefan.Ekwing@ale.se>; Lennart Nilsson <Lennarth.Nilsson@ale.se>; Catharina Eliasson
<Catharina.Eliasson@ale.se>; Rolf Gustafsson <rolf.gustafsson@ale.se>; Kenneth Gustafson (V)
<Kenneth.Gustafson@kungalv.se>
Ämne: Dokument för ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021 för Bohus Räddningstjänstförbund
Hej!
Här kommer dokumenten för ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021 för Bohus
Räddningstjänstförbund.

Med Vänlig hälsning
Nina Karlsson
Administratör
Bohus Räddningstjänstförbund

E-mail: nina.karlsson@borf.se
Tel: +46 303 33 47 01
www.borf.se
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Ordföranden har ordet.
2021 blev åter ett år av restriktioner och pandemibegränsningar. Vi var många som vid förra
årsskiftet trodde att farsoten snart skulle vara över men så blev det som bekant inte. Vi i direktionen
har nära följt utvecklingen och upplever att förbundsdirektör och ledningsgrupp tillsammans med
anställda har hanterat situationen mycket väl. Läget förbättrades under sommaren och lättnader i
restriktionerna genomfördes. Under senhösten blev det dock värre igen och nya restriktioner
infördes. Nödvändiga tillfälliga förändringar i bemanning och omställningar i arbets- och
förhållningssätt har varit nödvändiga och vi i direktionen upplever att dessa hanterats på ett
professionellt sätt. Förbundet har hela året alltid haft full beredskap och förmåga.
Under året som gått har på grund av coronsrestriktionerna antalet räddningsinsatser varit något
lägre än tidigare år. Även antalet tillsyner och förebyggande insatser och utbildningar har av samma
skäl varit färre. Ett fortsatt arbete har genomförts i syfte att både utöka förmågan och att
konkretisera planerna på att på sikt etablera en heltidsbemannad brandstation i Ale.
Sammanfattningsvis har 2021 varit ett bra år för Bohus Räddningstjänstförbund och det ekonomiska
resultatet blev på grund av pandemin bättre än väntat. Vi har en budget i balans med ett visst
överskott. Under hösten beslutades budget för 2022 och den av ägarna tilldelade budgetramen för
kommande år ger som vi ser det goda möjligheter till uppfyllnad av beslutat handlingsprogram.
Förbundsdirektören och ledningen har till direktionen levererat beslutsunderlag, planer och
utredningar av högsta kvalitet.
I början av hösten inkom synpunkter från medarbetare om brister i ledarskap och kultur. Detta
föranledde direktionen att omgående beställa en utredning av utomstående konsulter kring detta.
Denna utredning kommer att vara klar i början av 2022.
Som tillförordnad ordförande i direktionen vill jag rikta ett stort tack till förbundsledningsgruppen
och alla medarbetare för era insatser under återigen detta ovanliga år. Vi ser nu fram mot en
förhoppningsvis avtagande smittspridning och en friskare och mer normal vår, sommar och höst
2022 med så få olyckor som möjligt.

Bernt Lundborg
Tillförordnad förbundsordförande

3

Punkt 13/22, Bilaga 3: Årsedovisning - justerad.pdf

Förbundschefen har ordet
Bohus Räddningstjänstförbund är ett kommunalförbund med ansvar för räddningstjänsten i Ale och
Kungälvs kommuner. Ale kommuns andel av förbundet uppgår till 40 % och Kungälvs kommuns andel
uppgår till 60 %. Räddningstjänstförbundet redovisar 2021 ett positivt resultat om 4 209 tkr. Ale
kommuns driftbidrag 2021 till förbundet var 33 250 tkr och Kungälvs kommuns driftbidrag var 49 050
tkr.
Verksamheten utgår från förbundsordningen samt redovisas i ”Handlingsprogram till skydd mot
olyckor” och omfattar Räddningsinsatser vid olyckor eller överhängande fara för olyckor, tillsyn enligt
Lag om skydd mot olyckor samt Lag om brandfarliga och explosiva varor. Därtill finns ytterligare
beslutade uppgifter enligt förbundsordningen.
Förbundets direktion har under året genomfört 7 möten enligt fastställd mötesordning. Därtill har
medlemskommunerna träffats tillsammans med förbundets direktion och ledning vid två tillfällen.
Vid dessa tillfällen redovisas förbundets verksamhet, ekonomiska status samt framtida utmaningar.
Under 2020 färdigställdes rapporten "Framtida brandstationer och bemanning" inom förbundet och i
början av 2021 överlämnades densamma till ägarkommunerna för vidare hantering. Det innebär att
samtliga punkter som beslutades 2017 och sträcker sig till 2025 har genomförts.
Under året har samarbetet med gemensam larmcentral och "Gränslös räddningstjänst" fortsatt att
utvecklas. Lagen om skydd mot olyckor, vilken reviderades under 2020 och trädde i kraft 2021, visar
att det system som förbundet utvecklat sedan 2017 är rätt och uppfyller lagstiftarens intentioner.
Under 2021 anslöt sig Herrljunga, Strömstad, Tanum och Sotenäs till samarbetet.
Den reviderade lagstiftningen har även inneburit förändringar inom den förebyggande enhetens
arbete och planering. Förändring redovisades för direktionen under 2021 och implementeras i
förbundet under 2022. "Handlingsprogram enligt Lag om skydd mot olyckor" har reviderats utifrån
lagändringen. Denna revidering föregicks av en revidering av förbundets "Risk- och konsekvensanalys
över kommunernas risker". Handlingsprogrammet beslutades av direktionen i december och gäller
till och med 2023.
2021 har naturligtvis präglats av den ännu pågående pandemin. Detta har påverkat förbundet
avsevärt vilket redovisas mer detaljerat längre ner i dokumentet. Det långsiktiga och målinriktade
skadeförebyggande arbete där tillsyn, information och utbildning utgör grunden, har fortsatt om än i
begränsad och anpassad form. Kommunernas anställda samt skolelever som fortfarande är
prioriterade grupper har inte kunnat mötas fysiskt under året, men möjligheten till utbildning och
information genom digitala medier har utvecklats.
Antal bygg- och planremisser har ökat jämfört med föregående år. Detta är inte något som förbundet
kan styra över utan antal ärenden inkommer utifrån rådande förutsättningar. Flera av dessa ärenden
har varit omfattande och har krävt mycket resurser. Förbundet har inte kunnat genomföra det antal
tillsyner som angivits i beslutad tillsynsplan, återigen en effekt av pandemin.
Det skadeavhjälpande arbetet har under året fortsatt att utvecklas för att möta samhällets risker och
krav. Antal räddningsinsatser för 2021 uppgår till 850, jämfört med 894 under 2020. Detta innebär
4
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att förbundet har haft ännu ett år med minskat antal räddningsinsatser. En positiv trend är att
antalet bränder har minskat i förbundet. Däremot går trenden för trafikolyckor i motsatt riktning.
Förbundet har i övrigt varit förskonade från större händelser och händelser utdragna i tid. Förbundet
har dock, enligt avtal inom Göteborgsregionen avseende "Gränslös räddningstjänst", varit våra
grannkommuner till hjälp vid flertal tillfällen. Därtill har förbundet även bistått nationellt. Förbundet
har bistått Mönsterås vid den omfattande skogsbranden i dess område och bistod även i
räddningsarbetet vid explosionen i Annedal, Göteborg. Vid dessa händelser hjälpte förbundet till
med räddning och stabsarbete. Totalt har förbundet vid 99 tillfällen bidragit med hjälp vid
räddningsinsats utanför vårt geografiska ansvarsområde.
Förbundet har under 2021 arbetat med nyrekrytering av både operativ och administrativ personal.
Utvecklingen av vår heltidsstyrka placerad vid Nols brandstation fortgår enligt plan. Problem kvarstår
dock med att rekrytera räddningspersonal i beredskap till samtliga stationer. Kontinuerligt genomförs
rekryteringskampanjer för att hitta lämpliga medarbetare. Pågående pandemi har försvårat
processen med att genomföra kampanjer och vissa tester vid rekryteringar vilket har inneburit
förseningar för nyanställningar och att vakanta platser vid sjukdom ej har kunnat återbesättas.
Förbundet har även investerat och reinvesterat i fordon och material enligt den av direktionen
beslutade planen för 2021. Förbundet har även sett över investeringsbehoven på kort och lång sikt.
Revidering av kommande investeringar har genomförts för att minska förbundets
avskrivningskostnader framgent.
Den fortfarande pågående pandemin har naturligtvis även påverkat förbundet och dess
arbetsuppgifter under hela 2021. Flexibilitet och uthållighet har varit ledord och jag vill rikta ett stort
tack till samtliga medarbetare. Tillsammans har vi planerat vårt arbete och beredskap vilket
resulterat i att vi under hela året, utan inskränkningar, har genomfört vårt uppdrag till medborgarna
att kunna utföra räddningsinsatser då olycka inträffar.
I oktober månad inkom, till direktionen, en skrivelse från flera medarbetare med kritik avseende
förbundets styrning och ledning. En oberoende utredning, av extern part, beställdes, dock så har
utredaren inte redovisat någon rapport än. Skrivelse och utredning har under sista kvartalet 2021
tagit stor kraft från förbundet, men tillsammans skall vi under 2022 ta emot rapporten och vidtaga de
eventuella åtgärder och förändringar som behövs för att utveckla förbundets förmåga.
Vi lever i ett samhälle som kräver allt större kunskap om risker och hur man hanterar dessa, vilket gör
att arbetet inom räddningstjänsten blir alltmer komplext. För att möta framtiden utvecklas
kompetensen hos medarbetarna genom kontinuerlig utbildning vilken bedrivs både externt och
internt. Därtill anpassas fordon och materiel för att kunna ge så god effekt som möjligt vid
räddningsinsatser och förebyggande arbete.
Allt detta samt mycket därtill arbetar vi med för att förbundet skall fortsätta att vara en viktig aktör i
att bygga och förvalta ett tryggt, säkert och hållbart samhälle med fokus på medborgarna.

Håkan Lundgren
Räddningschef – Förbundschef i Bohus Räddningstjänstförbund
5
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Förvaltningsberättelse
Verksamhetsbeskrivning
Förbundet är en sammanslagning av räddningstjänsterna i Kungälv- och Ale kommun. Förbundets
politiska styrning utövas av en direktion bestående av 4 ordinarie ledamöter och 4 ersättare från
respektive kommun. Verksamhetens mål är nedtecknade och beslutade i förbundets handlingsprogram vilket är upprättat enligt Lag [2003:778] om skydd mot olyckor (LSO). Ytterligare
verksamhetsmål står att läsa i beslutad förbundsordning.
Förbundet är organiserat i följande enheter;
• Administration och ledning
• Verksamhetsstöd
• Förebyggande uppdrag
• Räddningsuppdrag

Översikt över verksamhetens utveckling
Belopp i Tkr
Verksamhetens intäkter
Verksamhetens kostnader
Året resultat
Soliditet *
Likviditet
Investeringar (netto)
Långfristiga skulder
Antal hel- och deltidsanställda
Räddningstjänst i beredskap

2021
87 111
-77 151
4 209
33,1%
44,3%
6 186
3 269
45
94

2020
82 617
-70 031
6 089
24,8%
44,7%
11 007
3 901
42
88

2019
80 414
-73 411
820
26,7%
20,7%
4 016
4 800
44
96

2018
77 619
-69 015
3 617
23,8%
16,6%
6 328
7 283
41
106

2017
72 903
-65 289
2 761
16,7%
18,7%
7 690
0
39
92

*För 2021 och 2020 har förändring av leasingredovisning gjorts, det innebär att soliditeten har
påverkats. Omräkning har inte gjorts av åren dessförinnan.

Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning
Räddning
Räddningsinsatser hanteras på ett tillfredsställande sätt över hela förbundet. Förbundet har varit
förskonade från större händelser och händelser utdragna i tid såsom skogsbränder, oljeutsläpp och
dylikt.
Förbundets förmåga att samverka med andra myndigheter och organisationer har satts på prov
under året. Förbundet har bistått Mönsterås vid den omfattande skogsbranden och explosionen i
Annedal i Göteborg, vid dessa händelser hjälpte förbundet till med personal och stabsarbete.
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Totalt har förbundet hanterat 850 uppdrag under 2021, jämfört med 894 uppdrag 2020 och 949
uppdrag 2019. Det är en positiv trend att antalet uppdrag minskar. En bidragande orsak är
förmodligen Covid-19.
Antal händelser
2020
894

2019
949

Antal trafikolyckor
2020
139

2019
165

2021
850
Tabell 1 - Antal händelser i förbundet under åren 2019–2021

2021
151

Tabell 2 - Antal trafikolyckor i förbundet under åren 2019–2021

2021
165

Antal bränder
2020
205

2019
163

Tabell 3 - Antal bränder i förbundet under åren 2019–2021

2021
226

Antal automatiska brandlarm
2020
240

2019
291

Tabell 4 - Antal automatiska brandlarm i förbundet under åren 2019–2021

Insatsledarfunktionen har haft en hög belastning under sommaren då de enbart varit fem personer
på funktionen av normalt sex personer, detta till följd av bland annat sjukdom och föräldraledigheter.
Det har medfört att befintlig personal har behövt ta fler beredskapspass, vilket i sin tur lett till att
vissa projekt och individuella arbetsuppgifter blivit lidande. Situationen har lett till ett flertal
övertidspass vilket i sin tur har belastat förbundets budget för övertid. Under hösten har arbetet med
att skapa en mer robust, långsiktig och flexibel lösning lett till att ytterligare insatsledare har
rekryterats och förbundet kommer från 2022 ha sju insatsledare. Rekryteringen har hanterats inom
förbundets ekonomiska ramar.
Sommarens beredskapsbemanning har varit fullgod till stora delar i förbundet, undantaget
Räddningstjänst i Beredskap (RiB) i Nol och Surte. Dessa två RiB-stationer har haft större
personalbrist än övriga delar av förbundet. Inrättande av heltidsanställda i Ale har dock täckt upp
drygt 50% av personalbristen. Totalt sett så har personalbristen varit relativt liten i förhållande till
hela beredskapsläget i förbundet. Däremot så har belastningen på befäl vars uppgift är att säkerställa
beredskapen varit hög, befälen har fått arbeta med planering till följd av frånvaro med kort varsel.
Situationen har slitit hårt på organisationen och det kan på sikt orsaka problem. Därför är det viktigt
att fortsätta utvecklingen av heltidsanställd personal i den östra delen av förbundet. Rekrytering av
RiB har gjorts under hösten, med fokus på framför allt Nol och Surte. Totalt inkom 29 ansökningar,
varav 6 stycken ledde till anställning. Flera av dem har även hunnit gå en introduktionsutbildning och
kommer sannolikt kunna ta plats under början av 2022.
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Under hösten har övningar och möten kunnat genomföras i en mer normal omfattning. Behovet är
stort att ta ikapp den övningstid som gått förlorad, framför allt bland RiB-personalen. Det har
medfört att samtliga RiB-stationer har varit iväg på övningar på Färjenäs eller Alingsås övningsfält.
Förbundet har fortfarande stort fokus på rådande pandemi. Även om många är fullvaccinerade, så är
smittläget fortfarande osäkert. Planering för större bortfall fortgår samtidigt som förberedelser görs
för att öppna upp och utöka de verksamhetsdelar som begränsats av pandemin. Arbetet ihop med
övriga räddningstjänster i Göteborgsregionen fortgår.

Förebyggande
Allmänt
Pandemin har påverkat förbundets verksamhet även det här året. Många uppdrag som hade stannat
upp lite kunde återupptas under hösten, men tyvärr så stannade arbetet upp igen i slutet av året när
pandemin tog ny fart. Åtgärder och anpassningar har gjorts på flera sätt för att förbundet ska kunna
genomföra sina uppdrag samt bemöta oro från personal.
Den tid som funnits till förfogande har använts för att planera och hålla i internutbildning kring
tillsyn. Dock så har den stannat av lite till följd av den rådande turbulensen inom förbundet samt
pandemin.
Under sommaren kom tillsynsarbetet igång även om det varit utmanande att boka tillsynen under
semestertid. Utbildning och arbete för att exempelvis möta ungdomar har gjorts digitalt eller
utomhus. Förberedande arbeten har även gjorts för att på så sätt kunna komma igång med
utbildningar, när möjlighet finns.
Statistik
Nedan visas statistik över den förebyggande verksamhetens åtgärder

Plan och bygg Ale
Plan och bygg Kungälv
Totalt plan och bygg
Tillsyn Lagen om skydd mot olyckor
Tillsyn Lagen om brandfarliga och explosiva varor
Tillstånd brandfarlig vara
Tillstånd explosiv vara
Polisiära remisser
Serveringstillstånd

2021
68
124
192

2020
70
104
174

2019
45
81
126

39
18
21
6
9
8

39
18
41
8
10
10

50
21
16
4
59
30

Plan och bygglov
Under verksamhetsåret har antalet handlagda ärenden från enheten ökat något jämfört med
föregående år. På grund av Covid-19 har handläggarna genomfört byggsamråd via digitala möten och
enbart avslutande samråd har genomförts på plats på aktuellt objekt. Förbundet har medverkat vid
flera större projekt.
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I Kungälvs kommun har Fastighets AB Balder ansökt om bygglov för att riva Klocktornet och bygga
flerbostadshus med verksamhetslokaler i bottenplanet. Fiskberedningsföretaget Leröy Seafood
etablerar verksamhet på en fastighet vid Arntorp som har medfört en ändring av gällande detaljplan
för området. Vid Kongahällaområdet har det beviljats bygglov för nybyggnad av höghus md 24
våningar.
I Ale kommun har det efter en lång process genomförts slutsamråd för Jennylunds ridhus. Varuhuset
Klädkällaren i Bohus har utökat sina verksamhetslokaler med ett växthus för en ny
trädgårdsavdelning. I Älvängen etablerar Willys en ny livsmedelsbutik nära E 45, vilket har medfört
skyddsåtgärder på byggnaden för att klara en händelse med farligt gods på vägen. I Älvängen har
även ett bygglov beviljats för att uppföra bostäder vid Gustavas plats, däribland ett flerbostadshus på
11 våningar.
Tillsyn
Situationen med rådande pandemi har inneburit begränsningar för tillsynsverksamheten. Arbetet har
dock prioriterats och kom igång under sommaren och hösten. Trots pandemi lyckades förbundet
ändå komma i närheten av målet för året på ungefär 60–70 tillsyner.
Uppföljningen av genomförda tillsyner har mestadels skett via e-post och telefon med hänsyn till
rådande pandemi. I vissa verksamheter måste avslut av tillsynsärendet ske på plats, dessa har
genomförts under hösten alternativt skjutits fram.
Under hösten påbörjades även arbetet med att besöka och bedöma brandskyddet i bostäder. De
första besöken genomfördes i Nödinge. Tyvärr fick arbetet sättas på paus i december då pandemin
åter gjorde sig påmind.
Farlig verksamhet
Under perioden har arbetet fortgått med att stödja Ale kommun med följderna efter att Surte damm
har klassats som farlig verksamhet av Länsstyrelsen. En insatsplan har tagits fram under hösten för
att underlätta vid en olyckshändelse.
Den 15 augusti skedde en olycka vid Perstorp Oxo i Nol med utsläpp av restprodukter som följd. Vid
uttappning av Heavy ends (restprodukt från produktionen av ftalsyra) i företagets bassäng för
restprodukter svämmade den av okänd anledning över. Läckaget spred sig utanför företagets område
och rann ner i dagvattenbrunnar och närliggande vattendrag. Olyckan ledde aldrig till någon insats
med operativa resurser, endast insatsledare samt chefs- och stabsresurs från Kungälv och insatschef
från Göteborg var på plats. Länsstyrelsen är informerad.
Tillstånd brandfarliga och explosiva varor
2021 var ett händelserikt år för de som arbetar med Brandfarligt och explosivt på flera plan.
Den 1 augusti 2021 kom ändringar i både lag och förordning om brandfarliga och explosiva varor.
Ändringarna har till syfte att försvåra illegal hantering av explosiva varor och innebär därför ökade
krav på kontroll av personer som har tillgång till sådana i tillståndspliktiga verksamheter eller har
inflytande över sådana verksamheter.
En viktig nyhet i lagen är krav på anmälan, prövning och godkännande av deltagare. För att få delta i
tillståndspliktig verksamhet med explosiva varor krävs att var och en är prövad och godkänd av
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tillståndsmyndigheten. Detta i sin tur innebär att räddningstjänsten skickar frågan vidare till polisen
som då tittar på om den sökande förekommer i misstankeregistret eller brottsregistret innan beslut
fattas i frågan om lämpligheten hos den sökande. Utöver det så måste sökande kunna uppvisa intyg
på att de har utbildningar som krävs för att få hantera dessa varor.
Senast den 1 februari 2022 måste alla deltagare och föreståndare vara godkända för att få fortsätta
arbeta med explosiva varor. Ytterligare en nyhet i lagstiftningen är att maximal tillståndstid för ett
tillstånd som gäller explosiv vara numera är 3 år, detta gäller dock inte brandfarlig vara där
tillståndstiderna är oförändrade.
Nouryon PPC har ansökt om förnyande av befintligt tillstånd enligt lag (2010:11) om brandfarliga och
explosiva varor för den hantering av väteperoxid som förekommer på siten. Myndigheten för
Samhällsskydd och beredskap (MSB) har använts som stöd i ärendet.
Under året skedde ett par incidenter vid sprängarbete i Rollsbo där stenar slog ned i fastigheter
närhet. Räddningstjänsten har följt upp händelsen och samverkat med berörda myndigheter. Under
hösten och fram tills idag har det inte framkommit något som skulle utgöra ett hinder för
verksamhetens tillstånd för att hantera explosiv vara.
I förbundet finns det 6 återförsäljare av fyrverkeri. Antalet återförsäljare har dom senaste åren näst
intill halverats vilket till viss del är en konsekvens av myndigheternas förbud av att sälja vissa typer av
fyrverkeri som exempelvis raketer med styrpinnar.
Utbildningar
På grund av rådande pandemi har i stort sett samtliga fysiska utbildningar fått ställas in. Under
hösten kom arbetet igång och ett stort antal utbildningar har trots allt kunnat genomföras. Det har
även varit fokus på förberedelser, för att komma igång med utbildningar när pandemin är över.
Utbildningar (antal personer)
PAR-utbildade elever (Polis, Ambulans, Räddningstjänst)
Barn på buss
Heta arbeten
Brandkunskap för alla/Hjärt-lungräddning Ale
Brandkunskap för alla/Hjärt-lungräddning Kungälv
Totalt Brandkunskap för alla/Hjärt-lungräddning

2021
300
140
14

2020
0
159
19

2019
571
0
89

323
452
775

193
330
523

330
463
793

Utbildningar för barn och unga
Under året har förbundet arbetat med att få till samma koncept i Ale som finns i Kungälv för
skolungdomar i årskurs 2 (barn på buss) och årskurs 8 (Polis Ambulans Räddningstjänst, PAR). Under
hösten genomfördes de flesta PAR-utbildningarna innan smittan tog fart igen. Barn på buss kunde
påbörjas men kunde inte slutföras på grund av pandemin.
Under hösten har arbetet fokuserat på att knyta kontakter inom skolorna i Ale. Det finns även
förberett utbildningsunderlag för årskurs 2, 5 och 8. Kontakter med rektorer vid en förskola i Nol har
skett för att bistå i deras brandkunskapsutbildning som sker under vår och höst. För
räddningstjänstens del handlar det om att bistå med information och rådgivning till lärare samt vara
med vid utrymningsövningar och prata med barnen. Under sommaren har förbundet besökt en
förskola i Älvängen för att informera om brandskydd och svara på frågor.
Under sommaren har räddningstjänsten deltagit i träffar och aktiviteter med ungdomar från Ungkan.
Bland annat gjordes en mindre brandutbildning på utsidan av Nol brandstation. Även besök på Da
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Vinciskolan gjordes i samband med dessa aktiviteter. Förbundet har även besökt en fotbollsskola i
Nödinge tillsammans med Polis och Frivilliga resursgruppen (FRG). Under sommaren har flera besök
gjorts på olika barn- och ungdomsplatser.
Brandkunskap för alla och hjärt-lungräddning
På grund av pandemin så har förbundet inte kunnat erbjuda fysiska utbildningar under våren. Istället
har medlemskommunerna erbjudits digital utbildning vilken har anpassats efter kursdeltagarnas
behov. Under hösten övergick förbundet till fysiska utbildningar till dess att smittan tog fart igen.
Under 2021 har det utbildats 775 personer i Brandkunskap för alla och Hjärt-lungräddning, vilket är
över förväntan. Målet var från början att utbilda 1120 kommunalanställda under året, men på grund
av pandemin ändrades prognosen till ungefär 500–600 personer. Under 2022 har redan över tusen
personer bokats in under första halvåret, förutsatt att det inte blir nya restriktioner så kommer dessa
genomföras.
Kontakt med Kungälv och Ale kommun har tagits för att se om det går att effektivisera
bokningssystem och rutiner. Eventuellt finns det möjlighet att få till ett bättre bokningssystem med
hjälp av Kungälvs kommun, arbetet kommer fortsätta under 2022. Det har även tagits kontakt med
brandskyddsföreningen för att se på möjligheterna att kombinera utbildningen med en plattform elearning.

Olycksundersökning
Fördjupande olycksundersökningar
I år har en fördjupad undersökning genomförts efter en räddningsinsats vid brand i byggnad i Lid i
februari.
Implementering av dialogmodellen AAR (After Action Review)
Arbetet med att implementera After Action Review, AAR, har fortgått på Kungälvs brandstation. AAR
innebär att man hämtar kunskaper och erfarenheter från ”vardags-/vanliga olyckor” med syfte att
identifiera utvecklingsmöjligheter som inte hittas vid de utredningsmetoder som tillämpats tidigare.
Arbetssättet har tillämpats mer under sommaren, men används inte riktigt fullt ut ännu, arbete
pågår med implementeringen och ska sedan enligt plan spridas till övriga brandstationer inom
förbundet.
Metodiken har provats vid större händelser, exempelvis vid branden på Marstrandsön i augusti.
Hittills är det statistiska underlaget för litet för att några slutsatser ska kunna dras av det nya
arbetssättet.

Heltidsutvecklingen i den östra delen av förbundet
Heltidsstyrkans utveckling fortsätter. Bemanningen har gjort att styrkan kunnat dämpa en stor del av
det bemanningstapp som funnits under året i den östra delen av förbundet. Under året har styrkan
även börjat använda sitt nya fordon för att på så sätt kunna vara effektivare i ett första läge.
Övningsverksamheten har varit i fokus för perioden då lättnader i restriktioner har möjliggjort
övningar igen. Fokus har framför allt varit att öva ihop med RIB-personal i Surte och Nol. I övrigt har
mycket tid lagts på att utveckla och öva personalens färdigheter.
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Styrkan har även genomfört flera smittanpassade aktiviteter för att möta medborgare i samhället.
Särskilt fokus har lagts på barn och unga, bland annat på mötesplatsen Ungkan i Nödinge.
Under hösten har styrkan utökas med en ytterligare person och utvecklingen fortsätter, en
befälsfunktion kommer tillsättas under 2022. Här är det viktigt att utvecklingen görs i samarbete med
övriga delar av förbundet och gentemot förbundets målsättningar. Det är också viktigt att fokus läggs
på att avlasta RiB-personalen i förbundets östra del. Styrkan har även haft frånvaro under slutet på
året vilket kommer fortgå under 2022. Detta kommer till viss del kunna lösas med vikarier samt ett
utökat samarbete med hela organisationen.

Brandskyddskontroll och rengöring (sotning)
2017 övertog förbundet kommunernas ansvar för brandskyddskontroll och rengöring (sotning).
Under 2019 genomfördes upphandling om sotningstjänster i Kungälv och Ale. Upphandlingen
medförde Kungälvs sotarna AB ansvarar för sotningsverksamheten i Kungälvs kommun och GÖSAB
AB ansvarar för sotningsverksamheten i Ale kommun.
Avtalen började gälla 2020-08-01 och har medfört att sotningsverksamheten arbete är likformig i
båda kommunerna. Avtalen medförde även att sotningsleverantörerna nu arbetar med
brandförebyggande arbetsuppgifter i samverkan med brandskyddsföreningen. Detta handlar
exempelvis om att kontrollera brandvarnare och brandsläckare samt att utbilda fastighetsägarna om
hur de ska agera vid brand.
Under 2021 fortsatte sotningsverksamheten att bedrivas med gott resultat och i enlighet med
intentionerna i genomförd upphandling. Under 2021 har det varit fortsatt ansträngt för den nya
sotningsleverantören i Ale. Det beror på brister i kontrollboken från tidigare leverantör, vilket har
medfört omfattande administrativa utmaningar för både sotningsleverantören och för förbundet.
Pandemin har medfört en ökad ansträngning för sotningsleverantörerna att klara av uppsatta frister.
Detta beror på att förbundet har infört restriktioner till sotningsleverantörerna för att hindra och
begränsa smittspridning.
Rengöring (sotning) och brandskyddskontroll
Samtliga sotningsobjekt i förbundet för 2021 har genomförts. I Ale kommun är även samtliga
brandskyddskontroller genomförda, i Kungälvs kommun har 63% genomförts.
Föreläggande
14 föreläggande har utfärdats i Ale kommun. I Kungälvs kommun har inga föreläggande skrivits, dock
kommer det skrivas förelägganden på 6 objekt.
Efterbesiktning
Under året har fem efterbesiktningar genomförts i Kungälvs kommun. I Ale kommun har två stycken
efterbesiktningar genomförts.
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Utfall redovisas av respektive leverantör i bifogade bilagor:
1 Kungälvs sotarna AB 2021
2. Sammanställning Hembesök Kungälv
3. GÖSAB 2021
4.Sammanställning Hembesök Ale

Verksamhetsstöd
Förbundet har gjort inköp av anläggningstillgångar enligt framtagen plan. Nytt fordon till Ale heltid
har levererats och tagits i drift. Förbundets upphandling av ny släckenhet blev överklagad, men är nu
klar och leverans förväntas hösten 2022. Nya ledningsfordon är beställda under 2021 och leverans
kommer att ske under första kvartalet 2022.
Dialog med fastighetsägare pågår löpande och vissa större projekt har skett på Kungälvs
brandstation. Tidigare byte av ventilation har medfört vissa omfattande justeringar. Ett större arbete
med att byta ut och uppdatera Kungälv stations reservkraftsystem samt öka förbundets robusthet
pågår.

Pensionsförpliktelse

Pensionsförpliktelser
Avsättning inkl. särskild löneskatt
Ansvarsförbindelse inkl. särskild löneskatt
Pensionsförpliktelse som tryggats i pensionsförsäkring
Pensionsförpliktelse som tryggats i pensionsstiftelse
Summa pensionsförpliktelser (inkl. försäkring och stiftelse)

2021
9 322
0
0
0
9 322

2020
6 847
0
0
0
6 847

Förvaltade pensionsmedel - marknadsvärde
Totalt pensionsförsäkringskapital
Totalt kapital pensionsstiftelse
Finansiella placeringar avseende pensionsmedel
Summa pensionsförpliktelser (inkl. försäkring och stiftelse)

0
0
0
0

0
0
0
0

9 322
0

6 847
0

Finansiering
Återlånade medel
Konsolideringsgrad
*Det finns inga placeringar avseende pensionsmedel

Händelser av väsentlig betydelse
2021 har framför allt präglats av Covid-19. Förbundets inriktning har hela tiden varit och är
fortfarande att minska smittspridningen i samhället och bland medarbetare inom förbundet samt
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upprätthålla den operativa förmågan. För att uppnå detta har arbetsuppgifter omprioriterats och
interna beslut har fattats för att minimera negativa effekter. Dialog har förts med Länsstyrelsen,
regionala myndigheter och organisationer samt med medlemskommunerna. Förbundets presidium
har kontinuerligt fått information och har även varit delaktiga i interna verksamhetsbeslut.
Det går ännu inte att redovisa den ekonomiska effekten av Covid-19 i förbundet. På grund av
pandemin så har vissa verksamhetsmål inte uppnåtts.
Riksdagen beslutade i oktober 2020 om en revidering av "Lag om Skydd mot olyckor".
Förbundet har under året förberett sig för att kunna uppfylla lagstiftarens nya krav. Än så länge finns
inga föreskrifter eller handböcker publicerade vilket gör att förbundet har fått arbeta med tolkning
själva vilket är komplicerat.
Det gemensamma ledningssystemet som bildades 2019 inom Göteborgsregionen med en gemensam
ledningscentral som samordnar insatser för samtliga organisationer som ingår i samarbetet fortsätter
att utvecklas. Nya medlemmar i det gemensamma ledningssystemet är räddningstjänsterna i
Strömstad, Tanum, Sotenäs och Herrljunga. Implementering har skett under 2021.
Förbundsdirektionen har till förbundsägarna överlämnat den slutgiltiga rapporten "Framtida
brandstationer och bemanning inom Bohus Räddningstjänstförbund" samt en skrivelse med förslag
till beslut om fortsatt utredning och projektering.

Väsentliga personalförhållanden
Personal
Förbundets personal är fördelad på 5 stationer. Av förbundets 15 kvinnliga medarbetare så arbetar
12 i uttryckande tjänst.
Antal anställda inom
förbundet
Totalt

2021
2020
Hel-och
Räddningstjänst Hel-och
Räddningstjänst
deltidsanställda beredskap
deltidsanställda beredskap
45
94
42
88

Könsfördelning:
Kvinnor
Män

9
36

6
88

7
35

7
81

Åldersfördelning:
29 år och yngre
30–49 år
50 år och äldre

5
28
12

10
58
22

5
21
16

11
59
18

Genomsnittlig ålder

41

41

43

40
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Rekrytering och avgång
Under året har förbundet gjort en översyn av vissa befattningar med anledning bland annat inför
kommande pensionsavgångar och avgångar. Översynen har lett till en viss omstrukturering och
förändringar av några befattningar. Anledningen till förändringarna som genomförts är att kunna
rusta upp och möjliggöra utmaningarna som vi ser kommer närmsta åren samt för att organisationen
behöver bli ännu mer flexibel och robust i enlighet med de mål som är satta för verksamheten.
När det gäller RiB-organisationen så har det varit en del avgångar under året som lett till en
belastning vad gäller bemanningen för framför allt Nol men även till viss del Surte station. Under året
så gjordes en rekryteringsinsats i Ale för att rekrytera personal. Det var en lyckad rekryteringsinsats
som ledde till anställning av fler nya medarbetare till Nol.
2021
2020
Hel-och
Räddningstjänst Hel-och
Räddningstjänst
deltidsanställda beredskap
deltidsanställda beredskap
Rekryteringar totalt
4
6
3
4
Kvinnor
2
0
1
1
Män
2
6
2
3

Rekrytering och
avgång

Avgångar totalt
Kvinnor
Män

3
1
2

4
0
4

5
1
4

2
0
2

Sjukfrånvaro
Sjukfrånvaron har minskat jämfört med motsvarande period föregående år. Det har inte förekommit
några längre sjukskrivningar.

Sjukfrånvaro av ordinarie tillgänglig
arbetstid (%)
Total sjukfrånvaro

2020
2021
Hel-och
Hel-och
deltidsanställda deltidsanställda
5,66
2,64

Total sjukfrånvaro fördelat på kön
Kvinnor
Män

4,43
2,21

7,48
5,29

Totalt sjukfrånvaro fördelat på ålder
29 och yngre
30–49 år
50 år och äldre

1,58
2,41
3,44

17,29
3,08
7,36

Sjukfrånvaro överstigande 60 dagar

0

20,09
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Arbetsmiljö
Förbundets arbetsmiljöarbete ska vara en naturlig del av vardagen och arbetet ska bedrivas på ett
säkert och förebyggande sätt. Alla perspektiv i arbetsmiljön ska beaktas; organisatoriska, sociala och
fysiska faktorer. Bohus Räddningstjänstförbund ska också vara en organisation med en öppen och
inkluderande arbetsmiljö som är tillgänglig för alla och där diskriminering och trakasserier inte
förekommer. Det yttersta målet är att alla anställda ska ha en god och säker arbetsmiljö som främjar
hälsa och arbetsglädje men också kvalité.
För att säkerställa att målet uppnås genomförs skyddsronder och skyddskommittémöten årligen
enligt schema. Tillbud och olycksfall hanteras genom ett digitalt ärendehanteringssystem och följs
upp veckovis.
I oktober månad inkom, till direktionen, en skrivelse från flera medarbetare med kritik avseende
förbundets styrning och ledning. En oberoende utredning, av extern part, beställdes, dock så har
utredaren inte redovisat någon rapport än. Skrivelse och utredning har under sista kvartalet 2021
tagit stor kraft från förbundet, men under 2022 ska förbundet erhålla rapporten och vidta de
eventuella åtgärder och förändringar som behövs för att utveckla förbundets förmåga.
En översyn av arbetstidsförläggningen för heltidspersonalen i Kungälv har startats upp. Information
är genomförd med fackliga representanter och en arbetsgrupp är tillsatt.

Andra förhållanden av betydelse för styrning och uppföljning
Förbundet följer det av direktionen beslutade handlingsprogrammet vilket finns nedbrutet i mål som
redovisas i förbundets verksamhetsplanering. Verksamhetsplanen revideras varje tertial.

Förväntad utveckling
Förbundet fortsätter att planera för att bibehålla operativ förmåga då pandemin ännu inte avmattats
i regionen. Planering görs även för att kunna hantera eventuella större skogsbränder under rådande
situation den kommande sommaren. Planering görs i samverkan med regionens räddningstjänster.
Bedömningen är att regionen säkerställer förmågan att gemensamt hantera händelser med stor
samhällspåverkan.
Förbundet deltar i arbetet med att revidera Ale- och Kungälvs kommuns oljeskyddsplaner.
Arbetet utförs tillsammans med säkerhetsavdelningarna samt miljöavdelningarna i respektive
kommun.
Förbundet fortsätter att arbeta med revidering av handlingsprogrammet för 2020–2023.
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Måluppföljning
Inledning
I förbundets handlingsprogram finns det 12 uppsatta mål. Verksamhetsplanen har varit ett verktyg
för ledningsgruppen att arbeta med för att klara av de nationella/lokala (handlingsprogrammet) krav
vilket förbundet har. De 12 målen är:
1. Regional Samverkan skall öka. Förbundet skall prioritera: God förmåga till samverkan med
närliggande räddningstjänster inom GR. Tillsammans med andra myndigheter utreda ökad
samverkan till räddningsinsatser i kustzonen.
2. Förbereda för att starta upp och leda räddningsinsatser i skredområden samt tillsammans
med kommunerna, myndigheterna och andra aktörer bidra till att förebygga större skred.
3. Förbundet skall bli mer flexibelt och anpassningsbart för att bättre uppfylla samhällets totala
krav.
4. Tillvarata erfarenheter från genomförda olycksutredningar internt och externt för att
utveckla effektivare insatser.
5. Öka förbundets förmåga att arbeta under hög oro i samband med antagonistisk händelse.
6. Trygga avbrottsfri alarmering och prioriterade åtaganden genom sårbarhetsanalys och
upprättande av handlingsplaner för relevanta scenarier avseende inkommande samt
utgående alarmering.
7. Öka personalens förmåga att arbeta inom hela förbundets verksamhetsutövning.
8. Kvalitetssäkra förmågan i det operativa räddningstjänstuppdraget.
9. Stärka kunskapen hos allmänheten om räddningstjänsten och risker samt riskförebyggande
åtgärder mot bränder.
10. Skapa rutiner och påbörja arbetet för att reducera risken för brandrelaterade olyckor samt
bidra till att reducera risker för andra olyckor. De riskreducerande åtgärderna ska främst
fokuseras mot riskutsatta grupper.
11. I samverkan med kommunernas VA och samhällsbyggnadsaktörer arbeta för möjligheterna
till installation av brandtekniska system och att effekten av räddningsinsatser förbättras.
12. Arbeta aktivt med att undersöka olycksorsaken vid olika händelser och sprida samt
implementera dess lärdomar.
Under första 2021 har Bohus Räddningstjänstförbund arbetat med verksamhetsplan kopplat till
innevarande år. En stor del av förbundets arbete med handlingsprogrammets mål och
verksamhetsplan är kopplat till ett särskilt område. Detta benämns som löpande arbete och syftet
med dessa typer av projekt är att arbeta med mål som inte har ett tydligt slutdatum. Ett arbete vilket
löper på kontinuerligt, exempel på sådana mål är:
•
•
•

HLR-utbildning
Rekrytering
Olycksutredning

Den typen av projekt samlats i ett särskilt fack och redovisas inte nedan utan de projekt som
redovisas nedan är de som har ett tydligt start- och slutdatum.
Under verksamhetsplanen för 2021 så har det även arbetats med projekt som inte faller in inom
målen kopplat till handlingsprogrammet, exempelvis arbete med tillsynsplan.
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Status för verksamhetsmål - förebyggande avdelningen
Fördjupat arbete mot hela riskpanoramat
Verksamheten fortlöper genom kontinuerlig dialog med respektive kommun. Förbundet arbetar även
tillsammans med externa aktörer såsom Länsstyrelsen, angränsande kommuner, andra
räddningstjänster med flera, i dessa frågor.
Bostadstillsyn och övergång till löpande arbete
Mycket av grundarbetet är klart. Tanken är att tillsynen/besöket ska göras utifrån tre delar. En del
består av översyn av det byggnadstekniska brandskyddet av byggnaden. Den andra delen är
dörrknackning där räddningstjänsten informerar och hjälper till att kontrollera brandvarnare samt
svarar på eventuella frågor kring brandskydd och säkerhet. Den tredje delen handlar om att ta fram
en plan för hur agerandet vid en insats skulle se ut. Arbetet påbörjades under hösten men fick
avbrytas i slutet av året på grund av pandemin.
Ras och skred
Arbetet med ras och skred pågår enligt verksamhetsplanen. Det har hållits både interna och externa
möten med aktörer som kan hjälpa till i arbetet. En rapport om behov och väg framåt har tagits fram
och delgetts ledningsgruppen. Förbundet kommer även skicka två personer till en MSB-utbildning i
ras och skred på Sandö. Det har även tagits fram underlag till standardrutiner och småkort som kan
användas i det akuta skedet. Framtagande av utbildningsmaterial har påbörjats samt översyn av
vilken utrustning som kan behöva införskaffas. Arbetet kommer fortgå, åtgärder tas fram enligt
framtagen rapport och under 2022 bör ett koncept vara klart. Tanken är också att delta i Barents
Rescue 2022 i Bodö där bland annat en större ras och skredövning ska ske.
Arbete med ungdomar
Arbetet är igång i den östra delen av förbundet. Under året har smittläget har varit den största
utmaningen för att komma vidare i arbetet. Förhoppningen är att etablerade kontakter ska
upprätthållas och att ännu fler aktiviteter genomföras framöver.
Utveckla samarbetet med VA-enheterna i Ale och Kungälv
I juni bildades en arbetsgrupp i Kungälv för att ta fram en släck- och brandvattenplan som ingår
som en delplan i kommunens VA-plan. Förbundet deltar med en representant i arbetsgruppen.
Arbetet kommer att pågå under ett år med en färdig plan i juni 2022. Den inventering som
startades upp under 2021 kommer att införlivas i arbetsgruppens arbete.

Efter att uppdraget är slutfört ska det vara tydligt vilken aktör eller enhet inom kommunen som
har det ekonomiska ansvaret gällande frågor som berör brand- och släckvatten. Vidare innebär
uppdraget att det ska finnas en tydlighet i rutiner kring anläggandet, förnyelse och underhåll av
brandposter. Motsvarande arbete har inte påbörjats i Ale kommun.
Uppdatera tillsynsarbetet enligt ny lag och föreskrifter
MSB har beslutat under november om en ny föreskrift som börjar gälla 1 juli 2022. Därefter har
arbetet startat med att anpassa organisationen efter detta. En arbetsplan har tagits fram och under
våren 2022 kommer tillsynsfristerna, verksamhetsregister och andra arbetssätt kopplat till detta
uppdateras.
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Råd och anvisningar
Inom uppdraget i verksamhetsplanen har det under året inte funnits behov av att uppdatera äldre
brandskydds-PM till relevanta råd- och anvisningar. Detta kommer framledes att övergå till löpande
arbete.
Uppföljning vårdboende
Installation av boendesprinkler på äldreboenden och gruppbostäder i Kungälvs kommun är i första
hand kopplat till tidigare genomförda tillsyner. Under hösten påbörjades installation på
gruppbostäder där några anläggningar blev klara vid årsskiftet och resterande anläggningar beräknas
vara klara i juni 2022.
Utreda orsak till bostadsbränder
Under året har arbetssättet påbörjats och rådata har samlats in för flera bostadsbränder. Än så länge
är det statistiska underlaget för litet för att relevanta slutsatser ska kunna dras, även om vissa
samband redan kunnat påvisas.
Tillsynsutbildning
Internutbildningen motsvarande Tillsyn A har startats upp under året. På grund av turbulensen inom
organisationen samt Covid-19 så har arbetet stannat av, men det förväntas bli klart under första
halvåret 2022.
Utveckla utbildning för brandskydd till skolungdomar
Konceptet kring PAR (årskurs 8) är i princip klart, förhoppningen är att kunna starta upp utbildningen
i båda kommunerna under 2022. För årskurs 5 är materialet klart, det återstår att tillsammans med
skolorna bestämma hur utbildningen ska genomföras. För Barn på buss, årskurs 2, kvarstår kontakt
med bussbolag som ska prata om bussäkerhet och att boka utbildningstillfällen med skolorna.
Inventering av verksamheter där tillsyn ska genomföras
Under sommaren 2021 har förbundet tagit fram en lista på de verksamheter som omfattas av det
nya förslaget på föreskrift från MSB. Det som kvarstår är att lägga in verksamheter i förbundets
dokumenthanteringssystem. Det kan dock inte göras förs än dokumenthanteringssystemet har
anpassats för detta samt att föreskrifterna beslutats.
Fortsätta arbete kring boende industriområdet
I maj hölls ett uppföljningsmöte med representanter från de berörda enheterna i kommunen. Alla
vittnar om att det i nuläget är svårt att arbeta med detta projekt. Ett antal nya personer har
tillkommit i konstellationen. Under september hölls ett nytt möte och arbetet gemensamma tillsyner
har återupptagits.
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Resultat
Uppfyllnadsgrad

2021 Uppfyllningsgrad
Klart
90 - 100 %
80 - 90 %
70 - 80 %
60 - 70 %
50 - 60 %
40 - 50 %
30 - 40 %
20-30 %
10-20 %
0-10 %
Ej påbörjat
0

1

2

3

4

5

6

Antal projekt

Tabellen ovan redogör att de flesta projekten ej blev färdigställda under året. Dock så ska en del av
projekten fortlöpa under längre period och förväntas bli klara senare än 2021. Arbetet med
verksamhetsplanen och dess projektmål har begränsats i olika grad på grund pågående pandemi. Det
medfört att vissa ej har kunnat fortlöpa enligt plan.

Arbete med verksamhetsplanen utifrån de olika lokala målen i
handlingsprogrammet
Antal projekt inom de olika lokala målen
Lokalt mål 1
Lokalt mål 2
Lokalt mål 3
Lokalt mål 4
Lokalt mål 5
Lokalt mål 6
Lokalt mål 7
Lokalt mål 8
Lokalt mål 9
Lokalt mål 10
Lokalt mål 11
Lokalt mål 12

Antal projekt

Tabellen ovan redogör att förbundet under året har arbetat med 9 utav de 12 uppsatta lokala målen i
handlingsprogrammet. Det mål som förbundet har arbetat mest med är lokalt mål 3.
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God ekonomisk hushållning
Verksamhetsmål kopplade till god ekonomisk hushållning finns formellt inte men utgörs de facto av
de mål som finns i förbundets handlingsprogram, se avsnittet Måluppföljning.

Ekonomisk ställning
För 2021 visar Bohus Räddningstjänstförbund ett positivt resultat på 4 209 tkr, jämfört med
föregående års resultat på 6 089 tkr. För året ett nollresultat budgeterat, i delårsrapporten per 202108-31 prognostiserades ett positivt resultat på 1 600 tkr.
Intäkterna visar på ett överskott på 0,9 mkr jämfört med budget, det beror dels på att automatiska
larm orsakat av annat än brand överstiger budget med 0,3 mkr och dels på att insatser utanför
förbundets gränser överstiger budget med 0,3 mkr, dessutom har förbundet sålt av fordon för 0,3
mkr.
Verksamhetens kostnader understiger budget med 2,2 mkr, det beror på flera saker. Pandemin har
medfört att vakanta platser och sjukskrivningar inte gått att ersätta, då det varit väldigt svårt att
rekrytera personal, det har medfört ungefär 1 mkr lägre kostnader. Räddningstjänst i beredskap
ligger 0,6 mkr lägre än budget, det beror dels på att utbildningar och övningar inte kunnat
genomföras som planerat på grund av pandemin samt färre antal larm. Timlönerna understiger
budget med 0,9 mkr, det beror dels på att en del timanställningar har omvandlats till månadslöner
och en del har täckts upp av att fastanställda fått arbeta övertid, därmed överstiger övertiden budget
med 0,3 mkr.
Pensionsavsättningen har ökat jämfört med tidigare år, främsta anledningen till det är att KPA har
räknat om livslängden och därmed ökat avsättningen.
Avskrivningar understiger budget med ungefär 1 mkr, det beror på försenade leveranser av fordon.
Finansiella intäkter och kostnader ligger ungefär i nivå med budget.
Investeringar
Förbundet arbetar aktivt med de investeringar som beviljats i investeringsbudgeten.
Investeringsutfallet uppgår till 6,2 mkr för 2021, av det utgörs 2,6 mkr av investeringar från 2020 års
budget. 3,6 mkr avser årets budget, vilken uppgick till 9,9 mkr. Anledningen till att hela budgeten för
året inte har utnyttjats beror främst på försenad leverans av fordon, dessa förväntas levereras under
2022.

Soliditet och förpliktelser
Förbundets soliditet är god, den uppgår till 33,2 %. Likviditeten däremot är svag, den ligger på 43,7
%. Dock så säkras betalningsförmågan av kortfristiga skulder upp av att förbundet ingår i Kungälvs
kommuns koncernkontosystem där Bohus Räddningstjänstförbund har möjlighet att nyttja en
checkräkningskredit. Soliditeten har förbättrats jämfört med föregående år, medan likviditeten ligger
i nivå med föregående år.
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Förbundet har inga övriga förpliktelser i form av panter eller ansvarsförbindelser.
Balanskrav och nyckeltal
Kommunallagen innehåller krav på att intäkterna ska överstiga kostnaderna. Om kostnaderna för ett
visst räkenskapsår överstiger intäkterna, ska det negativa resultatet regleras och resultatet
återställas under de närmast följande tre åren. Balanskravsresultatet uppgår till 3 939 tkr och därmed
är balanskravet uppnått.

Finansiella mål
Verksamhetsmål kopplade till god ekonomisk hushållning finns formellt inte men utgörs de facto av
de mål som finns i förbundets handlingsprogram vilka följs upp och kommenteras i
verksamhetsplanen. Förbundets finansiella mål är att uppfylla balanskravet, det vill säga ett resultat
på 0 eller bättre, det målet uppfylls under 2021.

Driftredovisning
Förbundet upprättar ingen särskild driftredovisning, den redogörs för genom uppställd
resultaträkning nedan. I den framgår utfallet i förhållande till budget för den löpande verksamheten.

Balanskravsresultat
Tkr
Årets resultat
Realisationsvinster
Realisationsförluster
Orealiserade vinster
Återföring orealiserade vinster
Verksamhetens resultat
Reservering av medel till resultatutjämningsreserv
Användning av medel från resultatutjämningsreserv
Balanskravsresultat

2021-12-31

2020-12-31

4 209
-270
0
0
0
3 939

6 089
-303
0
0
0
5786

0
0

0
0

3 939

5786

Justering har gjorts för realisationsvinst vid försäljning av anläggningstillgångar. Balanskravsresultatet
uppgår till 3 939 tkr och därmed är bedömningen att balanskravet är uppfyllt.
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Resultaträkning
Tkr
Verksamhetens intäkter
Verksamhetens kostnader
Avskrivningar
Verksamhetens nettokostnader

1
2,3,4

Skatteintäkter
Generella statsbidrag och utjämning
Verksamhetens resultat
Finansiella intäkter
Finansiella kostnader
Resultat efter finansiella poster
Extraordinära poster
Årets resultat

5

2021-12-31

Budget 2021

2020-12-31

87 111
-77 151
-5 526
4 434

86 185
-79 325
-6 600
260

82 617
-70 031
-6 145
6 441

0
0
4 434

0
0
260

0
0
6 441

2
-227
4 209

0
-260
0

0
-352
6 089

0
4 209

0
0

0
6 089
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Balansräkning
Not 2021-12-31

2020-12-31

TILLGÅNGAR
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
Immateriella anläggningstillgånger
Materiella anläggningstillgångar
Mark, byggnader och tekniska anläggningar
Maskiner och inventarier
Summa materiella anläggningstillgångar

0

0

18 558
40 349
58 907

18 682
40 210
58 892

0

0

58 907

58 892

0

0

3 592
0
2 678
6 270

11 264
0
0
11 264

65 177

70 156

17 366
4 209
21 575

11 277
6 089
17 366

10

9 322
0
0

6 847
0
0

11
12

20 114
14 166
34 280

20 746
25 197
45 943

65 177

70 156

Inga
Inga

Inga
Inga

6,7

Finansiella anläggningstillgångar
Summa anläggningstillgångar
Bidrag till infrastruktur
OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR
Fordringar
Kortfristiga placeringar
Kassa och bank
Summa omsättningstillgångar

8

SUMMA TILLGÅNGAR
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER
EGET KAPITAL
Eget Kapital
Årets resultat
Summa Eget kapital
AVSÄTTNINGAR
Avsättningar för pensioner
Andra avsättningar
Summa avsättningar
SKULDER
Långfristiga skulder
Kortfristiga skulder
Summa skulder
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER
Ställda säkerheter
Ansvarsförbindelser och panter

9
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Kassaflödesanalys
Belopp i Tkr
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN
Årets resultat, not 9
Avskrivningar & nedskrivningar, not 6
Förändring avsättningar, not 10
Justering för övriga ej likvidpåverkande poster
Medel från verksamheten före förändring av
rörelsekapitalet
Förändring kortfristiga fordringar, not 8
Förändring kortfristiga placeringar
Förändring kortfristiga skulder, not 12
Kassaflöde från den löpande verksamheten
INVESTERINGSVERKSAMHETEN
Ökning/minskning värdepapper
Investering i immateriella och materiella anläggningstillgångar, not 6
Försäljning av immateriella och materiella anläggningstillgångar, not 6
Investering i finansiella anläggningstillgångar
Försäljning av finansiella anläggningstillgångar
Kassaflöde från investeringsverksamheten
FINANSIERINGSVERKSAMHETEN
Upplåning, not 12
Amortering, not 12
Förändring kortfristig del, not 12
Förändring övriga långfristiga skulder, not 11
Kassaflöde från finansieringsverksamheten
Årets kassaflöde
Likvida medel vid årets början
LIKVIDA MEDEL VID ÅRETS SLUT

2021

2020

4 209
5 526
2 475
0

6 089
6 144
556
0

12 210
7 672
0
2 123
22 005

12 789
-6 133
0
-2 867
3 789

0
-6 186
645
0
0
-5 541

0
-11 007
0
0
0
-11 007

0
0
0
-632
-632

0
0
0
-899
-899

15 832
-13 154
2 678

-8 117
-5 037
-13 154
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Redovisningsprinciper
Bohus Räddningstjänstförbund följer Lagen om kommunal bokföring och redovisning (2018:597), övrig
redovisningspraxis och de rekommendationer som lämnats av Rådet för kommunal redovisning (RKR).
Intäkter
Intäkter redovisas, i enlighet med RKR 2 Intäkter, till det värde som erhållits eller kommer erhållas.
Intäkterna består huvudsakligen av förbundsbidrag från ägarkommunerna. Bidraget beslutas av
kommunerna och förbundet fakturerar kommunerna tertialvis.
Personalkostnader
Lönerna är bokförda enligt kontantprincipen. Förändring av semesterlön och övertidsskuld redovisas
som en kostnad i verksamheten. Sociala avgifter bokförs som ett procentuellt påslag på
lönekostnaden. Timlöner och ersättning för obekväm arbetstid som är intjänade den sista månaden
som omfattas av bokslutet tas upp som kortfristig skuld, då den utbetalas först månaden därpå.
Anläggningstillgångar
Anläggningstillgångar har i balansräkningen upptagits till anskaffningsvärde efter avdrag för
planmässiga avskrivningar och nedskrivningar. Den ekonomiska livslängden ska överstiga tre år och
anskaffningsvärdet ska överstiga ett värde om minst ett ½ prisbasbelop för att en anskaffning ska
redovisas som en anläggningstillgång.
Anläggningstillgångar i balansräkningen som övertogs från medlemskommunerna har upptagits till det
bokförda värde objekten haft i respektive medlemskommuns balansräkning i samband med
förbundets bildande.
Leasingavtal
Enligt RKR R5 så fördelas leasing på finansiell och operationell leasing. Den finansiella leasingen
redovisas som en materiell anläggningstillgång och framtida leasingavgifter redovisas som en skuld.
Operationella leasingavtal redovisas som en kostnad linjärt över leasingperioden. 2021 är första året
då finansiell leasing redovisas, jämförelseåret har räknats om. Tillgången respektive skulden utgörs
av framtida leasingavgifter som förbundet är bundet till genom avtal. Någon korrekt beräkning har
inte gjorts i år, men kommer göras under till nästa bokslut.
Med finansiella leasingavtal avses i det här fallet lokaler där leasingperioden omfattar större delen av
leasingobjektets ekonomiska livslängd även om inte äganderätten övergår. Dessa lokaler har specifikt
anpassats efter räddningstjänstens verksamhet och kan inte med lätthet ersättas av annan lokal.
Med operationell leasing avses korttidshyra av maskiner och inventarier samt lokaler som förbundet
med lätthet kan säga upp och ersätta med andra lokaler.
Avskrivningar
Avskrivningar beräknas på anskaffningsvärdet. Bestämmande av den ekonomiska livslängden görs
utifrån beräknad nyttjandeperiod i enligt med RKR 4 Materiella anläggningstillgångar. 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.
På de anläggningar som övertogs vid förbundets bildande beräknas internränta på deras bokförda
värde. SKR:s förslag på internräntesatser används. På redan befintliga anläggningstillgångar så har
komponentavskrivning inte tillämpats, däremot på nyanskaffade maskiner så har en del komponenter
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bedömts ha kortare avskrivningstid och har därför delats upp på olika komponenter med olika
avskrivningstider.
Avskrivningstider
Byggnader
Fordon
Räddningstjänstutrustning
Maskiner och inventarier
Mark

År
20–33
5–20
5–10
5–20
Ingen avskrivning

Pensionsskuld
Pensioner från och med 1998 redovisas som en avsättning i balansräkningen inklusive löneskatt.
Beräkning har skett enligt RIPS19. Pensionsåtagande avseende anställda före år 2013 redovisas som
åtagande i Ale- respektive Kungälvs kommuns årsredovisning.
Från och med 2000 har arbetstagaren själv fått möjlighet att placera en del av sin tjänstepension. Det
innebär att Bohus Räddningstjänstförbund årligen betalar ut den intjänade individuella delen till KPA
som administrerar fördelningen av pensionspengarna till respektive individs valda förvaltare. Den del
av pensionsskulden med tillhörande löneskatt, som betalas ut under 2022, bokas upp som kortfristig
skuld under 2021.
Inga medel är placerade för att möta framtida pensionsutbetalningar. Pensionsåtagande finns för
förbundschefen vid dennes pensionsavgång, i övrigt har förbundet inga pensionsåtaganden för
personer i ledande ställning eller direktionen.
Pensionsskuld som redovisas under kortfristiga skulder avviker från KPA:s prognos och uppskattas
istället baserat på årslönen, vilket historiskt har stämt bra med vad kostnaden faktiskt landar på när
fakturan kommer påföljande år.
Avsättningar för pensioner
Bohus Räddningstjänstförbund har en avsättning för pensioner inklusive löneskatt. Varje år bokförs
förändringen (ökningen/minskningen) av skulden mot årets resultat, detta år har avsättningen
minskat.
Skulder
Vid förbundets bildande skedde ett övertagande av anläggningstillgångar från
medlemskommunerna. Detta övertagande finansierades genom ett reverslån mot respektive
kommun. Reverslånen amorteras i takt med avskrivningarna av tillgångarna. Tillämpad ränta är den
rekommenderande internräntan som Sveriges kommuner och regioner (SKR) fastställer. Räntan för
2021 är 1,2 %. Den del av reverslånen som förfaller inom ett år redovisas som en kortfristig skuld.
Förbundets likviditet hanteras i ett gemensamt koncernkontosystem där Kungälvs kommun och övriga
kommunala bolag ingår.
Nyckeltal och förpliktelser
Soliditet är ett mått på hur stor andel av förbundet totala resurser som finansieras med eget kapital.
Förbundet har inga övriga förpliktelser i form av panter eller ansvarsförbindelser.
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Noter
Not 1 Verksamhetens intäkter
Belopp i tkr
Förbundsbidrag Ale kommun
Förbundsbidrag Kungälvs kommun
Automatlarm
Utbildning
Avgift brandsyn
Tillståndsavgifter
Försäljning av anläggningstillgångar
Övriga intäkter
Summa

2021-12-31
33 250
49 050
2 931
67
180
197
270
1 166
87 111

2020-12-31
31 120
46 680
2 873
51
156
190
303
1 244
82 617

2021-12-31
-52 916
-7 738
-1 900
-14 597
-77 151

2020-12-31
-47 164
-7 621
-1 900
-13 346
-70 031

Not 2 Verksamhetens kostnader
Belopp i tkr
Personalkostnader
Leasingavgifter
Släckvatten
Övriga kostnader
Summa
Not 3 Operationella Leasingavtal
Framtida minimileaseavgifter som ska erläggas avseende icke uppsägningsbara leasingavtal

Förfaller till betalning inom ett år
Förfaller till betalning senare än ett men inom fem år
Förfaller till betalning senare än fem år
Under perioden kostnadsförda leasingavgifter

2021-12-31
-1 224
-2 449
0
-1 186

2020-12-31
-1 211
-3 634
0
-1 179

2021-12-31
-59
-44
0
-103

2020-12-31
-71
-41
0
-113

Not 4 Revision
Belopp i tkr
Årsbokslut
Delårsbokslut
Rådgivning
Summa
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Not 5 Finansiella kostnader
Belopp i tkr
Räntekostnader
Ränta, pensionsskuld
Summa

2021-12-31
-103
-124
-227

2020-12-31
-177
-174
-351

2021-12-31

2020-12-31

2 723
0
0
2 723

2 764
-41
0
2 723

-886
0
-124
-1 010

-770
10
-126
-886

1 713

1 837

17,6

17,6

2021-12-31

2020-12-31

72 803
6 186
-2 302
0
76 687

62 734
11 007
-979
41
72 803

-32 593
1 657
0
-5 402
-36 338

-27 544
979
-10
-6 018
-32 593

40 349

40 210

7,6

7,6

Not 6 Materiella anläggningstillgångar
Belopp i tkr
Mark, byggnader och tekniska anläggningar
Anskaffningsvärde övertagna anläggningar
Omklassificeringar
Årets anskaffningar
Utgående ackumulerade anskaffningar
Ingående ackumulerade avskrivningar
Omklassificeringar
Årets avskrivningar
Utgående ackumulerade avskrivningar
Utgående planenligt restvärde
Genomsnittlig nyttjandeperiod mark, byggnader och
tekniska anläggningar
Belopp i tkr
Maskiner och inventarier
Anskaffningsvärde anläggningar
Årets anskaffningar/pågående nyanläggningar
Årets försäljningar/utrangeringar
Omklassificeringar
Utgående ackumulerade anskaffningar
Ingående ackumulerade avskrivningar
Årets försäljningar/utrangeringar
Omklassificeringar
Årets avskrivningar
Utgående ackumulerade avskrivningar
Utgående planenligt restvärde
Genomsnittlig nyttjandeperiod maskiner och inventarier
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Not 7 Finansiell leasing
2021-12-31
16 845
6 629
10 216
0

2020-12-31
16 845
6 629
10 216
0

2021-12-31
499
697
773
1 623
3 592

2020-12-31
8 409
289
533
2 033
11 264

2021-12-31
17 366
4 209
21 575

2020-12-31
11 277
6 089
17 366

2021-12-31
6 847
-55
0
2 029
100
483
0
-82
0

2020-12-31
6 291
0
0
824
140
109
0
-517
0

Total pensionsavsättning

9 322

6 847

Avsatt till pensioner
Löneskatt
Summa pensionsåtagande
Återlånade medel

7 502
1 820
9 322
9 322

5 510
1 337
6 847
6 847

Pensioner som avsättning
Pensioner som ansvarsförbindelse
Summa pensionsåtagande
Återlånade medel

9 322
0
9 322
9 322

6 847
0
6 847
6 847

Totala minimileaseavgifter
Förfaller till betalning inom ett år
Förfaller till betalning senare än ett men inom fem år
Förfaller till betalning senare än fem år

Not 8 Kortfristiga fordringar
Belopp i tkr
Kundfordringar
Fordran Skatteverket
Fordran mervärdesskatt
Övriga kortfristiga fordringar
Summa
Not 9 Eget kapital
Belopp i tkr
Ingående eget kapital
Årets resultat
Summa
Not 10 Avsättningar pensioner
Belopp i tkr
Ingående avsättning
Pensionsutbetalningar
Aktualiseringar
Nyintjänad pension
Ränte- och basbeloppsuppräkningar
Förändring av löneskatt
Ändring av försäkringstekniska grunder
Övrigt
Sänkning av diskonteringsränta
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Pensioner före 2013 tryggas av Ale respektive Kungälvs kommun och redovisas därmed som
pensionsåtagande i deras respektive årsredovisning.
Not 11 Långfristiga skulder
2021-12-31
1 823
1 446

2020-12-31
1 609
2 292

Leasingavtal relaterat till finansiell leasing av fastigheter

16 845

16 845

Summa

20 114

20 746

Reverslån Ale kommun
Reverslån Kungälvs kommun

Not 12 Kortfristiga skulder
Belopp i tkr
Kortfristig del av reverslån Ale kommun
Kortfristig del av reverslån Kungälvs kommun
Kortfristig skuld Kungälvs Kommun*
Leverantörsskulder
Upplupna semesterlöner
Upplupen övertidsersättning
Övriga kortfristiga skulder
Summa

2021-12-31
163
469
0
4 133
1 467
222
7 712
14 166

2020-12-31
296
603
13 154
2 658
1 279
245
6 962
25 197

*Kungälvs kommun har med bank avtalat om ett så kallat koncernkontosystem. Mellan kommunen
och Bohus Räddningstjänstförbund har interna kreditvolymer avtalats. Om det är en skuld på
koncernkontot på koncernkontot vid årsskiftet redovisas det som en kortfristig skuld till Kungälvs
kommun. Den koncerninterna kreditlimiten uppgår till 10 000 tkr.
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Investeringsredovisning
Belopp i Tkr
Motor- och pumpbyte
Offensiv enhet 7560
Brandslang och armatur skogsbrand
Fystestutrustning
Indikeringsutrustning Kem
Kem och rökskydd
Larmställ och höghöjdsskydd hjälmar
Ledningsfordon
Möbler och inventarier
Navigation
Rakel utbyte
Ras och skred
Reinvesteringar
Räddningstjänstutrustning
Slangtvätt och ultraljud o ren arbetsmiljö
Slangtvätt Werma HM200
Släck räddningsfordon
Stab ledningsutrustning Robust
Transportfordon och småbilar
Tvättmaskin Torksskåp RAP
Utalarmering sökare
Övningsfältet

2021-12-31
625
1 985
94
82
0
264
0
450
0
99
147
0
0
92
0
1 200
37
333
520
70
197
0
6 195

Budget
2021
0
0
100
100
150
100
250
1 300
75
200
150
150
100
120
400
0
5 000
500
750
150
200
100
9 895

Återstående Avvikelse
budget
mot
2020
budget
1 300
-675
2 791
-806
0
-6
0
-18
0
-150
0
164
0
0
0
-850
0
-75
0
-101
0
-3
0
-150
0
-100
0
-28
0
-400
0
1 200
0
-4 963
0
-167
0
-230
0
-80
0
-3
0
-100
4 091
-7 541
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Sammanfattning
PwC har på uppdrag av förbundets förtroendevalda revisorer granskat kommunens
årsredovisning för perioden 2021-01-01 – 2021-12-31. Uppdraget ingår som en
obligatorisk del av revisionsplanen för år 2021.
Granskningen syftar till att ge underlag för en bedömning om räkenskaperna ger en
rättvisande bild av verksamhetens resultat och ekonomiska ställning samt om
årsredovisning är upprättad i enlighet med LKBR och god redovisningssed i kommunal
verksamhet.
Med utgångspunkt från syftet har följande områden granskats

Område

Uppfyller kraven

Förvaltningsberättelse

Ja

Resultaträkning

Ja

Balansräkning

Ja

Kassaflödesanalys

Ja

Noter

Ja

Driftredovisning

Ja

Investeringsredovisning

Ja

Sammanställda
räkenskaper

ET
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Inledning
Bakgrund
Enligt kommunallagen 11 kap. 20 § ska årsredovisningen lämnas över till respektive
medlems fullmäktige och revisorerna snarast möjligt och senast den 15 april året efter
det år som redovisningen avser.
Enligt 4 kap 3 § LKBR ska årsredovisningens delar upprättas som en helhet och ge en
rättvisande bild av verksamhetens resultat och förbundets ekonomiska ställning.
Revisorernas skriftliga bedömning ska lämnas till medlemskommunerna inför
behandlingen av årsredovisningen. Direktionen är ansvarig för upprättandet av
årsredovisningen.

Syfte
Granskningen syftar till att ge underlag för en bedömning om räkenskaperna ger en
rättvisande bild av verksamhetens resultat och ekonomiska ställning samt om
årsredovisning är upprättad i enlighet med LKBR och god redovisningssed i kommunal
verksamhet.

Revisionskriterier
Följande kriterier används i granskningen:
● Kommunallag (KL)
● Lag om kommunal bokföring och redovisning (LKBR)
● Rådet för kommunal redovisnings rekommendationer

Avgränsning och metod
Avgränsning och inriktning har skett efter en bedömning av väsentlighet och risk. Till
grund för bedömningen ligger bland annat resultatet av tidigare års granskning och
förändringar i normgivningen avseende den kommunala redovisningen.
Fel i räkenskaperna betraktas som väsentliga om de är av sådan omfattning eller typ att
de, om de varit kända för en välinformerad läsare av årsredovisningen med intressen i
kommunen, hade påverkat dennes bedömning av kommunen. Detta kan inkludera såväl
kvalitativa som kvantitativa fel och varierar mellan kommuner och verksamheter.
Granskningen har utförts enligt god revisionssed för kommuner i Sverige. Det innebär
att den varit så ingående och omfattande som god sed vid detta slag av granskning
kräver.
Den granskade årsredovisningen fastställs av direktionen 2022-02-23. Rapportens
innehåll har sakgranskats av förbundschef och redovisningsekonom.
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Granskningsresultat
Räkenskaper
Resultaträkning
Resultaträkningen uppfyller kraven enligt LKBR och RKRs rekommendationer.
Vid granskningen av kommunens årsredovisning har inga väsentliga1 avvikelser
noterats.
Balansräkning
Balansräkningen uppfyller kraven enligt LKBR och RKRs rekommendationer.
Vid granskningen av kommunens årsredovisning har inga väsentliga2 avvikelser
noterats.
Kassaflödesanalys
Kassaflödesanalysen uppfyller kraven enligt LKBR och RKRs rekommendationer.
Noter
Noterna uppfyller kraven enligt LKBR och RKRs rekommendationer. Hantering av
pensioner till förtroendevalda kan förtydligas till kommande år.
Bedömning
Vid granskning av årsredovisningshandlingen har vi identifierat en justering i
balansräkningen som medförde följduppdateringar av siffror i andra delar av
årsredovisningen. Vissa mindre uppdateringar var inte gjorda i det exemplar som har
gått ut inför direktionssammanträdet. Ändringar kommer att göras inför publicering av
handlingen.
Vi bedömer att kommunens räkenskaper3 i allt väsentligt är rättvisande.

Förvaltningsberättelse, driftredovisning och investeringsredovisning
Förvaltningsberättelse
Förvaltningsberättelsen uppfyller kraven enligt LKBR och RKRs rekommendationer.
Driftredovisning
Driftredovisningen uppfyller kraven enligt LKBR och RKRs rekommendation R14.

1

Fel i räkenskaperna betraktas som väsentliga om de är av sådan omfattning eller typ att de, om de varit
kända för en välinformerad läsare av årsredovisningen med intressen i kommunen, hade påverkat dennes bedömning av
kommunen. Detta kan inkludera såväl kvalitativa som kvantitativa fel och varierar mellan kommuner och verksamheter.
2
Fel i räkenskaperna betraktas som väsentliga om de är av sådan omfattning eller typ att de, om de varit
kända för en välinformerad läsare av årsredovisningen med intressen i kommunen, hade påverkat dennes bedömning av
kommunen. Detta kan inkludera såväl kvalitativa som kvantitativa fel och varierar mellan kommuner och verksamheter.
3

Med räkenskaper menar kommunens resultaträkning, balansräkning, kassaflödesanalys och

noter.
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Investeringsredovisning
Investeringsredovisningen uppfyller kraven enligt LKBR och RKRs rekommendation
R14.
Bedömning
Grundat på vår granskning har det inte framkommit några omständigheter som ger oss
anledning att anse att förvaltningsberättelsen, driftredovisningen och
investeringsredovisningen inte är upprättad i enlighet med LKBR och god
redovisningssed.

Sammanställda räkenskaper
Årsredovisningen innehåller inte sammanställda räkenskaper.
Bedömning
Utifrån förbundets nuvarande verksamhetsform föreligger inte någon skyldighet att enligt
LKBR och RKRs rekommendationer upprätta sammanställda räkenskaper.

Annan information
Vi har tagit del av årsredovisningens övriga delar, sida 26.
Vid granskning avseende ”översikt över verksamhetens utveckling” har vi noterat
avvikelse i belopp avseende 2018 och 2019 års siffror för verksamhetens intäkter,
verksamhetens kostnader och årets resultat. Den årsredovisning som publiceras
kommer att justeras med korrekta siffror.
Bedömning
Enligt vår uppfattning överensstämmer sida 26 i alla väsentliga avseenden med övriga
delar i årsredovisningen.

2022-02-23

Åsa Önfelt
___________________________
Auktoriserad revisor

Denna rapport har upprättats av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (org nr 556029-6740) (PwC) på uppdrag
av förbundets revisorer enligt de villkor och under de förutsättningar som framgår av uppdragsbrev]. PwC
ansvarar inte utan särskilt åtagande, gentemot annan som tar del av och förlitar sig på hela eller delar av denna
rapport.
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Deltagare
ÖHRINGS PRICEWATERHOUSECOOPERS AB 556029-6740 Sverige

Signerat med Svenskt BankID

2022-02-23 12:18:55 UTC

Namn returnerat från Svenskt BankID: Åsa Cecilia Önfelt

Datum

Åsa Önfelt
Auktoriserad revisor
Leveranskanal: E-post

 Signerat

2022-02-23 12:18:55 UTC

Oneflow ID 2718758

Sida 8 / 8

a 5: bohus-raddningstjanstforbund-granskning-av-god-ekonomisk-hallning-signed-2718747.pdf

Granskning av god
ekonomisk hushållning
2021
Bohus Räddningstjänstförbund
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Sammanfattning
PwC har på uppdrag av förbundets förtroendevalda revisorer granskat om resultaten för
god ekonomisk hushållning är förenliga med de mål som gäller för förbundet. Uppdraget
ingår som en obligatorisk del av revisionsplanen för år 2021.
Syftet med granskningen är att ge förbundets revisorer underlag för sin skriftliga
bedömning om resultatet är förenligt med de mål direktionen beslutat.
Med utgångspunkt från ställd revisionsfråga lämnas följande revisionell bedömning:
Är årsredovisningens resultat förenligt med de mål direktionen beslutat avseende
god ekonomisk hushållning?
Direktionen lämnar en sammanfattande bedömning och kommentarer avseende den
samlade måluppfyllelsen avseende god ekonomisk hushållning för år 2021.
Grundat på vår granskning av årsredovisningens återrapportering har det inte
framkommit några omständigheter som ger oss anledning att anse att resultatet inte
skulle vara förenligt med det finansiella mål som anges i årsredovisningen.
Grundat på vår granskning av årsredovisningens återrapportering har det inte
framkommit några omständigheter som ger oss anledning att anse att resultatet inte
skulle vara delvis förenligt med de verksamhetsmål som direktionen fastställt. Flera av
målen är av långsiktig karaktär och förväntas att uppfyllas fram längre fram. Vår
bedömning är att direktionen har arbetat i enlighet med målsättningarna i
handlingsprogrammet.
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Inledning
Bakgrund
Enligt kommunallagen 11 kap. 20 § ska årsredovisningen lämnas över till respektive
medlemsfullmäktige och revisorerna snarast möjligt och senast den 15 april året efter
det år som redovisningen avser.
Förbundet ska formulera verksamhetsmässiga och finansiella mål för god ekonomisk
hushållning i budgeten. Dessa mål ska sedan följas upp i delårsrapport och
årsredovisning.
Revisorerna ska enligt kommunallagen 12 kap. 2 § bedöma om resultaten i
årsredovisningen är förenligt med de mål direktionen beslutat. Revisorernas skriftliga
bedömning ska lämnas inför behandlingen av årsredovisningen.
Direktionen är ansvarig för upprättandet av årsredovisningen.

Syfte och revisionsfrågor
Granskningen syftar till att ge revisorerna underlag för sin skriftliga bedömning om
resultatet är förenligt med de mål direktionen beslutat.
Granskningen ska besvara följande revisionsfrågor:
●

Är årsredovisningens resultat förenligt med de mål direktionen beslutat avseende
god ekonomisk hushållning?

Revisionskriterier
Följande kriterier används i granskningen:
●

Kommunallag (KL)

●

Direktionen beslut avseende god ekonomisk hushållning (mål för verksamheten)

●

Lag om kommunal bokföring och redovisning (LKBR)

Avgränsning och metod
Granskning av kommunens måluppfyllelse har genomförts i enlighet med Skyrevs
rekommendation “RU Granskning av årsredovisning”. Granskningen har skett genom
genomgång av förbundets årsredovisning.
Den granskade årsredovisningen fastställdes 2022-02-23.
Rapportens innehåll har sakgranskats av förbundschef och redovisningsekonom.
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Granskningsresultat
God ekonomisk hushållning
Verksamheten utgår från förbundsordningen samt fastställt handlingsprogram enligt Lag
om skydd mot olyckor. Under året har revidering av handlingsprogrammet skett med
sikte på verksamheten 2022 – 2023. I handlingsprogrammet finns 12 mål för
verksamheten fastställda vilka följs upp och kommenteras i årsredovisningen. Den
finansiella målningen är att uppfylla balanskravet, dvs att minst redovisa ett positivt
resultatet årligen. Vi har i vår granskning tolkat ovanstående mål såsom förbundets
målsättningar kopplade till god eknomisk hushållning.
Finansiellt mål
Målsättning

Utfall 2021

Måluppfyllelse

Förbundet skall minst
redovisa ett positivt
resultat.

Årets resultat uppgår
till 4,2 mnkr jämfört
med budgeterade 0
mnkr.

Målet är uppfyllt.

Mål för verksamheten
I årsredovisningen beskrivs att förbundets handlingsprogram har 12 uppsatta mål.
Målen återfinns i verksamhetsplanen för 2021 och flera av målen är löpande karaktär
utan bestämt slutdatum. I årsredovisning redogör direktionen för de målsättningar vilka
har ett mer tydligt start- och slutdatum. Utöver målen finns även ett antal projekt för vilka
status redogörs för i årsredovisningen.
Av årsredovisningen framgår att förbundet har fokuserat arbetet på 9 av de 12 uppsatta
målen i handlingsprogrammet. Vissa delar kopplade till tillsynsutbildning har fått skjutas
till år 2022.
Av redogörelsen framgår att arbetet med att fullfölja målen har påverkats av pågående
pandemi. Vidare kan framhållas att arbetet med att ta fram en släck- och
brandvattenplan för de i förbundet ingående kommunerna har påbörjats. Syftet är att
tydliggöra det ekonomiska ansvaret för frågor kopplade till brand- och släckvatten samt
underhåll av brandposter vilket kan få stor påverkan för förbundet.
En kvalitativ beskrivning av arbete utifrån några av målen framgår av årsrapporten.
Bedömning
Direktionen lämnar en sammanfattande bedömning och kommentarer avseende den
samlade måluppfyllelsen avseende god ekonomisk hushållning för år 2021
Grundat på vår granskning av årsredovisningens återrapportering har det inte
framkommit några omständigheter som ger oss anledning att anse att resultatet inte
skulle vara förenligt med det finansiella mål som anges i årsredovisningen.
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Grundat på vår granskning av årsredovisningens återrapportering har det inte
framkommit några omständigheter som ger oss anledning att anse att resultatet inte
skulle vara delvis förenligt med de verksamhetsmål som direktionen fastställt. Flera av
målen är av långsiktig karaktär och förväntas att uppfyllas fram längre fram. Vår
bedömning är att direktionen har arbetat i enlighet med målsättningarna i
handlingsprogrammet.

Bedömning utifrån
revisionsfrågan
Revisionsfråga

Bedömning

Är årsredovisningens
resultat förenligt med de
mål direktionen fastställt?
Finansiella mål

Ja
Resultatet uppgår till 4,2 mnkr.

Verksamhetsmål

Delvis
Arbete pågår i enlighet med de
12 målsättningarna men
samtliga mål har ännu inte
uppfyllts.

2022-02-23
Fredrik Carlsson
___________________________
Uppdragsledare

Denna rapport har upprättats av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (org nr 556029-6740) (PwC) på uppdrag
av förbundets enligt de villkor och under de förutsättningar som framgår av uppdragsbrev. PwC ansvarar inte utan
särskilt åtagande, gentemot annan som tar del av och förlitar sig på hela eller delar av denna rapport.
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Deltagare
ÖHRLINGS PRICEWATERHOUSECOOPERS AB 556029-6740 Sverige

Signerat med Svenskt BankID

2022-02-23 11:22:16 UTC

Namn returnerat från Svenskt BankID: FREDRIK KARLSSON

Datum

Fredrik Carlsson
Leveranskanal: E-post
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Bohus Räddningstjänstförbund
Direktionen
Kommunfullmäktige i Ale kommun
Kommunfullmäktige i Kungälvs kommun

Revisionsberättelse för år 2021
Vi, utsedda revisorer, har granskat den verksamhet som bedrivits i Bohus
Räddningstjänstförbund, nedan kallat Borf, (organisationsnummer 222000-3004) och dess
direktion.
Direktionen ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt gällande mål, beslut och riktlinjer
samt de föreskrifter som gäller för verksamheten. De ansvarar också för att det finns en
tillräcklig intern kontroll.
Revisorernas ansvar är att granska verksamhet, intern kontroll och räkenskaper och pröva
om verksamheten bedrivits enligt de uppdrag, mål och föreskrifter som gäller för
verksamheten.
Granskningen har utförts enligt kommunallagen, god revisionssed i kommunal verksamhet
och förbundsordningen. Granskningen har genomförts med den inriktning och omfattning
som behövs för att ge rimlig grund för bedömning och ansvarsprövning.
Vi har biträtts av PwC, som avgivit följande rapporter/ utlåtanden. Dessa är:
•

Utlåtande avseende delårsrapport 2021-08-31

•

Årsredovisning 2021

•

Granskning av god ekonomisk hushållning 2021

Utöver ovanstående har vi även genomfört en grundläggande granskning av verksamheten
vilket bland annat omfattar samtliga protokoll och handlingsplaner för 2021 samt
fortlöpande kontakter med förbundsledning och verksamheten. Väsentliga områden i vår
granskning har varit förbundets arbete med intern styrning och kontroll.
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Bedömning och uttalanden

• Vi bedömer sammantaget att direktionen i Bohus Räddningstjänstförbund i
allt väsentligt har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från
ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt.
• Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande.
• Vi bedömer att direktionens interna kontroll har varit tillräcklig.
• Balanskravet uppfylls för år 2021 (finansiellt mål).
Vi tillstyrker att respektive fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för direktionen
samt de enskilda ledamöterna i densamma.
Kungälv den 23 februari 2022

Christina Carlsson

Irene Hellekant

Bilaga: De sakkunnigas rapport avseende årsredovisning 2021 samt rapport
avseende god ekonomisk hushållning 2021

Kopia för kännedom
Revisorerna i Ale kommun
Revisorerna i Kungälvs kommun
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Deltagare
BOHUS RÄDDNINGSTJÄNSTFÖRBUND 222000-3004 Sverige

Signerat med Svenskt BankID

2022-02-23 12:44:31 UTC

Namn returnerat från Svenskt BankID: Märta Christina Göransdotter
Carlsson

Datum

Christina Carlsson
Leveranskanal: E-post

Signerat med Svenskt BankID
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Namn returnerat från Svenskt BankID: Miriam Irene Hellekant

Datum

Irene Hellekant
Leveranskanal: E-post
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Punkt 14/22: Ansvarsfrihet för Samordningsförbundet Älv & Kust styrelses ledamöter avseende ve

From:
Oskar Ivarsson
Sent:
Thu, 31 Mar 2022 11:24:33 +0000
To:
Registrator
Subject:
Årsredovisning med revisionsberättelser SOF Älv & Kust
Attachments:
Revisionsberättelse auktoriserad SOF Älv & Kust 2021.pdf, Revisionsberättelse
förtroendevalda SOF Älv & Kust 2021.pdf, Protokollsutdrag Årsredovsining 2022 SOF Älv & Kust.pdf,
2022-03-25 §30 TU - Årsredovisning 2021.pdf, 2022-03-25 §30 - Årsredovisning 2021
Samordningsförbundet Älv & Kust.pdf, 2022-03-25 §30 - Fördjupad verksamhetsredovisning 2021
Samordningsförbundet Älv & Kust.pdf

Hälsningar!
Henrik Svedberg
Förbundschef
Samordningsförbundet Älv & Kust / Bilgatan 20, 442 40 Kungälv / Telefon: 073-712 99 33 /
Hemsida: www.alvokust.se / E-post: henrik.svedberg@alvokust.se

Punkt 14/22, Bilaga 1: Protokollsutdrag Årsredovsining 2022 SOF Älv & Kust.pdf

Punkt 14/22, Bilaga 2: 2022-03-25 §30 TU - Årsredovisning 2021.pdf

Dnr: 2022-01
Sammanträde 2022-03-25
Tjänsteutlåtande

TU – Årsredovisning
Bakgrund

Beslutad årsredovisning inklusive revisionsberättelse ska överlämnas senast 2022-03-31
till förbundets medlemmar

Ärendet

Underlaget för årsredovisningen består av huvuddokumentet, Årsredovisning samt
bilagan, Fördjupad verksamhetsredovisning.
2022-03-17 avrapporterade revisorerna sin revision. Revisorerna konstaterar att det inte
finns några väsentliga avvikelser i förbundets redovisning och revisionsberättelse
kommer att lämnas utan anmärkningar. Revisionsberättelserna lämnas först efter att de
fått in en påskriven kopia av förbundets årsredovisning.

Styrelsen föreslås besluta:
Godkänna årsredovisning för 2021 för Samordningsförbundet Älv & Kust
Översända årsredovisningen till respektive medlem i Samordningsförbundet Älv &
Kust
Årsredovisningen förklaras omedelbart justerad

Ann-Katrin Österman
bitr. förbundschef
Henrik Svedberg
förbundschef

Samordningsförbundet Älv & Kust. Bilgatan 20, 442 40 Kungälv. Hemsida: www.alvokust.se
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Dnr: 2022-01
Sammanträde 2022-03-25
Tjänsteutlåtande
Jämställda beslut
Frågor inför ett beslut
1. Har beslutet föregåtts av arbete med frågor utifrån ett jämställdhetsperspektiv (tex vid en insats,
vänder den sig lika mycket till kvinnor/män, flickor/pojkar?) Årsredovisning präglas av
uppföljning av insatser uppdelat på män och kvinnor i syfte att synliggöra skillnader.
2. Kommer individbaserad statistik som rör beslutet vara uppdelat på kön? Ja
3. Kan beslutet få diskriminerande konsekvenser på kort- eller lång sikt? Bedöms i nuläget inte ha
någon diskriminerande påverkan
4. Gynnar beslutet en viss grupp, finns det i så fall adekvata skäl till detta? Nej
5. Tas själva beslutet i styrelsen av både män och kvinnor? Ja

Samordningsförbundet Älv & Kust. Bilgatan 20, 442 40 Kungälv. Hemsida: www.alvokust.se
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22-03-25 §30 - Fördjupad verksamhetsredovisning 2021 Samordningsförbundet Älv & Kust.pdf
Dnr 2022/01

Tillsammans skapar vi möjligheter!

Fördjupad
verksamhetsredovisning
2021

22-03-25 §30 - Fördjupad verksamhetsredovisning 2021 Samordningsförbundet Älv & Kust.pdf
Dnr 2022/01
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Fördjupad verksamhetsredovisning 2021
Den fördjupade verksamhetsredovisningen kompletterar förbundets årsredovisning. Den innehåller beskrivningar och
utfall av de olika verksamheter som förbundet har varit involverade i eller utfört under verksamhetsåret. Dispositionen
tar sin utgångspunkt i förbundets Verksamhetsplan för 2021.

Samordningsförbundet Älv & Kust
Samordningsförbundet Älv & Kust bildades den 1 januari 2018 i enlighet med Lagen om finansiell samordning inom
rehabiliteringsområdet 2003:1210. Förbundet är en sammanslagning av Samordningsförbundet Ale, Kungälv,
Stenungsund och Tjörn som bildades 1 april 2008 samt Samordningsförbundet Öckerö som bildades 1 januari 2016.
Syftet är att uppnå en effektiv resursanvändning med insatser för personer som är i behov av samordnade
rehabiliteringsinsatser och att den enskilde ska uppnå eller förbättra sin förmåga att utföra förvärvsarbete eller studera.
Målgruppen som förbundet möter är individer som oftast tagit del av insatser från förbundets respektive medlemmar
under lång tid. I propositionen 2002/03:132 konstaterades att det finns ett stort behov av att samordna
rehabiliteringsinsatser. Totalt bedömdes behovet av samordnade rehabiliteringsinsatser till 5% av befolkningen i
förvärvsaktiv ålder. Samordningsförbundet Älv & Kust är en del i att möta detta behov.
Under 2018 tog förbundet fram en vision – Tillsammans skapar vi möjligheter. Ledorden för verksamheten är, initiera,
samordna, utvärdera/följa upp, och analysera. Samordnade insatser bedrivs på flera olika sätt och på många olika
arenor. Finansiell samordning ersätter inte dessa samarbeten, i stället arbetar förbundet med att stödja, fördjupa och
utveckla befintligt samarbete.
Förbundets verksamhet delas in i tre områden, samarbete, samverkan och samordning. Områdena tar sin
utgångspunkt i skriften ”Samverkan för bättre välfärd” skriven av Ola Andersson och utgiven av SKL 2007. Områdena
konkretiseras nedan.

Samordnat stöd riktat till individ- Samarbete
Stöd riktat till individ kan beskrivas i tre olika delar, samordnad bedömning, samordnad planering och samordnade
insatser. Den verksamhet förbundet driver riktar sig till individer som ofta har en komplex livssituation med många
aktörer inblandade, inte sällan med långvariga kontakter med en eller flera av förbundets medlemmar.
För att komma vidare i en planering för individen behöver myndigheter samordna sin bedömning av vilka alternativ
som står till buds för den enskilde individen. Utgångspunkten är individens situation men kräver ofta en gemensam bild
av vilket ansvar och insats respektive medlem kan bidra med för att ge fortsatt stöd till en individ. Den samordnade
bedömningen ligger till grund för planering av stöd riktat till individen.
I planeringen av individens rehabilitering sker det med individens aktiva medverkan. Förbundet arbetar ständigt med
utveckling av metoder i syfte att stärka den enskilde individens egenmakt i sin rehabilitering och livssituation.
Förbundets insatser till individer riktar sig till stöd där medlemmarnas möjligheter uttömts. Insatserna lägger fokus på
att stärka psykisk och fysisk hälsa och aktivt driva en process tillsammans med individen i riktning mot förvärvsarbete
eller studier.
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Ledning, styrning och koordinering- Samverkan
Ett lyckat samarbete mellan myndigheter kring individer i behov av samordnat stöd underlättas av en ledning och
styrning som undanröjer hinder. Förbundet stödjer utveckling av samverkan mellan medlemmarna på organisatorisk
nivå. Samverkan syftar till att bidra till ett fungerande samarbete inom det arbetsmarknadspolitiska området där behov
av samordnat stöd till individer är och kan vara aktuellt.

Resursfördelning och strategiskt arbete- Samordning
Samhällets krav och individens behov styr fördelning av resurser. Samordningsförbundets uppgift är att bedöma hur de
gemensamma resurserna gör bäst nytta för individen och samhället. Resurserna fördelas till de insatser som främjar ett
samordnat stöd till individer.

Agenda 2030
FN har antagit 17 globala utvecklingsmål, Agenda 2030. Syftet är att uppnå en socialt, miljömässigt och ekonomiskt
hållbar värld till år 2030. Samordningsförbundet Älv & Kust har identifierat de områden där förbundets verksamhet
bidrar till en ökad hållbarhet.
Ingen fattigdom
Förbundets insatser ökar fler människors möjlighet att få en inkomst och bidrar till att bryta långvarigt
beroende av offentlig försörjning. Förbundet ökar individens möjlighet att få en grundläggande
utbildning och/eller komma i arbete. Insatserna strävar mot att ge deltagarna lika rätt och möjlighet till rehabilitering
som leder till ökad makt att forma sina liv.
God hälsa och välbefinnande
Förbundet arbetar för att minska skillnader i möjligheter att nå god hälsa. Insatser planeras och
genomförs för att stödja fysisk, mental och kreativ utveckling. Stödet ska vara tillgängligt både
geografiskt och för olika grupper. Förbundets insatser och aktiviteter bygger på delaktighet och inflytande för
deltagaren.
Jämställdhet
Förbundet utgår från att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv.
Uppföljning ska belysa utfall uppdelat mellan kvinnor och män. Förbundet arbetar med ökad
medvetenhet, kompetensutveckling och metodutveckling. Insikter sprids till förbundets medlemmar och utvecklar
mötet mellan handläggare och individ.
Minskad ojämlikhet
Förbundets insatser ska vara tillgängliga oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk
tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsvariation, sexuell läggning och ålder.
Förbundets arbete är inkluderande och ger fler människor möjlighet att nå utbildning och/eller arbete.
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Verksamhetsuppföljning
Verksamhetsidén med samordningsförbund är att möta individer i en komplex situation och att mötas mellan
samverkande parter. Verksamheten innebär många fysiska möten mellan människor. Sedan mars 2020 har vi alla fått
möta en ny verklighet genom pandemin, Covid -19. Pandemin har ställt krav på verksamheten att minska fysiska
möten för att begränsa risken för smittspridning.
Pandemin har inverkat på verksamheten under hela 2021. Beroende på Folkhälsomyndighetens riktlinjer har fysiska
möten varierat i omfattning. För att möta kravet på social distansering har verksamheten anpassats med arbete
hemifrån för personal, digitala möten, utomhusmöten och vid vissa möten har större lokal bokats i syfte att
upprätthålla avstånd mellan deltagare. Utöver anpassningar i metoder att mötas så har isolering hos vissa deltagare
kunnat identifieras. Förbundet har också, i den utsträckning det varit möjligt, ställt om fysiska grupper och aktiviteter till
digitala för att möjliggöra att deltagarnas processer fortsätter framåt.
Förbundets personal har lagt mycket kraft på att förändra det egna arbetssättet till att bli digitalt samt att utveckla sätt
att fortsätta sitt deltagararbete utifrån gällande restriktioner. De har även ägnat mycket tid åt att möjliggöra för våra
deltagare att ta del av verksamhetens digitala aktiviteter. Många av våra deltagare har av flera skäl svårt att orientera
sig i en digitaliserad värld och merparten av deltagarna har behövts stärkas i sin förmåga att hantera olika digitala
kanaler. Vi ser att behovet av ökat digitalt stöd för målgruppen kommer att vara fortsatt stort även i framtiden, detta
för att vår målgrupp ska få möjlighet till en jämlik arbetslivsinriktad rehabilitering.
Förutsättningarna för verksamheten har i stor utsträckning påverkats av pandemin.

Samordnat stöd riktat till individ – Samarbete
Stöd riktat till individ kan beskrivas i tre olika delar, samordnad bedömning, samordnad planering och samordnade
insatser. Den verksamhet förbundet driver riktar sig till individer som ofta har en komplex livssituation med många
aktörer inblandade, inte sällan med långvariga kontakter med en eller flera av förbundets medlemmar.
Förbundet prioriterar stöd till individer som främjar hälsa. Insatserna ska vara för dem som står långt ifrån
arbetsmarknaden och är i behov av ett stöd som möter individen där hen befinner sig. Insatserna ska för dessa
individer upplevas som tillgängliga. Avgränsning och prioritering görs till de individer som bedöms ha en lång väg till
arbete där samverkande myndigheters insatser var för sig bedöms otillräckliga. Inom målgruppen lyfts särskilt unga
vuxna 18-29 år.
I planering och utformning av insatser arbetar förbundet med tjänstedesign. Kortfattat innebär det att deltagare
intervjuas om deras behov och önskemål innan insatser och aktiviteter utformas. Syftet är att säkerställa deltagarnas
delaktighet i utvecklingsarbetet för att insatserna ska möta deltagarnas rätt till hälsa, utbildning och arbete. Arbete med
deltagarnas rättigheter och med tjänstedesign ska vara en röd tråd i förbundets utvecklingsarbete.

Samverkansteamet
Samverkansteamet är en samordnad insats som finansieras, organiseras, drivs och genomförs av förbundet. Teamet
har till uppgift att arbeta med individer som varit i kontakt med flera myndigheter utan att nå framgång i sin väg mot
arbete eller studier.
I syfte att förbereda en samordnad bedömning av vilka insatser en individ är i behov av kan det föras en dialog i våra så
kallade BIP-team. BIP står för beredning, information och progression. Teamet består av kvalificerad personal från
medlemmarna där teamet har en konsultativ funktion. Försäkringskassan deltar med en kontaktperson. I BIP Teamen
lyfts individens situation i förhållande till respektive myndighets uppdrag och ansvar upp.
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Under perioden april 2019 till mars 2022 ingår Samverkansteamet i det ESF finansierade projektet Respondere som
delprojekt Conviere. Det innebär att Samverkansteamets arbete utvecklas till att möta individer med
aktivitetsersättning, individer som fått avslag på ansökan om aktivitetsersättning eller individer som bedöms kunna få
aktivitetsersättning men ännu inte beviljats. Inom ramen för projektet har Samverkansteamet stärkts med 2,5 tjänst.
Utöver personalförstärkning har teamet tagit del av kompetensutvecklingsinsatser som syftar till att öka deltagarnas
involvering i deras egen rehabilitering.

Mål
Målsättningen för de individer som blir deltagare i Samverkansteamet är att rundgång mellan myndigheter ska
upphöra, att individen ska befinna sig i ett socialt sammanhang och komma i egen försörjning. Individens förmåga att
bära och hantera sin egen livssituation ska öka.
För samverkansteamet ska dessa indikatorer följas upp




Volym - beräknas till 120 unika deltagare per år.
Tid i insats - i snitt beräknas tid i insats till 12 månader
Fördelning män och kvinnor - fördelningen mellan män och kvinnor förväntas hålla sig inom 60/40 fördelning.
Dock med en viss övervikt till kvinnor då ohälsan totalt i samhället är högre hos kvinnor.

Resultat till arbete/studier förväntas vara ca 25%, aktivt arbetssökande ca 20%, fortsatt rehabilitering ca 40%. 15%
förväntas i begränsad omfattning ha tagit vidare steg i sin arbetslivsinriktade rehabilitering. Indikatorerna på resultatet
utgår från resultat tidigare år och den målgrupp som samverkanteamet möter.

Samverkansteamet 2021
Covid -19 har starkt begränsat förutsättningar för fysiska möten. Det rör möten mellan deltagare och personal,
personalgruppen, möjlighet till gruppaktiviteter och möten mellan berörda samverkande parter tillsammans med
deltagaren. Dynamiken i det fysiska mötet saknas och påverkar på olika sätt både arbetsmiljön för personalen och
kvalitén i arbetet med deltagaren. Medarbetare uttrycker att de hos flera deltagare har uppmärksammat ett sämre
mående. Positivt är att insatser genom digitala verktyg har kunnat ges utan geografiska begränsningar.
Personalgruppen har under året varit stabil. Det har inneburit att förmågan att ta emot deltagare har varit högre än
tidigare. Resurser för teamets arbete minskar för 2022. Medel från ESF kommer att upphöra och tidigare eget kapital
som nyttjats för utveckling av verksamhet är förbrukat. En omställning inom verksamheten har genomförts under
hösten där tre medarbetare lämnat under 2021 och ytterligare en medarbetare lämnar under 2022.
För att stärka teamets kompetens och insikter kring jämställdhet genomför teamet varje vecka en genusspaning.
Ansvaret för att lyfta en fundering i ämnet går runt i gruppen. Metoden anses både lärorik och givande. Regelbundet
går teamet också tillsammans igenom avslutade ärenden för att belysa ärendegången utifrån tillgänglighet och
diskriminering, för att se om det finns reflektioner och lärdomar som kan förbättra arbetsmetoder och processer.
Teamets arbete ingår sedan 2021 i det nationella projektet som drivs av Nationella Nätverket för Samordningsförbund
kring våld i nära relationer. Teamet frågar samtliga deltagare om deras erfarenheter av våld utifrån ett nationellt
framtaget enkätunderlag. Frågorna ställs vid tre tillfällen under deltagandet och sammanställs nationellt. Inför att ställa
frågorna till deltagare har ett arbete gjorts för att ha beredskap att kunna möta situationer där individer behöver stöd
och hjälp genom stödfunktioner som finns i samhället.
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Tre medarbetar i teamet har under året utbildats i syfte att kunna vidareutbilda i suicidprevention. Dessa har gett
utbildningen till sina kollegor i teamet. Under 2022 kommer utbildning att erbjudas till samverkande parter.
Fokus för året har varit att stärka kompetensen i mötet med arbetsgivare. Samtlig personal har genomgått en
utbildning inom säljstrategier som syftar till att stärkas i sin förmåga att lyfta teamets deltagare hos arbetsgivare.
Styrelsen fattade också beslut om att införa ett pris, Årets möjlighetsskapare, till ett företag som uppvisat ett extra stort
socialt engagemang. Priset 2021 gick till Vena Trailer AB.
Totalt har man i teamet arbetat med 158 individer under året fördelade enligt tabell nedan.

Antal
deltagare
totalt

Insats

Samverkansteamet/Convinere
Summa
Andel

158
158

Antal
kvinnor

86
86
54,4%

Antal
män

Antal
Antal
Antal
Antal
Antal
Antal
Stenungunder
Ale Kungälv
Tjörn Öckerö
sund
30 år

72
37
72
37
45,6% 23,4%

57
57
36,1%

36
36
22,8%

10
10
6,3%

15
15
9,5%

Antal
över
30 år

91
67
91
67
57,6% 42,4%

Måluppfyllelse: Samverkansteamet har under året totalt arbetat med 158 deltagare. Med samtliga individer som är
registrerade med individdata har 71 individer avslutats, fem individer gått till arbete och 10 till studier. 21% har under
perioden gått till arbete eller studier. 4 personer står efter insats till arbetsmarknadens förfogande vilket motsvarar 6%.
Fördelningen kvinnor 54% och män 46%. Tid i insats för avslutade deltagare är i snitt 14,7 månader.
Utskrivningsorsak

Övrig
avslutsanledning
31%

Fortsatt rehabilitering
Förvärvsarbetar
7%

Förstärkt
samverkan
30%

Studerar
14%
Behandling
inom
vården
50%

Aktivt
arbetssökande
6%
Fortsatt
rehabilitering
42%

AME
10%
Språkpraktik
3%
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Analys
Över tid har samverkansteamets målgrupp förändrats.

Graferna ovan visar hur andelen remisser från hälso- och sjukvården tillsammans med Försäkringskassan har ökat över
tid medan kommunerna och Arbetsförmedlingen minskat över tid. Målgruppen har över tid en tydligare koppling till
ohälsa före de kommer till insats i samverkansteamet.
Antalet deltagare överträffar målsättningen om 120 deltagare med 48 deltagare (32%) under 2021. Förklaringen är att
teamet haft en stabil personalgrupp under hela året där samtliga planerade resurser funnits på plats. Utfallet till
arbete/studier/öppet arbetssökande är lägre än väntat för året. Förklaring kan vara att pandemin har påverkat
förutsättningarna att aktivera deltagare. Arbetsmarknadsläget har varit svårt och utsatta gruppers situation på
arbetsmarknaden har försvårats under tiden pandemin pågått. Dock bedöms främsta orsaken till resultatet vara att
samverkansteamet främst tagit emot en målgrupp med omfattande ohälsa.
Sammanlagt har 48% lämnat samverkansteamet till arbete eller med ett tydligt steg på väg till arbete. 31 % har lämnat
på grund av övrig orsak vilket i huvudsak innebär att individen avslutats till sjukdom. 21% gick vidare till medicinsk
rehabilitering.
Tiden i insats är högre än den budgeterade vilket till viss del förklaras av målgruppens sammansättning, det tar lång tid
för målgruppen att komma hela vägen. I teamet har man arbetat med processen kring individens rehabilitering för att
motverka att tid utan utveckling minskar. I det arbetet kommer BIP-forskningen från Danmark framöver att vara ett
stöd. BIP-forskningens insikter förväntas bidra till effektivisering av processen mot arbete utan att ge avkall på
personers enskilda förutsättningar och ibland behov av lång process för att nå målet arbete.
Ekonomiskt utfall: Totalt 6 646 tkr, varav finansiering genom ESF 1 409 tkr.

Hälsa och livsstil
Att ha befunnit sig länge från arbetsmarknaden innebär i många fall att man hamnat i passivitet. Hälsa och livsstil syftar
till att aktivera individer på olika sätt för att bryta isolering, och uppmärksamma sin egen hälsa.
Aktiviteter som planerades för under 2021 är:



Aktiv, träning på gym - Individer i målgruppen erbjuds gym 2 ggr/veckan under en 8 veckorsperiod. Träningen
leds av en personlig tränare. Samarbeten finns med gym i Ale, Kungälv, Öckerö och Stenungsund.
Yoga - Individer ur målgruppen erbjuds att delta i Yoga 1 ggr/veckan under en 8 veckorsperiod.
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Gruppaktiviteter - Personalen anordnar egna gruppaktiviteter för deltagare. Det kan vara Hälsoskola,
Acceptens Commitment Therapy (ACT) som är en terapiform i grupp, samhällsorientering, vägledning mot
arbetsliv eller någon annan insats i grupp. Insatserna styrs av identifierade behov hos deltagare i
samverkanteamet, tillgänglig kompetens och utrymme att genomföra dem. Riktar sig i första hand till
deltagare i Samverkansteamet.
Hälsosamtal - Individ erbjuds ett hälsosamtal i syfte att identifiera individuella behov och möjligheter för
individen att främja sin egen hälsa. Riktar sig i första hand till deltagare i Samverkansteamet.

Utöver de planerade insatserna har ett program utvecklats, AKTIVera. Deltagarna har fått pröva flera olika aktiviteter
under en två månaders period i syfte att stimulera till aktivitet.
Målgrupp
Insatser inom hälsa och livsstil riktar sig till deltagare i Samverkansteamet och för individer hos de samverkande
parterna. Individerna ska pga. frånvaro från arbetsmarknaden bedömas vara i behov av ett initialt hälsofrämjande stöd
för ökad motivation och inspiration till fortsatt arbetslivsinriktad rehabilitering.
Mål
Målet är att öka aktivitets- och funktionsförmågan för deltagaren och att individen blir fortsatt motiverad till fysisk
aktivitet. Genom förbättrad hälsa bedöms individen stärkas i sin motivation att påbörja eller fortsätta en påbörjad
arbetslivsinriktad rehabilitering.
För varje aktivitet ska dessa indikatorer följas upp






Volym
Fördelning män och kvinnor
Kommun
Ålder
Deltar i Samverkansteamet eller ej

Hälsa och livsstil 2021
Första halvåret 2021 gav restriktionerna kring Covid -19 begränsningar i att mötas fysiskt. Som alternativ erbjöds
digitala möten men också flera aktiviteter utomhus. Under hösten öppnades möjlighet till träning på gym och
restriktioner kring fysiska möten lättade.
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Insats

Antal
delAntal
tagare kvinnor
totalt

Gruppinsats: Hälsokurs

2

Gruppinsats: Mindfulness

26

Hälsosamtal

49

22

Aktiv, Ale

16

Aktiv, Kungälv

Antal
män

1

1

27

12

19

12

4

16

13

6

7

Aktiv, Stenungsund

17

10

7

Aktiv, Öckerö

5

2

3

Gymträning, Kungälv

8

4

4

1

Uteträning Ale

4

2

2

4

AKTIVera

10

6

4

3

Träning vid roddklubben, PMK

20

13

7

Yoga Rollsbo

7

7

Yoga Psykiatrin i Kungälv

13

13

Skogsyoga

8

8

198

107
62,2%

Summa
Andel

2

Antal
Antal
Antal
Antal
Antal
StenungAle Kungälv
Tjörn Öckerö
sund

10

3

5

13
11

6
5

7
7

Antal
Antal
under över 30
30 år
år
1

1

28

21

2

14

4

9

7

10

1

4

2

6

1

3

4

6

20
1

20

6

1

6

13

6

7

1

7

8

65

39

93

21

9

10

57

115

37,8%

22,7%

54,1%

12,2%

5,2%

5,8%

33,1%

66,9%

Måluppfyllelse: Totalt har 198 deltagarplatser erbjudits inom området hälsa och livsstil. Kvinnor tar i högre utsträckning
del av insatser, 62,2% medan män tar del av 37,8%. Kommuninvånare från Ale och Kungälv tar i större utsträckning del
av aktiverande insatser än vad Stenungsund, Tjörn och Öckerö gör. 33,1% är under 30 år. I huvudsak kommer
deltagarna från samverkansteamet, 65,2%, medan 34,8% kommer direkt från parterna.
Förbundet arbetar med jämställdhetsintegrering i syfte att skapa lika möjligheter för kvinnor och män. Genom
könsuppdelad statistik följer förbundet hur olika insatser används. Inom området Hälsa och livsstil är det insatser som
främst nyttjas av kvinnor. Orsaker till detta kan vara att utbudet som erbjuds i större utsträckning attraherar kvinnor.
Det kan också bero på att remittenter inte aktivt arbetar för att motivera båda könen i samma utsträckning för vissa
insatser.
Ekonomiska utfall: Totalt 306 tkr för området Hälsa och livsstil.

Skapande inspirerande aktiviteter (SIA)
Samordningsförbundet Älv & Kust deltar i det nationella projektet KUR, kulturunderstödd rehabilitering. Uppföljning
och utvärdering kommer att lämnas från det nationella projektet under 2022. Insatsen inom förbundet heter SIA,
skapande inspirerande aktivitet. Insatsen syftar till att öka motivation, livsglädje och energi som gör att individen
påbörjar eller fortsätter en påbörjad arbetslivsinriktad rehabilitering.
Aktiviteter som planeras inom SIA under 2021 är:



Keramik
Textil
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Musik
Smide

Målgrupp
Insatser inom SIA riktar sig till deltagare i samverkansteamet och för individer hos de samverkande parterna.
Individerna ska pga. frånvaro från arbetsmarknaden bedömas vara i behov av ett initialt hälsofrämjande stöd för ökad
motivation och inspiration till fortsatt arbetslivsinriktad rehabilitering.
Mål
Målet är att öka motivation och energi hos deltagaren. Genom ökad motivation och energi stärks individens
möjligheter att påbörja eller fortsätta en påbörjad arbetslivsinriktad rehabilitering.
För varje aktivitet ska dessa indikatorer följas upp






Volym
Fördelning män och kvinnor
Kommun
Ålder
Deltar i Samverkansteamet eller ej

SIA 2021
SIA är en insats som kommer ur det nationella projektet, KUR (Kulturunderstödd Rehabilitering). Under våren 2021
kunde inte insatsen genomföras pga. rådande restriktioner. Under hösten genomfördes fyra grupper, en i Ale, en i
Kungälv, en på Öckerö och en gemensamt för Stenungsund och Tjörn.

Insats

Antal
delAntal
tagare kvinnor
totalt

Antal
män

Antal
Antal
Ale Kungälv

Antal
Stenungsund

Antal
Antal
Antal
under
Tjörn Öckerö
30 år

Antal
över 30
år

SIA

23

17

6

6

5

3

2

7

16

7

Summa

23

17

6

6

5

3

2

7

16

7

21,7%

13,0%

8,7%

30,4%

69,6%

30,4%

Andel

73,9%

26,1% 26,1%

Måluppfyllelse: Totalt har 23 individer tagit del av insatsen, 74% kvinnor och 26% män. Störst uppslutning för insatsen
var det på Öckerö. Nästan 70% av deltagarna var under 30 år. 56% av deltagarna kom från samverkansteamet och 44%
direkt från parterna.
Ekonomiskt utfall: Totalt 167 tkr.
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Vägledning och orientering
De samverkande parterna har under en längre tid identifierat hemmasittande ungdomar. Hur ska dessa ungdomar
motiveras i syfte att närma sig arbetsmarknaden?
Under 2020 utvecklades en idé om preparandkurs inom spelutveckling. Som en del i att motivera unga vuxna och ge
vägledning i hur man kan nyttja sitt intresse för att studera vidare inom området med målet att bli yrkesverksam inom
branschen har en preparandkurs i spelutveckling genomfördes två grupper under 2020. Under 2021 har en grupp
genomförst.

Målgrupp
Insatser inom vägledning och orientering riktar sig till deltagare i Samverkansteamet och för individer hos de
samverkande parterna. Individerna ska pga. frånvaro från arbetsmarknaden bedömas vara i behov av ökad motivation
och inspiration till fortsatt arbetslivsinriktad rehabilitering.

Mål
Målet är att öka deltagarens motivation, energi och medvetenhet om valmöjligheter. Genom ökad motivation, energi
och medvetenhet stärks individens möjligheter att påbörja eller fortsätta en påbörjad arbetslivsinriktad rehabilitering,
utbildning eller arbete.
För vägledning och orientering ska dessa indikatorer följas upp






Volym
Fördelning män och kvinnor
Kommun
Ålder
Deltar i Samverkansteamet eller ej

Vägledning och orientering 2021
Utöver spelutvecklingskurs har vägledning i grupp genomförts digitalt. Vägledningsgruppen har vänt sig till deltagare i
samverkansteamet.

Insats

Antal
delAntal
tagare kvinnor
totalt

Antal
män

Antal
Ale

Antal
Kungälv

Antal
Stenungsund

Antal
Antal
Antal
under
Tjörn Öckerö
30 år

Guppinsats: Vägledning

10

Spelutvecklingskurs

11

3

8

4

3

Summa

21

3

8

4

3

0

4

27,3

0,0%

36,4%

Andel

27,3%

72,7% 36,4%

- 12 -

4

Antal
över 30
år

6

5

0

6

5

0,0%

54,5%

45,5%
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Totalt har 21 individer tagit del av vägledande och orienterande insatser. I motsats till många andra insatser som
erbjudits är spelutvecklingskursen en insats som i huvudsak nyttjats av män, 73%. Ale är den kommun som haft flest
deltagare. 54% är under 30 år. 46% deltar inte i samverkansteamet utan kommer direkt från parterna.
Ekonomiskt utfall: Totalt 60 tkr.

Arbetsträningsplatser
Arbetsträningsplatser ackvireras utifrån individens behov. För individer utan ersättning från någon av parterna,
alternativt sjukpenning, gör Samordningsförbundet avtal med arbetsgivare. I vissa fall erbjuds arbetsgivare ett stöd för
handledning. De arbetsgivare samverkansteamet använder sig utav ska uppvisa en vilja och förmåga att ta ett extra
stort socialt ansvar.
Målgrupp
Arbetsträningsplatser riktar sig till deltagare i Samverkansteamet. Individerna ska genom insatsen få inblick, erfarenhet
och träning i att arbeta på den reguljära arbetsmarknaden.
Mål
Målet är att göra en arbets- och funktionsbedömning samt förbereda individen inför reguljärt arbete.
Arbetsträningsplatser 2021
Arbetsträning är en central del i att pröva personers förmåga i reell miljö. Totalt har 51 personer varit i en arbetsträning
under året. I huvudsak sker arbetsträning i överenskommelse med arbetsgivare utan ersättning. I ett fåtal situationer
betalar förbundet för handledningsstöd i till arbetsgivare i samband med arbetsträning.
Ekonomiskt utfall: Totalt 20 tkr.

Växtverkstan, Tjörn
Projekt Växtverkstan riktar sig till personer som i sin rehabilitering arbetstränar i anpassad miljö. Verksamheten
bedriver ekologisk odling, produktförädling och försäljning av egentillverkade produkter. Verksamheten utgör en viktig
aktör för arbetsträningsplatser på Tjörn för Samordningsförbundets målgrupp.
Målgrupp
Projekt Växtverkstan riktar sig till personer som i sin rehabilitering arbetstränar i anpassad miljö. Verksamheten
bedriver ekologisk odling, produktförädling och försäljning av egentillverkade produkter. Verksamheten utgör en viktig
aktör för arbetsträningsplatser på Tjörn för Samordningsförbundets målgrupp.
Mål
Målet är att göra en arbets- och funktionsbedömning samt förbereda individen inför fortsatt arbetslivsinriktad
rehabilitering alternativt reguljärt arbete.
Växtverkstan 2021
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Insats

Antal
delAntal
tagare kvinnor
totalt

Antal
män

Antal
Antal
Ale Kungälv

Växtverkstan Tjörn

17

8

9

Summa

17

8

9

0

47,1%

52,9%

0,0%

Andel

Antal
Stenungsund

Antal
Antal
Antal
under
Tjörn Öckerö
30 år

4

12

0

4

12

0,0%

23,5%

70,6%

Antal
över 30
år

9

8

0

9

8

0,0%

52,9%

47,1%

Under 2021 har 17 deltagare tagit del av Växtverkstans verksamhet, 6 utav dessa är deltagare kommer från
samverkansteamet. Verksamheten har en jämn könsfördelning och riktar sig i första hand till invånare på Tjörn.
Ekonomist utfall: 300 tkr

Främja hälsa och öka fysisk aktivitet hos gymnasieungdom
Rehabmottagningarna i Stenungsund/Tjörn och Kungälv tillsammans med Nösnäsgymnasiet och Mimers Hus
Gymnasium har kommit överens om att tillsammans främja hälsa för gymnasieungdom. Projektet ska fånga upp
ungdomar i riskzon för framtida rehabiliteringsinsatser. Identifierade ungdomar på gymnasieskolorna kommer att få
stöd till kontakt med rehabmottagning. Fysioterapeut kommer att tillsammans med individen ta fram en handlingsplan
och vidare coacha i syfte att öka individens fysiska aktivitet. Insatsen är ett projekt som pågår under perioden 2020-0801 – 2021-12-31.
Målgrupp
Stödet riktar sig till gymnasieungdomar i riskzon för framtida rehabiliteringsinsatser.
Mål
Målet är att individen ska få en förändrad livsstil genom ökad fysisk aktivitet och medvetenhet om sin egen hälsa.
Främja hälsa och fysisk aktivitet hos gymnasieungdom 2021
Verksamheten startade under 2020 men kom inte igång förrän 2021 pga. av restriktioner kring Covid -19. Under 2021
har verksamheten mött 17 deltagare. Båda skolorna har lyckats utveckla ett strukturerat samarbete mellan skola och
rehab mottagning som kommer att fortsätta även efter att projektet avslutats.
Ekonomiskt utfall: 250 tkr

IPS - implementering
I samverkan mellan kommunerna, Stenungsund och Kungälv, öppenvårdspsykiatrin, planeras IPS-metoden
(Individanpassat stöd till arbete) att implementeras som en tillgänglig metod för att möta individer i behov av ett
omfattande matchningsstöd. Samordningsförbundet ger stöd till implementering av metoden genom medel till
erfarenhetsutbyte, utbildning och handledning.
Målgruppen
Målgruppen för IPS-arbete är personer med allvarlig psykisk ohälsa så som psykossjukdomar samt personer med
missbruk. Även personer med diffusa arbetshinder, neuropsykiatriska eller lättare intellektuella funktionsnedsättningar
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eller samsjuklighet kan förekomma. Gällande personer med missbruk/samsjuklighet ska personen kunna hantera
nykterhet/drogfrihet innan IPS-metoden påbörjas.
Mål
De samverkande parternas mål är att verksamheterna ska kunna påvisa en god effekt och nytta med metoden.
Förväntningen är att parterna avsätter medel och resurser för att fortsätta arbeta med metoden i den ordinarie
verksamheten.
För IPS-implementering ska följande indikatorer följas upp





Volym
Fördelning män och kvinnor
Kommun
Ålder

IPS – implementering 2021
Under 2021 har projektet precis kommit i gång. Fokus varit att stärka personalens kompetens inom IPS. Stenungsund
är drivande i projektet men även Kungälv och Tjörn deltar.
Ekonomiskt utfall: 14 tkr

Ledning, styrning och koordinering – Samverkan
Ett lyckat samarbete mellan myndigheter kring individer i behov av samordnat stöd underlättas av en ledning och
styrning som undanröjer hinder. Förbundet stödjer utveckling av samverkan mellan medlemmarna på organisatorisk
nivå. Samverkan syftar till att bidra till ett fungerande samarbete inom det arbetsmarknadspolitiska området där behov
av samordnat stöd till individer är och kan vara aktuellt.

Lokala ledningsgrupper
För att leda och styra i samverkan har parterna inrättat lokala ledningsgrupper (LLG). Stenungsund och Tjörn har bildat
ett gemensamt LLG likaså har Ale och Kungälv gjort. Öckerö har ett eget LLG. LLG består av chefer från
Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, kommun och vård.
I LLG finns chefer/motsvarande från respektive part. Målet för de lokala ledningsgrupperna är att genom en
samordnad ledning och styrning ge förutsättningar för ett samordnat stöd till de individer som är i behov av det. Det
sker genom att:





Organisera samverkan
Stödja samarbeten mellan parternas handläggare
Identifiera och röja hinder i samverkan
Genomföra beslutade insatser från Samordningsförbundet

Mål
I utvärdering av de lokala ledningsgrupperna gjord av PayOff 2020 konstateras att förbundet har en tydlig struktur för
samverkan på olika nivåer. Däremot uttrycker de som tillfrågats i utvärderingen att det finns tveksamheter kring vilka
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mål den lokala ledningsgruppen har för sitt arbete. Under 2021 planeras för dialoger i de lokala ledningsgrupperna för
att tydliggöra vilka mål gruppen arbetar mot.
Lokala ledningsgrupper 2021
Under året har respektive LLG haft sex möten, sammanlagt har 18 möten genomförts. Mötena har varit digitala.
De områden som främst arbetats med under 2021 är LLG:s roll och funktion, BIP-teamen samt att forumet ger
möjlighet att berätta om respektive organisations nuläge.

Handläggarteam
Handläggarteamen har till uppgift att förbereda en samordnad bedömning som stöd i den vidare planeringen för
individen. I handläggarteamen lyfts individens situation i förhållande till respektive myndighetsuppdrag och ansvar upp.
I handläggarteamen deltar handläggare från Arbetsförmedling, Försäkringskassa, kommun (arbetsmarknadsenhet och
socialtjänst), vård (vårdcentral och psykiatri) samt personal från Samordningsförbundet.
Det finns tre handläggarteam. De speglar organisatoriskt de lokala ledningsgrupperna, ett för Ale/Kungälv, ett för
Stenungsund/Tjörn och ett för Öckerö.
Målgrupp
Förbundets ingående parter får tillfälle att inom sig utreda uppdrag och ansvar i syfte att komma vidare i en samordnad
bedömning för enskilda individer.
Mål
En process mellan individ och berörda parter för en samordnad bedömning och planering påbörjas.
För varje aktivitet ska dessa indikatorer följas upp






Volym
Fördelning män och kvinnor
Kommun
Ålder
Inremitterande part

- 16 -

22-03-25 §30 - Fördjupad verksamhetsredovisning 2021 Samordningsförbundet Älv & Kust.pdf
Dnr 2022/01

Handläggarteam 2021
Handläggarteamen har under 2021 totalt träffats vid 22 tillfällen.

Insats

Antal
delAntal
tagare kvinnor
totalt

Antal
män

Antal
Antal
Antal
StenungAle Kungälv
sund

Antal
Antal
Antal
Antal
under över 30
Tjörn Öckerö
30 år
år

Handläggarteam, remisser

115

65

50

30

50

22

5

8

Handläggarteam, genomlysning

23

12

11

3

5

3

6

6

Summa

138

77

61

33

55

25

11

39,9%

18,1%

8,0%

Andel

55,8%

44,2% 23,9%

63

50

14

63

50

10,1%

45,7%

36,2%

Handläggarteamen har tillsammans hanterat 138 ärenden i teamen. 115 av dessa var remisser till
Samordningsförbundets Samverkansteam och 23 ärenden var så kallade genomlysningar som remitterats från någon
av de samverkande parterna.
Under året har mötena i huvudsak fått bli digitala pga. Covid -19. Det har inneburit viss effektivisering av mötena.
Samtidigt försämras förutsättningarna för samverkan och relationsbyggandet mellan professioner. Inför 2022 planeras
de flesta träffar att vara digitala men vissa träffar kommer även att ske fysiskt.
Under året har nytt arbetssätt prövats som innebär att individen ska sitta med vid mötet, ett krav Försäkringskassan
haft för att delta i teamets arbete. Syftet har varit att öka individens delaktighet. Ganska snart konstaterades att
mötena både försämrades i sin kvalité i arbetet med att göra gemensamma kartläggningar och bedömningar men
också att individen i liten utsträckning önskade delta på mötet. Även inflödet av ärenden för genomlysning minskade
kraftigt. Teamen återgick under hösten till tidigare arbetssätt med den ändringen att Försäkringskassan inte deltar på
mötet. Däremot så finns Försäkringskassan att tillgå genom kontaktpersoner för samverkan i de fall det behövs.

Framtida samverkansstruktur
Att arbeta i samverkan innebär att träffas och mötas i olika konstellationer mellan myndigheter och funktioner på olika
nivåer. Syftet är att säkerställa samhällsservice till individer i behov av samordnat stöd. Förbundet omfattar geografiskt
fem kommuner, vårdcentraler, psykiatrimottagningar, rehab mottagningar, Arbetsförmedling, Försäkringskassa med
flera. De många samverkansmöten som behövs upplevs många gånger ta mycket tid i anspråk. Samordningsförbundet
vill vara ett stöd till de samverkande parterna att finna former för en samverkan som anses effektiv och har
förutsättningar att hålla över tid.
Samordningsförbundets lokala ledningsgrupper utgör kärnan i ledning och styrning av arbete i samverkan. Kan de
lokala ledningsgrupperna utvecklas till att omfamna ett utökat område av samverkan mellan parterna?
Arbetsförmedlingens minskade kontorsnät och omställning har gjort att förutsättningarna för den lokala samverkan
förändrats. Kommuner och Arbetsförmedling arbetar tillsammans för att ta fram en överenskommelse med stöd av
DUA (Delegationen unga och nyanlända i arbete). Även om överenskommelsen utgår från en tvåpartssamverkan är
det möjligt att det kan finnas samordningsvinster i att sammanföra de olika arenorna för samverkan.
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Mål
Att tillsammans med parterna utveckla en struktur med tydliga mål för samverkan inom det arbetsmarknadspolitiska
området som anses ändamålsenlig och effektiv.
Ekonomiskt stöd till projektledare för DUA som stöd för fortsatt utveckling och implementering av samverkan inom det
arbetsmarknadspolitiska området.
Framtida samverkansstruktur 2021
Under perioden januari-april 2021 bidrog förbundet med medel till processtöd för utveckling av DUA samverkan
mellan Arbetsförmedlingen och kommuner. Arbetet resulterade i en överenskommelse mellan de ingående
kommunerna och Arbetsförmedlingen om hur de avser att arbeta med jobbspår. Under perioden utökades
överenskommelsen till att också omfatta Ale och Kungälv.
Under 2021 har förbundet haft stöd av en verksamhetsutvecklare om 50%. Funktionen har använts för att ge stöd i
arbetet med utveckling av DUA-samverkan, kartlägga de olika samverkansarenor som finns hos förbundets olika parter
samt en kartläggning av kommunernas arbetsmarknadsenheter. Utfallet av det arbetet ligger till grund för de
utvecklingsarbete som planeras under 2022. Slutsatsen av arbetet är att de lokala samverkansarenorna som sker
kontinuerligt och strukturerat är få. Främst är det DUA-samverkan, lokala ledningsgrupper och BIP-team som lokal
samverkan sker inom det arbetslivsinriktade området.
Ekonomiskt utfall: 813 tkr

Personliga ombud
Personligt ombud är ett stöd för personer med psykisk funktionsnedsättning. Verksamheten syftar till att personer
med psykisk funktionsnedsättning ska få möjlighet att leva ett mer självständigt liv med möjlighet att ta del av
samhällets utbud av vård, stöd, service, rehabilitering och sysselsättning på lika villkor. De personliga ombuden arbetar
på uppdrag av den enskilde, fristående från myndigheter och vårdgivare. Personliga ombud finns i Ale, Kungälv och
Stenungsund. Samordningsförbundet stödjer de personliga ombuden genom att delta i deras nätverk och samtidigt
göra Samordningsförbundets nätverk tillgängligt för de personliga ombuden. LLG Ale/Kungälv fungerar som deras
styrgrupp och biträdande förbundschef medverkar regelbundet på APT för Personliga ombud.
Mål
Personliga ombud är en verksamhet som stärker individens situation och samtidigt avlastar ordinarie myndigheter. En
utveckling som gör att samtliga kommuner deltar i verksamheten är önskvärd.
Personliga ombud 2021
Till följd av restriktioner kring Covid -19 har de fysiska mötena mellan de personliga ombuden och klienter fått bli färre.
Det har mötts upp med telefon och digitala möten. De personliga ombuden har under våren 2021 deltagit på de lokala
ledningsgrupperna och redovisat iakttagelser som de gör i sina möten med klienter. Totalt har de personliga ombuden
arbetat med 55 personer under året.
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Framsteget
Framsteget är en överenskommelse om samverkan mellan Kungälvs kommun, Arbetsförmedlingen och
Samordningsförbundet Älv & Kust. Överenskommelsen löper under perioden 2020-03-09 – 2021-10-08. Uppdraget är
att genom samverkan bidra till att unga ska komma ut i arbete eller studier.
Mål
Kungälvs kommun har målsättningen att ha Sveriges lägsta arbetslöshet. Insatsen är ett bidrag till att uppfylla det
målet.
Framsteget 2021
Samordningsförbundet har under året inte bidragit med något stöd till Framsteget och därför inte heller följt upp
verksamheten.
Ekonomiskt utfall: 0

Övrigt nätverksarbete
Samordningsförbundet befinner sig ett sammanhang där många forum har betydelse för den egna
omvärldsbevakningen men också efterfrågan av Samordningsförbundet. Vilka nätverk som är aktuella varierar över tid.
Under 2021 har flera nätverk varit vilande som ett resultat av anpassning till Covid-19. Här är aktuella nätverk där
Samordningsförbundet deltar:
-

Hälsofrämjande nätverk med SIMBA
Styrgrupp Stenungsunds kommun Arbete, skola och utbildning
Nationellt nätverk för processledare/biträdande förbundschefer inom samordningsförbund
Nätverk för Västra Götalandsregionens rehab koordinatorer
Samordningsförbundens nätverk kring jämställdhetsfrågor, JämS
Lex Heller, arbetsgrupp med biträdande förbundschefer att jobba med inkommande frågor kring
samverkansproblem
Förbundschefsnätverk i Väst

Utöver organiserade nätverk uppsöker förbundet roller och funktioner hos Samordningsförbundets parter. Förbundet
bidrar till utveckling hos parter genom att exempelvis bidra till konferenser och föreläsningar kring ämnen som är
relevanta och aktuella utifrån förbundets inriktning.
Mål
Målet är att skapa och upprätthålla relationer, hantera gemensamma utmaningar och göra omvärldsbevakning kring
frågor som berör förbundets verksamhetsområde.
Övrigt nätverksarbete 2021
Det övriga nätverksarbetet utförs av personal i förbundet, ofta kansliet. Förbundet bidrar med kostnader för
gemensamma möten, konferens, föreläsare. För 2021 i liten utsträckning som en följd av restriktioner.
Ekonomiskt utfall: 36 tkr

- 19 -

22-03-25 §30 - Fördjupad verksamhetsredovisning 2021 Samordningsförbundet Älv & Kust.pdf
Dnr 2022/01

Resursfördelning och strategiskt arbete - Samordning
Styrelse och kansli
Förbundet leds av styrelsen. Förbundets kansli består av förbundschef, biträdande förbundschef och stöd för
uppföljning och viss administration. Lön och ekonomi köps externt.
Revision utförs av förtroendevalda revisorer från Västra Götalandsregionen, Kungälvs Kommun samt KPMG som är
utsedd av staten.
Styrelsen utser inom sig en ordförande och en vice ordförande och de utgör förbundets presidium. Presidiet utses ett
år i taget. Nytt presidium tillträder 1 april.
Styrelsen 2021
Styrelsen har under året bestått av följande medlemmar:
Ledamöter
Lennart Jonsson (M) Kungälv, ordförande tom 2022-03-31
Safet Peci Arbetsförmedlingen, vice ordförande tom 2021-03-31
Safet Peci Arbetsförmedlingen, ordförande from 2021-04-01
Anna Hansson (MP) Västra Götalandsregionen, vice ordförande from 2021-04-01
Linda-Maria Hermansson (C) Stenungsunds kommun, from 2021-04-01
Anna Andersson Försäkringskassan
Ersättare
Lars Kopp (M) Ale
Lennart Jonsson (M) Kungälv
Susanne Landgren Jansson (M) Tjörn tom 2021-10-27
Linda-Maria Hermansson (C) Stenungsunds kommun, tom 2021-03-31
Yvonne Andersson (M) Tjörn from 2021-11-18
Jennie Wernäng (M) Öckerö
Linda Åshamre (S) Västra Götalandsregionen
Sofia Sandrén Försäkringskassan
Nina Haag Arbetsförmedlingen tom 2021-08-31
Arbetsförmedlingen vakant from 2021-09-01
Styrelsen har under året haft sex styrelsemöten. Under året har styrelsen haft ett utökat fokus på att säkerställa en god
intern styrning och kontroll. Det har inneburit uppdatering och framtagning av dokument som styr förbundets
verksamheter.
Händelser inom kansliet 2021
Kansliets personal är densamma som föregående år. Förbundets biträdande förbundschef har under 2021 lämnat sin
anställning hos Arbetsförmedlingen då myndigheten valt att inte gå med på utlåning. Biträdande förbundschef, AnnKatrin Österman, är sedan 2021-05-05 anställd i förbundet.
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Medlemssamråd
Förbundets medlemssamråd möts första halvan i mars varje år. Vid mötet samråder parterna om förbundets budget
för nästkommande år. Mötet 2022 är planerat till 10 mars.

Personal
Förbundet har under året haft en stabil personalgrupp. Över åren har statens utlåning minskat till förbundens insatser
vilket gjort att huvuddelen av inlånad personal kommer ifrån medlemskommunerna.
Rekrytering
Styrelsen uppdrog till förbundets kansli 2020-09-23 att ta fram en strategisk plan för rekrytering av personal med
utgångspunkt i att skapa en ökad kontinuitet i medarbetargruppen. En plan är framtagen men kommer att beslutas
först under 2022.
Arbetsmiljö
En god arbetsmiljö präglas av en fysisk, social och organisatorisk miljö. Under 2021 har förbundet arbetat med att ta
fram en plan för arbetsmiljöarbete vid förbundet. Beslut fattades 2021-11-26.

Information och kommunikation
Förbundets information och kommunikation riktar sig till dem som har behov av förbundets verksamhet. Det vill säga
deltagare i behov av samordnade insatser, de samverkande parternas operativa personal samt parternas ledning- och
styrning.
Information och kommunikationsinsatser behöver därför möta tre helt olika perspektiv. Förbundet arbetar med
hemsida, genom nätverk, med informationsmaterial mm i syfte att på ett tydligare sätt och i större omfattning öka
medvetenheten om förbundets möjligheter. Samtliga involverade i förbundets olika verksamhetsdelar är viktiga
resurser i kommunikationen.
Förbundets styrelse, lokala ledningsgrupper och handläggarteam är centrala för information som behöver spridas ut i
organisationerna. Förbundets styrelse, tillsammans med kansli, har kontinuerligt träffar med parternas politiska
ledning.
Information och kommunikation 2021
Utöver löpande dialoger med partners har förbundet konton på linkedIn och facebook. I samband med att Årets
möjlighetsskapare utsågs blev förbundet synliggjort i flera artiklar hos lokal press i området.

Jämställdhetsintegrering
Förbundet har tagit fram en jämställdhetsplan. Den tar upp jämnare könsfördelning mellan män och kvinnor bland
förbundets personal, ett informationsmaterial som är jämställt, aktiva dialoger i det operativa arbetet om
genusperspektivets betydelse, jämställda beslut i styrelsearbetet och kontinuerlig kompetenspåfyllnad.
Under 2021 har det interna jämställdhetsarbetet fortsatt. Förbundets deltar i nationellt projekt kring våld i nära
relationer. Det innebär att samtliga deltagare tillfrågas vid tre tillfällen med tre månader emellan om sina erfarenheter
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av våld i nära relationer. Resultaten aggregeras på nationell nivå och är ett viktigt underlag för regeringens analyser och
åtgärder inom området. För de individer som har behov av stöd har personalen samlat kunskap om möjligt stöd i
närområdet för att kunna fånga upp enskildas behov.

Suicidprevention
Förbundet har under 2021 kompetensutvecklat personal i syfte att utvecklas i sin kompetens att kunna arbeta
preventivt kring suicidal problematik. Utöver egen utökad kompetens erbjuds förbundets parter kompetensutveckling
inom suicidprevention.

Kartläggning - statistik
Sedan 2016 har förbundet bekostat ett statistiskt underlag från Göteborgsregionens avdelning för Forskning och
Utveckling. Underlaget belyser data av förbundets ingående medlemmar. Syftet är att parterna ska erbjudas ett
gemensamt underlag för analys och möjlighet att identifiera gemensamma utmaningar och målgrupper.

Uppföljning och utvärdering
Insatser för deltagare följs upp genom SUS, System för Uppföljning av Samverkan inom rehabiliteringsområdet. I SUS
kan uppföljning ske genom pinnstatistik eller enkät vid in- och utskrivning med fler variabler kring individens situation.
Förbundet använder enkäten i SUS för deltagare i samverkansteamet. Övriga insatser följs upp i enlighet med vad som
uttrycks inom varje område i den här verksamhetsplanen och dessa blir pinnstatistik i SUS.
Förbundet har genomfört flera utvärderingar de sista åren. Under 2020 har utvärderingar på förbundets
samhällsekonomiska bidrag gjorts samt utvärdering av arbetet i lokala ledningsgrupper och förbundets organisering.
Det ESF-projekt, Respondere, som förbundet är projektägare för genomför utvärderingar som ger förbundet kunskap
kring den egna verksamheten.
Under 2022 planeras inte för ytterligare externt upphandlade utvärderingar. Fokus är att ha en god struktur för den
egna uppföljningen. Förbundet behöver vidare hantera den kunskap som tidigare utvärderingar gett.

ESF-projekt – Respondere
Samordningsförbundet Älv & Kust är projektägare för ESF-projektet Respondere. Projektet sker i samverkan med
Samordningsförbunden Insjöriket och Finsam Göteborg. Målgruppen är kvinnor och män som står långt från
arbetsmarknaden, med eller utan aktivitetsersättning och som befinner sig i övergången mellan skola och arbetsliv.
Projektet pågår under perioden april 2019 till mars 2022.
Älv & Kust bedriver inom Respondere delprojektet Convinere. Målgruppen är unga vuxna i åldern 16 – 29 år och som
uppbär aktivitetsersättning (AE), har fått avslag på AE eller som bedöms kunna få AE men ännu inte har beviljats AE.
Genomförandet utgår från förbundets samverkansteam. Teamet har förstärkts med 2,5 tjänst. Genom projektet ges
kompetensutveckling i syfte att utveckla arbetssätt och metoder.
ESF-projekt Respondere 2021
Projektet uppnådde under tidig höst volymmålet om 300 deltagare i projektet. Individerna är alla under 30 år. Utav
projektets deltagare så har 45% av deltagarna aktivitetsersättning före insats. 216 personer har avslutats. 16% av dessa
har gått till arbete, 16% till studier och 10% är aktivt arbetssökande. Ca 10% har fortsatt i Arbetsförmedlingens och
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Försäkringskassans förstärkta samarbete, det betyder att deltagarna har uppnått 10 timmars arbetsförmåga och att
stödet fortsätter hos Arbetsförmedlingen. Över hälften av deltagarna kommer till arbete eller är i en tydlig riktning mot
arbete.

SUS-stöd
Det nationella processtödet för SUS organiseras genom förbundet. Processtödjaren har under 2021 haft 63%
tjänstgöring för det nationella uppdraget. Det nationella uppdraget innebär att genomföra grundutbildningar inom SUS
till förbund över hela landet. 25% tjänstgöring utgår från 12 förbund som vill ha extra stöd med att hämta data till årsoch delårsrapporter samt användarstöd i vardagen.

Riskanalys
I förbundets plan för intern styrning och kontroll ska händelser som kan hindra förbundets måluppfyllelse och
genomförande identifieras.
Pandemin Covid-19 påverkar samtliga områden förbundet verkar inom. Verksamheten bygger på kontakter och
relationer mellan människor inom många olika områden. Med restriktioner och anpassningar till att i så stor
utsträckning som möjligt minimera risker för smittspridning så behöver möten som innehåller fysiska kontakter vara så
få som möjligt och när de sker vara med avstånd som minimerar risk för smittspridning. På vilket sätt och i vilken
omfattning har anpassats utifrån riktlinjer från Folkhälsomyndigheten.

Samordnat stöd riktat till individ – Samarbete
Pandemin
Pandemin har inneburit att aktiviteter till deltagare inte alltid kan getts i den utsträckning som är önskvärt. Det beror
både på hur öppna olika aktiviteter har varit och vilken bedömning som gjorts från förbundet av lämpligheten att delta
i insatser som riskerar ökad smittorisk.
Arbetsgivare är en central del inom den arbetslivsinriktade rehabiliteringen men kontakten med dem har också varit en
större utmaning i den pågående pandemin. Att som arbetsgivare öppna upp för arbetsträning och praktik har inneburit
att öka antalet människor på en arbetsplats som riskerar att öka smittspridningen. Arbetslösheten har ökat kraftigt som
ett resultat av pandemin vilket alltid påverkar individer som står långt ifrån arbetsmarknaden negativt. Under 2021 har
arbetslösheten minskat samtidigt som långtidsarbetslösheten hänger sig kvar. Trots svårigheter så har under året
samarbetet tillsammans med arbetsgivare utvecklats positivt.
Isolering hos vissa deltagare har kunnat identifieras. Det finns en oro för att ha kontakter under den situation som råder
och det blir ett skäl till att inte bli fullt ut aktiv i sin arbetslivsinriktade rehabilitering.
För att möta kravet på social distansering har verksamheten anpassats med arbete hemifrån för personal, digitala
möten, utomhusmöten. Förbundet har också, i den utsträckning det varit möjligt, ställt om fysiska grupper och
aktiviteter till digitala för att möjliggöra att deltagarnas processer fortsätter framåt. I dialog med deltagare, aktiviteter
och arbetsgivare görs individuella planeringar utifrån de förutsättningar som råder. Under året har restriktionerna sett
olika ut och därför har anpassningarna till smittspridning varit öppnare i vissa perioder för att åter bli strängare.
På längre sikt finns utmaningar som kommer uppstå som ett resultat av pandemin. Vårdskuld och ökad arbetslöshet,
både den totala men framför allt långtidsarbetslösheten, kommer att skapa utmaningar för den arbetslivsinriktade
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rehabiliteringen. Samhällets förmåga att tillsammans kraftsamla kring effekterna av pandemin kommer vara
avgörande för hur man kommer att lyckas. Behovet av samverkan kommer att bli än större.
ESF-projekt
Att driva projekt med stöd från ESF innebär att verksamheten får ett tillskott av resurser. För Älv & Kusts del innebär
det 2,5 tjänst, kompetensutveckling, metodutveckling samt processtöd för att hålla samman den utveckling som
projektet driver. Projektet avslutas under våren 2022. För att möta den förändringen har förbundet arbetat med att
anpassa verksamheten till en minskad omfattning. Samtidigt har en process startat för att under 2022 kunna ansöka
om medel ur programmet ESF+ för att stärka insatser till individer i behov av samordnat stöd.
Rekrytering av personal
Förutsättningarna för rekrytering genom inlåning av personal från de samverkande parterna har förändrats under
senare år och gjort att rekrytering har blivit allt svårare. En orsak är att staten har förändrat sina riktlinjer för utlåning
men det finns fler. Förbundens utveckling i att söka metoder som utgår från individens behov har medfört att nya roller
utvecklats, roller som inte finns hos de samverkande parterna. De otrygga förutsättningarna för utlåning under senare
år har inneburit otrygghet i uppdraget och medfört en hög personalomsättning. Styrelsen har gett kansliet i uppdrag
att ta fram en strategi för ökad kontinuitet och planering för behovet av personal inom verksamheten. En policy för
rekrytering av personal förväntas beslutas under första halvåret 2022.

Ledning, styrning och koordinering – Samverkan
Pandemin
Förutsättningarna att ha möten har begränsats av pandemin. Under 2021 har detta hanterats fullt ut med digitala
lösningar. Fysiska möten håller generellt en högre kvalité genom dialoger med större engagemang och delaktighet. De
digitala mötena ger dock en möjlighet att skapa tillräckligt bra möten utifrån rådande situation. De digitala mötena är
också effektiva då restid uteblir. Allt fler möten kommer att vara digitala även när restriktioner hävs.
Lokala ledningsgrupper
De lokala ledningsgrupperna har en viktig funktion för att lösa ut hinder och utveckla samverkan mellan parterna i den
operativa verksamheten. Samtidigt är önskemål och krav på samverkan omfattande. För vissa parter riskerar det att
skapa en konkurrens mellan olika arenor för samverkan och därmed minska närvaro och engagemang i de lokala
ledningsgrupperna. Samordningsförbundet arbetar aktivt för att samordna olika arenor för samverkan och finnas med
som ett stöd för de samverkande parterna i deras arbeta att utveckla en effektiv samverkan. Under 2021 har de olika
samverkande arenorna kartlagts och dialog har förts med de lokala ledningsgrupperna om mål och syfte med
insatserna. I det lokala operativa arbetet finns ingen strukturerad arena som möter upp behovet av samverkan utöver
de lokala ledningsgrupperna. Fokus framåt är att stärka det operativa ledningsarbetet.
Handläggarteam
Handläggarteamen har under flera år utvecklat en form för att kunna belysa en individs helhetssituation kopplat till
olika myndigheters inblandning i individens livssituation. Det utvecklingsarbete som togs fram inför 2021 med
medverkan av deltagaren under teamens möte föll inte väl ut. Det innebar att Försäkringskassan inte deltar i teamen
på samma sätt som övriga parter. Att sakna en part är en brist när helhetssituationen kring individen ska belysas. För
att möta det har Försäkringskassan utsett kontaktpersoner som kan konsulteras.
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Nätverksarbete
Det nätverksarbete som förbundet deltar i har i många fall avstannat helt eller skett i betydligt mindre utsträckning
under pandemin. Grundstrukturen med lokala ledningsgrupper och handläggarteam har kunnat fortgå i digitala
kanaler. Även nödvändiga kontakter för en fungerande verksamhet har fungerat väl. Däremot bedöms viktiga
tillitsskapande och kompetensutvecklande insatser uteblivit då detta utvecklas bäst i gemensamma fysiska möten.
Förhoppningen är att 2022 kommer möjliggöra fler arenor att mötas på.

Resursfördelning och strategiskt arbete – Samordning
Pandemin
Styrelsens första och tredje möte för året fick ske digitalt. Övriga fyra möten har varit fysiska. Styrelsen har kunnat
fullgöra sina uppgifter.
Strategisk utveckling
Under 2021 har styrelsens fokus varit intern styrning och kontroll. Flera styrande dokument har uppdaterats och nya
områden där förtydligande riktlinjer har krävts har tagits fram. Möten och konferenser har skett i mindre utsträckning
under 2021 men har inte helt uteblivit. Dialog med medlemmarna har alla skett digitalt. Under året har
personalgruppen varit stabil.

Agenda 2030 verksamhetsanalys

Samordningsförbundet har identifierat fyra av de 17 mål inom Agenda 2030 där förbundet kan bidra. Ingen fattigdom,
God hälsa och välbefinnande, Jämställdhet och Minskad ojämlikhet. Här presenteras förbundets samlade statistik med
utgångspunkt i analys av på vilket sätt förbundets verksamhet stödjer och har utvecklingsområden utifrån de fyra
målen.
På nästa sida presenteras en tabell över vilka insatser förbundet stödjer, antingen genom att på egen hand genomföra
insatsen, köpa insatsen eller ge stöd till samverkande parter. Tabellen svarar på hur många deltagare respektive insats
har. Däremot svarar tabellen inte på totalt antal deltagare då deltagare i flera fall tar del av flera utav de olika insatserna
samtidigt.
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Tabell: Sammanfattning av deltagarplatser per insats.

Insats

Antal
Antal
delAntal Antal Antal
Antal
Stenungtagare kvinnor män
Ale Kungälv
sund
totalt

Antal
Antal
Antal
under
Tjörn Öckerö
30 år

Antal
över
30 år

Antal deltagare i
samverkansteamet

Samverkansteamet/Convinere

158

86

72

37

57

36

10

15

91

67

Handläggarteam, remisser

115

65

50

30

50

22

5

8

63

50

Handläggarteam, genomlysning

23

12

11

3

5

3

6

6

Gruppinsats: Hälsokurs

2

2

1

1

Gruppinsats: Mindfullness

26

26

Guppinsats: Vägledning

10

10

Studiebesök
Samhällsinfo (skuld, ekonomi,
etc.)

45

45

3

3

Hälsosamtal

49

Stödsamtal, terapeut

15

15

Träningsplatser

51

51

Aktiv, Ale

16

Aktiv, Kungälv
Aktiv, Stenungsund

22

27

12

12

4

13

6

7

17

10

7

Aktiv, Öckerö

5

2

3

Gymträning, Kungälv

8

4

4

1

Uteträning Ale

4

2

2

4

AKTIVera

10

6

4

3

Träning vid roddklubben, PMK

20

13

7

Yoga Rollsbo

7

7

Yoga Psykiatrin i Kungälv

13

13

19

3

5

16

28

2
13
11

6
5

7
7

1

21

2

49

5

11

4

9

5

8

7

10

8

9

1

4

1

4

2

6

7

1

1

3

4

4

6

10

20

1

19

6

1

6

4

3

13

6

7

1

12

Skogsyoga

8

8

1

7

SIA

23

17

6

6

5

Spelutvecklingskurs

11

3

8

4

3

Växtverkstan Tjörn
Främja hälsa för
gymnasieungdom

17

8

9

17

15

7

Summa

686

313

228

3
4

119

114

14

20
1

158
23

1

10

Antal
deltagare
ej
aktuella
i samverkansteamet

5

12

218

101
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2

7

17
48

46

259
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Den samlade bilden av insatserna berättar att det genomförts totalt 686 deltagarplatser. Fördelningen av platserna är
56 % till kvinnor och 44% till män.1 Fördelningen mellan kommunerna är (befolkningsandel inom parentes) i Ale 22%
(24%), Kungälv 41% (35%), Stenungsund 19% (20%), Tjörn 9% (12%), Öckerö 9% (10%).2 Utav de totala antalet
deltagarplatser är det 64% av deltagplatserna som används inom Samordningsförbundets Samverkansteam, 36% av
platserna utgår inte från medverkan i Samverkansteamet.3 51% av deltagarplatserna nyttjas av individer under 30 år
och 49% av individer över 30 år. 4
Nedan presenteras utfall från SUS där individdata samlats in. Individdatat samlas in på de insatser där
Samordningsförbundets medarbetare ger ett samordnat stöd. Totalt har 158 individer registrerats med individdata.
Utav dessa har 71 avslutats under året.

Tabell: Flöde av deltagare med individuppgifter under 2021
Antal delt.
vid
periodens
start

Antal nya
delt. under
perioden

Antal
avslutade
delt. under
perioden

Antal delt.
vid
periodens
slut

Total antal
delt. under
perioden

Kvinnor

51

35

37

49

86

Män

41

31

34

38

72

Totalt

92

66

71

87

158

Deltagarantal

1

Summering utgår från de 541 deltagarplatser som finns registrerade med kön
Summering utgår från de 532 deltagarplatser som finns registrerade med kommuntillhörighet
3
Summering utgår från de 685 deltagarplatser som finns registrerade med tillhörighet i Samverkansteamet eller ej.
4
Summering utgår från de 511 deltagarpaltser som finns registrerade med ålder
2

- 27 -

22-03-25 §30 - Fördjupad verksamhetsredovisning 2021 Samordningsförbundet Älv & Kust.pdf
Dnr 2022/01

Diagram: Utbildningsnivå hos de som tar del av Samverkansteamets insatser
Annan
eftergymnasial utb
6%

Saknas/ okänd
3%
Högsk./ Univ.
mer än 3 år
3%
Högsk./ Univ.
upp till 3 år
2%

Grundskola
46%

Gymnasium
40%

I befolkningen har 11% grundskola eller kortare utbildningsnivå, 28% har högskola tre år eller mer.5
Samordningsförbundets målgrupp har i större utsträckning generellt kortare utbildningsnivå.

Diagram: Åldersfördelning hos deltagare som tar del av Samverkansteamet
61 2%

18 - 24
28%

46 - 60
17%

30 - 45
23%
25 - 29
30%

Förbundet har en uttryckt prioritering riktad mot ungdomar. 58% av deltagare med individdata är under 30 år.

5

Utbildningsnivån i Sverige (scb.se)
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Diagram: Försörjning före insats

Annan offentlig
försörjning
1%

Ingen offentlig
försörjning
11%
Sjukpenning/
Rehabpenning
33%

Försörjningsstöd
21%
Aktivitetsstöd
3%
Sjuk-/Aktivitetsersättning
31%

Vilken ersättning individer har när de påbörjar insats indikerar på varifrån deltagare främst remitteras. 64 av deltagarna
har ersättning från Försäkringskassan. Vid uppföljning av inkomna remisser visar sig följande bild:
Diagram: Remittenter till förbundets samverkansteam

Kommuner
24%

Hälso- och
sjukvård
46%

Arbetsförmedlingen
2%

Försäkringskassan
28%
Hälso- och sjukvård

Försäkrings-kassan

Förbundets främsta remittent är hälso- och sjukvården.
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Diagram: Tid i offentlig försörjning före insats
Ingen
uppgift
12%

< 1 år
8%

> 9 år
14%

1-3 år
23%

7-9 år
11%
4-6 år
32%

Förbundets insatser riktar sig till individer där medlemmarnas möjligheter uttömts. Insatserna lägger fokus på att stärka
psykisk och fysisk hälsa och aktivt driva en process tillsammans med individen i riktning mot förvärvsarbete. Närmare
70% av de individer som tar del av insats som registrerats med individdata har fyra år eller mer i offentlig försörjning
före deltagande i Samverkansteamet.

Diagram: Orsak till utskrivning för avslutade deltagare
Förvärvsarbetar
7%

Övrig avslutsanledning
31%

Studerar
14%
Aktivt arbetssökande
6%

Fortsatt
rehabilitering
42%

Resultatet för arbete/studier är 21%. Övrig avslutsanledning är i huvudsak återgång till sjukdom.
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Diagram: Utfall vid fortsatt rehabilitering

Förstärkt
samverkan
30%
Behandling
inom vården
50%
AME
10%
LSS
7%

Språkpraktik
3%

De individer som går till fortsatt rehabilitering går antingen till arbetslivsinriktad eller medicinsk rehabiliteringen.
Fördelningen är 50/50. Summeras arbete, studier, aktivt arbetssökande och fortsatt arbetslivsinriktade rehabilitering så
har 48% tagit ett tydligt steg i riktning eller nått hela vägen till arbete.

Diagram: Tid i insats vid utskrivning
0-3 mån
>19 mån

4-6 mån

7-12 mån
13-18 mån

Till de individer Samverkansteamet ger stöd krävs insats under förhållandevis lång tid. Individer har i de flesta fall lång
tid från arbetsmarknaden, kort utbildning och ohälsa.
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Förbundets verksamhet riktar sig till individer i behov av samordnat stöd. Många gånger har individen varit ifrån
arbetsmarknaden under många år, levt i ohälsa och med begränsad inkomst. Målet är att vara en del i individens resa
mot arbete. 48% av de avslutade individerna har tagit ett tydligt steg i riktning eller nått hela vägen till arbete. Under
2020 och 2021 har förbundet arbetat aktivt med aktiverande insatser. Det är insatser som vänder sig till deltagare inom
samverkansteamet och individer som kan remitteras direkt från de samverkande parterna. Totalt har 686
deltagarplatser genomförts, utav dessa har 249 deltagarplatser använts av parterna direkt.
Förbundet har på ett tydligt sätt koppling till de fyra Agenda 2030-målen, Ingen fattigdom, God hälsa och
välbefinnande, Jämställdhet och minskad ojämlikhet.
Året har präglats av en pandemi som skapat begränsningar men också kreativitet för att finna nya lösningar. Resultatet
till arbete och studier är något lägre än tidigare år. Det är dock viktigt att påpeka att det inte har stått still, 21% går till
arbete eller studier, mot ca 25% sett ur ett historiskt perspektiv. Förbundet har lyckats aktivera deltagarna i stor
utsträckning. Det har skett genom att jobba med telefon, digitala lösningar samt vissa insatser utomhus.
Kommande utmaning för förbundet och dess medlemmar framöver är en kraftigt ökad arbetslöshet där en ökad
långtidsarbetslöshet är extra oroande. Långtidsarbetslöshet tenderar att drabba dem som redan har en tuff situation
på arbetsmarknaden där samordnat stöd och samordnade insatser behövs.
2021 har varit ett starkt år för Samordningsförbundet Älv & Kust. Resurserna har varit högre än bidraget med stöd från
ESF och ett visst eget kapital. En viktig faktor till den högre volymen har varit en stabil personalgrupp under året. Det
har resulterat i att fler deltagare än tidigare fått stöd både i samverkansteamet och i aktiverande insatser. 2022 innebär
en minskning av budgetomslutningen med 21% vilket kommer minska antalet individer som kommer att få del av
insatser under 2022. Främst kommer det att synas i antalet deltagarplatser i aktiverande insatser. För att möta det
behov av samordnat stöd som finns hos personer i området har en process påbörjats för ansökan om medel från ESF
där tankar är under utveckling för hur stödet till individer kan utvecklas framåt.
Förbundets resultat till arbete och studier är lägre än förväntat. Bedömningen var att en stabil verksamhet med
lättnader av restriktioner kring pandemin och en viss ljusning på arbetsmarknaden skulle ge något högre resultat. Den
främsta orsak som identifierats till att utfallet inte motsvarar bedömningen är sammansättningen av deltagare som
kommer till samverkanteamet. Följande graf visar vilka remittenter som är mest aktiva under perioden 2017-2021.
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Summeras remisser från Försäkringskassan och hälso- och sjukvården över tid ser vi att remisserna ökar därifrån,
kommunerna fluktuerar över tid och Arbetsförmedlingen minskar varje år. Slutsatsen är att deltagarna som tar del av
insatser har en högre ohälsa än tidigare. Det märks i resultat åter till sjukdom och andelen som återgår till medicinsk
rehabilitering, ca 50%.
Vid en fördjupad kartläggning av målgruppen konstateras att deltagarna har i snitt tre diagnoser vardera. Totalt
omnämns 66 olika diagnoser för 155 personer. Främst är det diagnoser inom psykisk ohälsa.
Socialmedicin
3%

Somatik
10%

Neuropsykiatri
15%
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Med utgångspunkt i de utmaningar individerna har bedöms resultatet vara det bästa möjliga. Utan stödet från en
person som koordinerat deras behov av stöd, som coachat och stöttat utifrån helhetsbild av individens livssituation
hade en förändring varit mycket svår för de individer samverkansteamet mött. Vi arbetar för att alla människor ska få
en ärlig chans att komma hela vägen till arbete!
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Till
Förbundsstyrelsen i Samordningsförbundet Älv &
Kust
Kommunfullmäktige i Ale, Kungälv, Stenungsund,
Tjörn och Öckerö kommun
Regionfullmäktige
Försäkringskassan
Arbetsförmedlingen

REVISIONSBERÄTTELSE för år 2021
Samordningsförbundet Älv & Kust
Organisationsnummer 222000-1941
Vi har granskat räkenskaperna, årsredovisningen och förbundsstyrelsens förvaltning i
Samordningsförbundet Älv & Kust, org nr 222000-1941, för verksamhetsåret 2021.
Förbundsstyrelsen ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt gällande mål, beslut och
riktlinjer samt de lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten. Styrelsen upprättar en
årsredovisning som ger en rättvisande bild samt svarar för att det finns en tillräcklig intern
kontroll i verksamhet och räkenskaper.
Vi ansvarar för att pröva om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk
synpunkt tillfredställande sätt, om årsredovisningen ger en rättvisande bild och om den
interna kontrollen är tillräcklig.
Vi har utfört vår granskning utifrån lagen om finansiell samordning, kommunallagen,
förbundsordningen, god revisionssed. Granskningen har utförts av sakkunniga som biträder
revisorerna.
Vi bedömer sammantaget att styrelsen i Samordningsförbundet Älv & Kust har bedrivit
verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt
samt att den interna kontrollen har varit tillräcklig.
Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande och att årsredovisningen har
upprättats enlighet med tillämpliga delar av lagen om kommunal bokföring och redovisning
och god redovisningssed.
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Vi bedömer sammantaget att resultatet enligt årsredovisningen är
förenligt med de finansiella mål och verksamhetsmål som är uppställda.
Vi tillstyrker att styrelsen och dess ledamöter beviljas ansvarsfrihet.

Kungälv, 2022-03-31

Per Waborg
Revisor för Västra Götalandsregionen

Bilagor:
De sakkunnigas rapporter

Björn Brogren
Revisor för kommunerna
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Till styrelsen i Samordningsförbundet Älv & Kust, org. nr 222000-1941
Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen
Regionfullmäktige i Västra Götalandsregionen
Kommunfullmäktige i Ale, Kungälv, Stenungssund, Tjörn och Öckerö kommun

Rapport om årsredovisningen
Uttalanden
Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Samordningsförbundet Älv & Kust för år 2021.
Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med lag om finansiell samordning och enligt lagen om kommunal bokföring
och redovisning och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av förbundets finansiella ställning per den 31 december 2021 och av
dess finansiella resultat och kassaflöde för året enligt lagen om kommunal bokföring och redovisning. Förvaltningsberättelsen är förenlig med
årsredovisningens övriga delar.
Vi tillstyrker därför att resultaträkningen och balansräkningen för förbundet fastställs.

Grund för uttalanden
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi
är oberoende i förhållande till förbundet enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

Styrelsens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för att årsredovisningen upprättas
och att den ger en rättvisande bild enligt lag om finansiell samordning och enligt lagen om kommunal bokföring och redovisning. Styrelsen ansvarar även för den interna kontroll som den bedömer är
nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller
några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag.

Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen för bedömningen av förbundets förmåga att fortsätta verksamheten. Den upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden som kan påverka förmågan
att fortsätta verksamheten och att använda antagandet om fortsatt
drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om styrelsen avser att likvidera förbundet, upphöra med verksamheten eller inte har
något realistiskt alternativ till att göra något av detta.

Revisorns ansvar
Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsredovisningen som helhet inte innehåller några väsentliga felaktigheter,
vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, och att lämna
en revisionsberättelse som innehåller våra uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är ingen garanti för att en revision som utförs enligt god revisionssed i Sverige alltid kommer att
upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter
kan uppstå på grund av oegentligheter eller misstag och anses vara
väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som användare fattar med grund i årsredovisningen.



utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprinciper som används och rimligheten i styrelsens uppskattningar i redovisningen och tillhörande upplysningar.



drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen använder antagandet om fortsatt drift vid upprättandet av årsredovisningen.
Vi drar också en slutsats, med grund i de inhämtade revisionsbevisen, om huruvida det finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana händelser eller förhållanden som kan
leda till betydande tvivel om förbundets förmåga att fortsätta
verksamheten. Om vi drar slutsatsen att det finns en väsentlig
osäkerhetsfaktor, måste vi i revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på upplysningarna i årsredovisningen om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är
otillräckliga, modifiera uttalandet om årsredovisningen. Våra
slutsatser baseras på de revisionsbevis som inhämtas fram till
datumet för revisionsberättelsen. Dock kan framtida händelser
eller förhållanden göra att ett förbund inte längre kan fortsätta
verksamheten.



utvärderar vi den övergripande presentationen, strukturen och
innehållet i årsredovisningen, däribland upplysningarna, och om
årsredovisningen återger de underliggande transaktionerna och
händelserna på ett sätt som ger en rättvisande bild.

Som del av en revision enligt god revisionssed använder vi professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under
hela revisionen. Dessutom:





identifierar och bedömer vi riskerna för väsentliga felaktigheter i
årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller
misstag, utformar och utför granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa risker och inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga
och ändamålsenliga för att utgöra en grund för våra uttalanden.
Risken för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av
oegentligheter är högre än för en väsentlig felaktighet som beror på misstag, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande
i maskopi, förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig information eller åsidosättande av intern kontroll.
skaffar vi oss en förståelse av den del av förbundets interna
kontroll som har betydelse för vår revision för att utforma
granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till omständigheterna, men inte för att uttala oss om effektiviteten i den interna kontrollen.

Vi måste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade
omfattning och inriktning samt tidpunkten för den. Vi måste också informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däribland de
eventuella betydande brister i den interna kontrollen som vi identifierat.
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Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar samt förbundsordning
Uttalande
Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en revision av styrelsens förvaltning för Samordningsförbundet Älv & Kust för år
2021.
Vi bedömer även sammantaget att styrelsen för Samordningsförbundet Älv & Kust har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från
ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt och att den interna kontrollen har varit tillräcklig samt att resultatet enligt årsredovisningen är förenligt med de finansiella mål och verksamhetsmål som är uppställda.
Vi tillstyrker att styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Grund för uttalande
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till förbundet enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för vårt uttalande.

Styrelsens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för förvaltningen.

Revisorns ansvar
Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed vårt uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta revisionsbevis för att med en
rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot i
något väsentligt avseende företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet
mot förbundet.
Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att
en revision som utförs enligt god revisionssed i Sverige alltid kommer
att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda ersättningsskyldighet mot förbundet.

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använder
vi professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Granskningen av förvaltningen grundar
sig främst på revisionen av räkenskaperna. Vilka tillkommande
granskningsåtgärder som utförs baseras på vår professionella bedömning med utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det innebär att vi
fokuserar granskningen på sådana åtgärder, områden och förhållanden som är väsentliga för verksamheten och där avsteg och överträdelser skulle ha särskild betydelse för förbundets situation. Vi går
igenom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder
och andra förhållanden som är relevanta för vårt uttalande om ansvarsfrihet.

Jönköping 2022-03-31
KPMG AB

Lisa Tenggren
Auktoriserad revisor
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Subject:
Expediering av Årsredovisning 2021 för Tolkförmedling Väst
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Årsredovisning 2021.pdf, Tjänsteutlåtande.pdf, Revisionsberättelse.pdf,
Sakkunnigas bedömning.pdf, Protokollsutdrag.pdf, Förbundsordning 2021-01-01.pdf,
Internkontrollrapport.pdf

Hej,
Kommunalförbundet Tolkförmedling Väst (TFV) expedierar här Årsredovisning 2021. Bifogat
finns även tjänsteutlåtande, internkontrollrapport, revisionsberättelse, de sakkunnigas bilaga till
revisionsberättelse, protokollsutdrag från direktionen samt den av medlemmarna beslutade
förbundsordningen.
Ärendet skickas ut till samtliga medlemsfullmäktige för beslut om att godkänna årsredovisningen
samt beslut om ansvarsfrihet. Detta sker i enlighet med förbundsordningen (19§). Direktionens
representanter och förbundets revisorer läggs som kopia i expedieringen för kännedom.
Hör av er om ni har några frågor.

Med vänlig hälsning

Emma Davidsson
Förbundssekreterare
Tolkförmedling Väst
E-post: emma.davidsson@tolkformedlingvast.se
Telefon: 010-211 73 79 | Mobil: 0720-83 05 10
Postadress: Box 113 05, 404 27 Göteborg
Besöksadress: Johan på Gårdas gata 5A, Göteborg
www.tolkformedlingvast.se
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Inledning
Tolkförmedling Väst är ett kommunalförbund och dess ändamål är att tillgodose medlemmarnas
behov1 av språktolk. Förbundet har tilldelats uppdraget att bedriva språktolkförmedling och är
därmed huvudman för verksamheten. Medlemsorganisationernas verksamheter köper samtliga
språktolktjänster av Tolkförmedling Väst. Förbundet bedriver även översättningsverksamhet.
Tolkförmedling Väst har varit i drift sedan 1 april 2013 och har totalt 43 medlemmar; Västra
Götalandsregionen samt kommunerna Alingsås, Borås, Bollebygd, Dals-Ed, Essunga, Falköping,
Grästorp, Gullspång, Göteborg, Götene, Herrljunga, Hjo, Härryda, Karlsborg, Kungälv, Lerum,
Lidköping, Lilla Edet, Lysekil, Mariestad, Mark, Munkedal, Mölndal, Orust, Partille, Skara, Skövde,
Sotenäs, Strömstad, Svenljunga, Tanum, Tibro, Tidaholm, Tjörn, Tranemo, Trollhättan, Töreboda,
Uddevalla, Ulricehamn, Vara, Vårgårda och Öckerö.

Figur 1 Karta över medlemskommuner

Förbundet är en egen offentligrättslig juridisk person, fristående i förhållande till sina medlemmar.
Medlemmarna har kvar ett yttersta ekonomiskt ansvar för verksamheten. Varje medlem har
tillskjutit 1 krona per kommuninvånare som andelskapital. Kvotvärdet av detta ger medlemmens
andel i förbundet.

En myndighet ska enligt 13 § i Förvaltningslagen ”… använda tolk och se till att översätta handlingar om det
behövs för att den enskilde ska kunna ta till vara sin rätt när myndigheten har kontakt med någon som inte behärskar
svenska.”
1
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Förbundet styrs av en direktion bestående av ledamöter från respektive medlemsorganisation.
Särskilt utsedda revisorer granskar förbundets verksamhet. Förmedlingsverksamheten bedrivs på
fyra orter och kansliet har sitt säte i Göteborg.

Vision
Genom att erbjuda kvalitativa språktolktjänster bidrar Tolkförmedling Väst till ökad integration i
samhället.

Ledord
Förbundets ledord; professionalitet, tillgänglighet och trygghet är en del av förbundets varumärke.
Ledorden talar om vad förbundet står för och ska genomsyra verksamheten.
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Förvaltningsberättelse
Översikt över verksamhetens utveckling
Som ett resultat av den stora asylvågen under 2015–2016 har förbundets omsättning ökat varje år
fram till 2020 då pandemi slog till och tolkbehovet kraftigt minskade. I takt med att samhället
anpassade sig till pandemisituationen och en snabb utveckling skedde av bland annat
distanslösningar så ökade återigen efterfrågan på tolk under 2021. Resultatet för året var därmed i
nivå med åren innan pandemin. Då ingen återbetalning av eget kapital skett under 2021 har
förbundets soliditet ökat ytterligare.
Förbundet (tkr)
Verksamhetens intäkter
Verksamhetens kostnader
Årets resultat
Soliditet (%)
Nettoinvesteringar
Långfristig skuld

2021
206 925
-198 269
5 442
56 %
0
0

2020
195 487
-190 985
3 465
53 %
10 086
0

2019
220 370
-214 448
5 867
49 %
3 031
0

2018
203 940
-198 506
5 295
48 %
0
0

2017
186 901
-186 538
79
43 %
0
0

Tabell 1 Översikt över verksamhetens utveckling 2017-2021

Organisation
På uppdrag av direktionen leds tjänstemannaorganisationen av förbundsdirektör. Verksamheten
består av kansli, översättningsförmedling samt fyra tolkförmedlingskontor. Kansliet leds av
förbundsdirektören och de fyra lokala förmedlingskontoren i Göteborg, Borås, Mariestad och
Trollhättan, inklusive översättningsförmedlingen, leds av fyra verksamhetschefer. Administrativa
stödfunktioner inom IT, ekonomi, HR och lön köps av Mariestads, Töreboda, Gullspångs
kommuner i samverkan. Verksamhetsspecifikt IT-stöd och verksamhetsanpassat telefonisystem
köps separat.

Figur 2 Organisationsschema

Direktionen
Tolkförmedling Väst är ett kommunalförbund med direktion. Direktionens uppdrag regleras i
kommunallagen och den förbundsordning som medlemmarna antagit. Direktionen har haft fyra
möten under 2021 och dessa har till följd av pandemin genomförts på distans.
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Förbundets direktion utgjordes 2021-12-31 av:
Göteborgs Stad
Åke Björk (M), ordförande
Erik Norén (V), ersättare

Västra Götalandsregionen
Christina Abrahamsson (M), vice ordförande
Jonas Adelsten Kristiansen (S), ersättare

Alingsås kommun
Per-Gordon Tranberg (M), ledamot
Leif Hansson (S), ersättare

Bollebygd kommun
Ingridh Anderén (M), ledamot
Christina Hein (S), ersättare

Borås Stad
Lars-Åke Johansson (S), ledamot
Birgitta Bergman (M), ersättare

Dals-Eds kommun
Christina Virevik (C), ledamot
Carina Halmberg (S), ersättare

Essunga kommun
Gunilla Hermansson (KD), ledamot
Daniel Andersson (M), ersättare

Falköpings kommun
Rune Lennartsson (C), ledamot
Caroline Lundberg (M), ersättare

Grästorps kommun
Svante Classon (C), ledamot
Kent Larsson (M), ersättare

Gullspångs kommun
Ann-Christin Erlandsson (S), ledamot
Björn Thodenius (M), ersättare

Götene kommun
Isabella Carlén (KD), ledamot
Björn Cavalli Björkman (S), ersättare

Herrljunga kommun
Gunnar Andersson (M), ledamot
Mats Palm (S), ersättare

Hjo kommun
Ann-Christine Fredriksson (M), ledamot
Lars-Göran Svensson (S), ersättare

Härryda Kommun
Maria Kornevik Jakobsson (C), ledamot
Siw Hallbert (S), ersättare

Karlsborgs kommun
Ingvar Kärsmyr (KD), ledamot
Anita Larsson (S), ersättare

Kungälv kommun
Lennart Martinsson (S), ledamot
Vakant, ersättare

Lerums kommun
Ulf Utgård (M), ledamot
Halim Azemi (S), ersättare

Lidköpings kommun
Lena O Jenemark (S), ledamot
Kristina Classon (M), ersättare

Lilla Edets kommun
Zara Blidevik (M), ledamot
Gitte Jensen (S), ersättare

Lysekils kommun
Rickard Söderberg (S), ledamot
Vakant, ersättare

Mariestads kommun
Richard Thorell (M), ledamot
Janne Jansson (S), ersättare

Marks kommun
Niklas Herneryd (L), ledamot
Ann Iberius Orrvik (M), ersättare

Munkedals kommun
Anna Höglind (L), ledamot
Hans-Joachim Isenheim (MP), ersättare

Mölndals stad
Leif Norberg (M), ledamot
Shahla Alamshahi (S), ersättare
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Orust kommun
Britt-Marie Andrén Karlsson (S), ledamot
Maria Sörqvist (C), ersättare

Partille Kommun
Adam Algottson (M), ledamot
Eva Carlsson (S), ersättare

Skara kommun
Ewa Karlsson (M), ledamot
Michael Karlsson (S), ersättare

Skövde kommun
Ulla-Britt Hagström (L), ledamot
Anita Löfgren (S), ersättare

Sotenäs kommun
Kajsa Åkesson (M), ledamot
Gerardo Alas (S)

Strömstads kommun
Anna-Lena Carlsson (C), ledamot
Merry Johansson (S), ersättare

Svenljunga kommun
Patrik Harrysson (S), ledamot
Johan Björkman (M), ersättare

Tanums kommun
Roger Wallentin (C), ledamot
Ida Östholm (M), ersättare

Tibro kommun
Peter Söderlund (L), ledamot
Maria Maric (KD), ersättare

Tidaholms kommun
Hajrudin Abdihodzic (V), ledamot
Gunilla Dverstorp (M), ersättare

Tjörns kommun
Gun Alexandersson Malm (L), ledamot
Anette Johannessen (S), ersättare

Tranemo kommun
Eva-Karin Haglund (S), ledamot
Cecilia Valbrant (C), ersättare

Trollhättans Stad
Margreth Johnsson (S), ledamot
Vakant

Töreboda kommun
Pernilla Johansson (C), ledamot
Anne-Charlotte Karlsson (S), ersättare

Uddevalla kommun
Elving Andersson (C), ledamot
Christina Nilsson (KD), ersättare

Ulricehamn kommun
Elisabeth Stålbrand (NU2), ledamot
Sebastian Gustavsson (M) ersättare

Vara kommun
Ulf Genitz (C), ledamot
Fredrik Pettersson (S) ersättare

Vårgårda kommun
Bengt Hilmersson (C), ledamot
Tony Willner (S), ersättare

Öckerö kommun
Kent Lagrell (M), ledamot
Jan-Åke Simonsson (S), ersättare

Förbundets verksamhet
Tolkförmedling Väst har i uppdrag att tillgodose medlemmarnas behov av språktolk. Förbundet
erbjuder även översättningstjänster till sina medlemmar. Tolkning erbjuds på plats och på distans.
Distanstolkning utförs via ljud och skärm för såväl kortare meddelanden som längre tolkuppdrag.
Bokning av förbundets tjänster kan ske på webben, i appen eller via telefonkontakt.
Förmedlingskontoren har öppet vardagar under kontorstid. Övriga tider administreras förbundets

2

Nya Ulricehamn.
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bokningar av Regionservice, Västra Götalandsregionen. Via förbundets digitala tjänst, Akut tolk,
tillsätts akuta tolkuppdrag inom fem minuter, dygnet runt, årets alla dagar.
Tolkning

Förbundet har under 2021 utfört drygt 341 0003 uppdrag vilket är ca 16 000 fler än budgeterat.
Den stora ökningen jämfört med föregående år tros bero på att samhället på grund av pandemin
under 2020 stängdes ner och därmed minskade behovet av tolk hos förbundets kunder. Under
2021 öppnade samhället delvis upp sig igen och därmed ökade behovet av tolk. Under pandemin
har de flesta av oss i samhället blivit alltmer bekväma med möten och kommunikation på distans.
Troligen har flera av förbundets kunder anpassat delar av sina verksamheter till rådande
omständigheter och använt distanstolk i större utsträckning och därmed har efterfrågan på
förbundets tjänster ökat under 2021.
Året innan pandemin då gränserna mot Europa, och inte minst Sverige, blev alltmer stängda
minskade inflödet av tolkbehövande till landet. Detta i kombination med att de tolkbehövande
som kom i den stora asylvågen under 2015–2016 troligen skulle ha ett minskat tolkbehov efter
några år påverkade prognosen i budgeten över kundernas framtida tolkbehov. Att förbundets
kunder under 2021, trots ett mycket begränsat inflöde av nya tolkbehövande, har haft ett avsevärt
större behov av tolk kan möjligen ha en förklaring i att pandemisituationen isolerat samhället och
därmed hämmat integrationen och tolkbehovet har kvarstått. Kundernas tolkbehov påverkas av
många parametrar och behovsanalysen för prognosen över antalet uppdrag i budget är därför
komplex.
År
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015

Antal utförda
uppdrag
341 088
315 663
346 564
336 634
336 093
355 429
307 462

Procentuell
tillsättning,
tolkuppdrag
99,1 %
99,0 %
99,5 %
99,2 %
98,8 %
97,6 %
97,3 %

Antal utförda
uppdrag, tolk
339 366
313 907
344 972
335 134
334 434
353 689
306 230

Antal utförda
uppdrag,
översättning
1 722
1 756
1 592
1 500
1 659
1 740
1 232

Tabell 2 Uppdrag och tillsättningsgrad

Tillsättningsgraden av tolkuppdrag har ökat något jämfört med föregående år och uppgår för 2021
till 99,1 %. Under 2020 sjönk tillsättningsgraden vilket troligtvis hängde ihop med tekniska
problem i samband med införandet av det nya verksamhetssystemet men också förändrade
tillsättningsprinciper och förmedlingsrutiner kopplade till det nya systemet. Ett systematiskt arbete
har pågått under året för att identifiera orsakerna till den tidigare minskade tillsättningsgraden och
förändra rutinerna. Arbetet har resulterat i en ökad tillsättningsgrad av tolkuppdragen.
Översättning

Under 2021 utfördes 1 722 översättningsuppdrag, vilket är 34 uppdrag färre än föregående år.
Antalet översättningsuppdrag har dock totalt ökat under pandemiperioden jämfört med åren
innan. Under året har översättningar utförts på 33 olika språk. Svenska är det mest frekventa
målspråket det vill säga att översättningar görs till svenska från andra språk. Under 2021 har dock
svenska som målspråk minskat något.

3
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Förbundets medlemskommuner har procentuellt beställt fler översättningar i relation till Västra
Götalandsregionen. Under 2021 har dock Västra Götalandsregionens beställningar ökat, vilket
hänger ihop med pandemirelaterade översättningar och förklarar därmed minskningen av
översättningar med svenska som målspråk.

Tolkar och översättare
Den 31 december 2021 hade förbundet 1 154 aktiva uppdragstagare. Av dessa var 1 078 tolkar
vilket är 126 färre än föregående år. Då tolkyrket generellt är ett så kallat genomgångsyrke är
omsättningen av tolkar relativt stor och antalet aktiva tolkar kan därmed variera relativt mycket
mellan åren. Troligt är att tolkomsättningen under 2020 och 2021 varit något högre på grund av
effekterna av pandemin.
Vid mättillfället fanns 76 aktiva översättare vilket är 18 färre jämfört med året innan. Minskningen
beror på en omfattande registergenomgång där icke aktiva översättare avregistrerats. Totalt är 33
uppdragstagare aktiva som både tolk och översättare i förbundet vilket är en ökning med fyra
personer.
År
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015

Tolkar
1 078
1 204
1 183
1 088
992
969
919

Översättare
76
94
96
87
151
138
139

Både tolk och
översättare
33
29
31
27
38
38
44

Auktoriserade Sjukvårduppdragstagare auktorisation
273
69
294
63
271
62
251
58
264
52
261
52
260
45

Tabell 3 Statistik över förbundets aktiva uppdragstagare

I Sverige talas ca 200 språk. Kammarkollegiet ansvarar för auktorisation av tolkar och översättare.
Möjligheten till auktorisation erbjuds dock endast i ca 50 språk för tolkar respektive ca 30 språk för
översättare. Tillgången på auktoriserade tolkar är begränsad och inte i paritet med vilka språk som
efterfrågas mest.
Av förbundets 1 154 uppdragstagare innehar 273 uppdragstagare totalt 307 auktorisationer.
Auktorisation ges per språk vilket innebär att en uppdragstagare kan inneha flera auktorisationer.
Totalt är 219 tolkar och 54 översättare auktoriserade. Av de auktoriserade tolkarna innehar 69
tolkar även sjukvårdsauktorisation. På förbundets mest efterfrågade språk, arabiska, finns 28
auktoriserade tolkar varav fem med sjukvårdsauktorisation. På somaliska som är det näst mest
efterfrågade språket finns endast fem auktoriserade tolkar, ingen med sjukvårdsauktorisation. Flest
auktoriserade tolkar finns på BKS (bosniska/kroatiska/serbiska) med totalt 30 auktoriserade tolkar
varav 10 har sjukvårdsauktorisation. Ryska tolkar är förhållandevis mindre efterfrågade hos
förbundets kunder, dock är hela 24 ryska tolkar auktoriserade varav 14 med
sjukvårdsauktorisation. Under året har antalet auktoriserade uppdragstagare minskat med 21
personer, majoriteten utav dessa är översättare som inte längre är aktiva i förbundet och har
därmed rensats bort i registergenomgång. Antalet sjukvårdsauktoriserade tolkar har ökat med sex
personer från föregående år.
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30
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Antal auktoriserade tolkar

Ungerska

Vietnamesiska

Tyska

Ukrainska

Turkiska

Tjeckiska

Swahili

Tigrinja

Sorani

Spanska

Somaliska

Ryska

Rumänska

Polska

Portugisiska

Persiska

Nederländska

Mandarin

Mongoliska

Litauiska

Makedonska

Kantonesiska

Japanska

Grekiska

Italienska

Georgiska

Finska

Franska

Estniska

Engelska

BKS

Bulgariska

Arabiska

Albanska

0

Antal sjukvårdsauktoriserade tolkar

Figur 3 Totalt antal auktoriserade tolkar, fördelat på auktorisationsnivå

Förbundet arbetar kontinuerligt med att rekrytera såväl tolkar som översättare. Under 2021
genomförde 36 personer förbundets rekryteringstest varav 47 % fick godkänt resultat.
Då fokus under året legat på att rekrytera redan utbildade eller auktoriserade tolkar var antalet
personer som genomgick rekryteringstest avsevärt färre än föregående år. Arbetet har också
inriktats på rekrytering av mindre frekventa språk vilket innebär att få personer varit aktuella för
rekryteringstest. En del av rekryteringsstrategin har varit att nå ut till redan utbildade tolkar via
landets utbildningsanordnare. Även om färre personer genomgått rekryteringstest så har förbundet
under året rekryterat fler redan utbildade tolkar jämfört med föregående år. Totalt har 76 tolkar
rekryterats, av dessa är 32 redan utbildade och 16 auktoriserade varav nio dessutom innehar
sjukvårdsauktorisation. Under året har även 13 översättare rekryterats, av dessa var åtta
auktoriserade translatorer. Totalt rekryterades 87 personer, två av dessa är både tolk och
översättare därmed rekryterades totalt 89 uppdragstagare.
År
2021

Tolkar
76

SjukvårdsAuktoriserad
auktoriserad
tolk
tolk
9
16

Utbildad
tolk

Översättare

32

13

Auktoriserad
translator
8

Tabell 4 Antal rekryteringar

Förbundet har digitaliserat samtliga interna kurser vilket resulterat i att alla aktiva tolkar inom
förbundet oavsett bostadsort har kunnat ta del av kompetenshöjande insatser. Under 2021
genomgick 268 tolkar någon av dessa kurser.

År
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015

Antal personer som Andel godkända
genomfört
resultat,
rekryteringstest
rekryteringstest
36
47 %
93
55 %
143
38 %
248
46 %
211
56 %
251
52 %
475
33 %

Antal utfärdade
kursintyg
268
63
137
148
212
195
224

Antal personer som
genomgått SRHRutbildning
10
25
54
86
62
35
76

Tabell 5 Test- och utbildningsstatistik

”Att tolka i skolan” har varit en mycket efterfrågad utbildning och totalt har 156 tolkar genomgått
denna kurs under året. Som ett resultat av tolkarnas önskemål har två nya kurser,
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”Fördjupningskurs Socialtjänst” och ”Fördjupningskurs Psykiatrin”, tagits fram och erbjudits
under hösten. Totalt har 49 respektive 55 tolkar genomgått dessa utbildningar.
I samarbete med Västra Götalandsregionen har även utbildningen ”Att tolka vid psykisk ohälsa
och sjukdom” genomförts på distans. 20 tolkar deltog i denna pilotutbildning som föll mycket väl
ut och kommer fortsätta erbjudas.
Kunskapscentrum för sexuell hälsa, Västra Götalandsregionen, samt SRHR-teamet, Göteborgs
Stad, har under pandemin inte kunnat erbjuda SRHR-utbildning på distans. Därav att mycket få
tolkar inom förbundet erhållit denna viktiga kompetensutveckling under de två senaste åren. I
december 2021 genomfördes dock en pilotutbildning på distans av SRHR-utbildningen där tio
tolkar medverkade. Då det hela föll väl ut kommer förbundet att kunna erbjuda även denna
utbildning på distans under 2022.
Introduktionskurs har getts löpande under året för de tolkar som saknar kontakttolkutbildning.
Totalt har åtta tolkar genomgått introduktionskursen.
Under de senaste åren har fokus lagts på att motivera befintliga tolkar att höja sin kompetens. 14
tolkar har under 2021 höjt sig till nivå utbildad tolk vilket innebär kompetensnivån under
auktorisation. Tre tolkar har under året auktoriserat sig.
Av förbundets aktiva tolkar är 20 % auktoriserade, vilket innefattar såväl sjukvårdsauktorisation
som rättsauktorisation. 48 % av tolkarna är färdigutbildade tolkar vilket innebär att 68 % av
förbundets tolkar har en hög utbildningsnivå. Resterande 32 % är under utbildning på olika nivåer.
Förbundet uppmuntrar kontinuerligt aktiva tolkar till kompetenshöjning och stöttar bland annat
ekonomiskt vid såväl utbildning som auktorisation.
Då de fysiska informationsträffarna för tolkar ej kunnat genomföras på grund av pandemin har
flera digitala informationsträffar i stället erbjudits tolkarna. Dessa träffar har fallit väl ut och
deltagandet har varit mycket stort då tolkar ifrån hela landet kunnat delta oavsett geografisk
bostadsort.
Under 2021 genomfördes den första informationsträffen för översättare. Denna digitala träff blev
mycket uppskattad och fler informationsträffar för översättare planeras att genomföras två gånger
per år.
Genom den ökade efterfrågan på distanstolk möjliggörs användning av tolk från hela landet.
En rekryteringsprocess som kan utföras på distans är en förutsättning för att tolkar på ett enkelt
sätt ska kunna rekryteras oavsett bostadsort. Under 2021 påbörjades utvecklingen av den digitala
delen av rekryteringstestet vilken kommer att implementeras under 2022. Distanslösningen av den
muntliga delen av rekryteringstestet implementerades redan under 2021.
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Kunder
Varje månad under 2021 förmedlades
uppdrag till ca 2 000 kunder. Den 31
december 2021 hade förbundet 5 866
registrerade medlemskunder. Totalt
utfördes 99,99 % av samtliga uppdrag till
förbundets medlemmar4. Västra
Götalandsregionen (VGR) bokade 71 % av
förbundets uppdrag under 2021 vilket är
en minskning jämfört med 2020 men i nivå
med åren dessförinnan. Göteborgs Stad
står för knappt hälften av samtliga
medlemskommuners totala antal bokade
uppdrag.

Icke medlemmar 0,01%
Övriga medlemskommuner 16%

Göteborgs
Stad 13%

VGR 71%

Figur 4 Fördelning av bokade uppdrag

Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning
Ekonomi

I enlighet med förbundsordningen ska förbundets årliga kostnader minst täckas av årets intäkter.
Ett av de övergripande verksamhetsmålen är att verksamheten ska vara kostnadseffektiv. Intäkter
fås genom förmedling av tolktjänster och förbundets största kostnader är arvoden till tolkar
kopplat till tolkuppdrag. Den totala kostnaden för arvoden och de totala intäkterna är beroende av
hur många tolktjänster som utförs. Förbundet debiterar medlemmarna för utförda tjänster enligt
självkostnadsprincipen.
Tolkförmedling Väst har en checkkredit hos bank på 10 mkr.
Andelskapitalet är beräknat på medlemmarnas invånarantal och uppgår till totalt 3,1 mkr.

Likviditet
Förbundet har haft en god likviditet under 2021 och checkkrediten har inte nyttjats.

Utvärdering av ekonomisk ställning
Förbundet finansieras av intäkter från de tjänster som medlemmarna köper enligt
självkostnadsprincipen. Sedan start har förbundet byggt upp ett stabilt eget kapital. Det
ekonomiska överskottet, tillsammans med medlemsandelarna, är förbundets likvida medel.
Direktionen har fastställt att lägsta nivå på eget kapital ska vara 22 mkr, vilket motsvarar ca sex
månaders löpande driftskostnader. Efter att direktionen beslutat att godkänna årsrapporten
beslutas även om en eventuell återbetalning ska ske av eget kapital till förbundsmedlemmarna. Ett
eget kapital om minst 27 mkr krävs för att en återbetalning ska bli aktuell. Det egna kapitalet var
över 27 mkr redan i samband med årsbokslutet 2019 men direktionen fattade då beslut om att
ingen återbetalning skulle ske under 2020 med anledning av pandemin. Direktionen beslutade även
2021, med hänvisning till omprövning av nyttjandetiden av immateriella tillgångar, att inget eget
kapital skulle återbetalas. Nytt beslut tas under 2022. För eventuell återbetalning av eget kapital kan
förbundets checkkredit komma att nyttjas varpå den är beslutad att finnas kvar.
4

Förbundet utför i ett fåtal akuta situationer tolkuppdrag till domstol och polis.
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Sedan driftstarten 2013 har likviditeten varit god och alla investeringar har klarats med egna medel.
Det överskott som genererats i förbundet gör att den ekonomiska ställningen är god.

Händelser av väsentlig betydelse

Nya medlemmar och ny förbundsordning
Den 1 januari fick förbundet tre nya medlemskommuner; Lysekil, Partille och Sotenäs och den nya
förbundsordningen började då även gälla.

Pandemin
Från det att efterfrågan på tolk kraftigt minskade i samband med pandemins utbrott 2020 har
antalet utförda tolkuppdrag kraftigt ökat under 2021. Likaså har andelen distanstolkningar gått upp
kraftigt under pandemin. Under hösten 2021, då samhället mer och mer började öppnas upp,
ökade platsuppdragen och därmed minskade andelen distansuppdrag. Dock var distansuppdragen
dominerande under hela 2021.
Som en ytterligare konsekvens av pandemin har majoriteten av förbundets medarbetare arbetat
hemma under större delen av 2021. De flesta möten genomförts på distans, dock kunde den
gemensamma förbundsdagen utifrån de då rådande restriktionerna genomföras på plats i början av
december. Utbildning och informationsträffar för uppdragstagare har fullt ut skett på distans och
rekrytering av uppdragstagare har till största delen skett på distans. Även enskilda kundmöten och
informationsträffar för kunder har främst genomförts på distans.

Ny telefoniplattform och Teams
Efter avslutad upphandling av ny telefoniplattform infördes Teams innan sommaren och ersatte
då Skype. Under hösten driftsattes den nya telefoniplattformen samt Microsoft 365 inklusive
Teams samtliga funktioner.

Antal kontor
Direktionen beslutade i november att antalet kontor ska minskas från fyra till tre vilket innebär att
kontoret i Trollhättan kommer att stängas ner under 2022.

Väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång
Kontoret i Trollhättan kommer att stängas ner 31 mars 2022. Verksamheten som idag bedrivs i
Trollhättan kommer att integreras i övriga kontors verksamheter. Medarbetarna har erbjudits
fortsatt anställning på valfritt kontor.

Styrning och uppföljning av verksamheten
Övergripande verksamhetsmål

Tolkförmedling Väst ska tillgodose medlemmarnas behov av språktolk och ska vara det självklara
valet av förmedling för professionella uppdragstagare. Förbundet ska vara en attraktiv arbetsgivare
där alla medarbetare vet sitt uppdrag och vem vi är till för. Tolkförmedling Väst ska vara i
framkant och en förebild för andra. Verksamheten ska genomsyras av professionalitet,
tillgänglighet och trygghet i alla led.
Tolkförmedling Väst ska
• ha god tillgänglighet vid beställning och likvärdig service till förbundets kunder
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•
•
•
•

hantera och tillvarata såväl kundernas som uppdragstagarnas synpunkter för
verksamhetens kvalitetssäkring och utveckling
ha en god ekonomisk medvetenhet och arbeta kostnadseffektivt
arbeta miljömedvetet
verka för ökad kunskap om tolkanvändande och vikten av professionella språktolkar i
samhället.

Måluppfyllelse

Trots en hög och ökad efterfrågan på förbundets tjänster under året har tillgången av tolkar varit
god. Detta bland annat på grund av att distanstolkning dominerat starkt under pandemin men
också till följd av en än mer strategisk rekrytering av tolkar. Genom väl utvecklade, och inom
organisationen, gemensamma rutiner har förbundets kunder kunnat erbjudas likvärdig service.
För att kvalitetssäkra och utveckla verksamheten sker bland annat ett kontinuerligt arbete med
inkommande synpunkter. Förbundet har även under året genomgått en revision i syfte att
säkerställa att ledningssystemet FR2000 efterlevs och att verksamheten därmed är kvalitetssäkrad.
Genom att kontinuerligt, inom förbundet, kommunicera och redovisa verksamhetens ekonomi
råder en god ekonomisk medvetenhet. Förbundet arbetar systematiskt med verksamhetsutveckling
för att vara kostnadseffektiva.
Förbundets tolkar uppmanas att resa kollektivt för att minska miljöpåverkan. Under pandemin har
tolkning på distans ökat markant vilket med automatik minskat antalet resor. Då tolkning på
distans har många fördelar marknadsförs denna tjänst och kunderna uppmanas att boka
distanstolk.
För att öka kunskapen om tolkanvändande och vikten av professionella språktolkar bjuds
förbundets kunder regelbundet in till webbinarier avseende tolkandvändande. Förbundet erbjuder
även kundanpassad information och utbildning, såväl på plats som på distans.

Verksamhetsmål 2021 och måluppfyllelse

Målet uppnått
Målet ej uppnått

Direktionen har fastslagit följande verksamhetsmål:

Kvalitetsmål

Tolkförmedling Väst ska ha en pålitlig leverans

Indikator
Andel tillsatta beställningar ska uppgå till minst 99 %

Utfall
2020
99 %

Andel tillfällen tolkar kommer sent eller uteblir från bokade
0,8 %
uppdrag ska understiga 1 %

Målvärde Utfall
2021
2021
≥99 %
99,1 %
<1 %

0,9 %

Tolkförmedling Väst ska tillhandahålla utbildade och kvalificerade tolkar

Indikator

Utfall
2020

Målvärde Utfall
2021
2021

Andel hälso- och sjukvårdsuppdrag som utförs av
auktoriserad sjukvårdstolk ska uppgå till minst 5 %.

4,5 %

≥5 %

8,1 %
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Andel uppdrag som utförs av auktoriserad tolk ska uppgå
till minst 15 %.
Andel uppdrag som utförs av utbildad tolk ska uppgå till
minst 60 %.

20 %

≥15 %

22,4 %

62,6 %

≥60 %

62,1 %

Tolkförmedling Väst ska ligga i framkant och verksamheten ska utvecklas

Indikator

Utfall
2020

Målvärde Utfall
2021
2021

Andel beställningar som inkommer via digitala tjänster ska
uppgå till minst 52 %.

56 %

≥52 %

67,6 %

Utfall
2020
6,7 %
75

Målvärde
2021
<6 %
>80

Utfall
2021
4,6 %
83

Indikator

Utfall
2020

Målvärde Utfall
2021
2021

Andel uppdrag som utförs på distans ska uppgå till minst
50 %.

60,3 %

≥50 %

Arbetsmiljömål

Tolkförmedling Väst ska vara en attraktiv arbetsgivare

Indikator
Sjukfrånvaron ska understiga 6 %.
Hållbart medarbetarengagemang (HME) ska överstiga 80

Miljömål

Tolkförmedling Väst ska bedriva en hållbar verksamhet

70,3 %

Måluppfyllelse

Andel tillsatta beställningar ska uppgå till minst 99 %.
Under året har ett systematiskt arbete pågått för att öka tillsättningsgraden som året innan visade
på en instabilitet. Arbetet har resulterat i en under året jämnare och totalt högre tillsättningsgrad då
orsakerna identifierats och rutiner förändrats. Utfallet för 2021 blev 99,1 %. Målet är uppfyllt.
Andel tillfällen tolkar kommer sent eller uteblir från bokade uppdrag ska understiga 1 %.
Under 2021 var andelen tillfällen då tolkar kom för sent eller uteblev till bokade uppdrag 0,9 %
vilket är en ökning på 0,1 procentenheter jämfört med 2020. Avvikelsen har tydliga kopplingar till
tolkning på plats. Då distanstolkning markant ökat under pandemin har andelen tillfällen då tolkar
kommit sent eller uteblivit per automatik minskat. Under 2021 har dock antalet tolkuppdrag
markant ökat vilket troligen förklarar den mindre uppgången avseende avvikelsen. Målet är
uppfyllt.
Andel hälso- och sjukvårdsuppdrag som utförs av auktoriserad sjukvårdstolk ska uppgå till
minst 5 %.
Under 2021 utförde sjukvårdsauktoriserade tolkar 8,1 % av hälso- och sjukvårdsuppdragen, vilket
är en ökning med 3,6 procentenheter jämfört med föregående år. Den markanta ökningen är en
effekt av distansuppdragens dominans under pandemin. Tolkarna har bland annat rest mindre och
därmed haft mer effektiv tolktid, men framför allt har tolkar över hela landet, oavsett bostadsort,
effektivt kunnat anlitas för distansuppdrag. Målet är uppfyllt.
Andel uppdrag som utförs av auktoriserad tolk ska uppgå till minst 15 %.
Andelen uppdrag som utförts av auktoriserade tolkar har fortsatt öka även under 2021 och var
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totalt för året 22,4 %, vilket är en ökning med 2,4 procentenheter jämfört med föregående år.
Denna ökning har skett trots att förbundet totalt sett haft färre aktiva auktoriserade tolkar 2021
jämfört med året innan. Den stora anledningen till den fortsatta ökningen har en direkt koppling
till distansuppdragens dominans under pandemin. Även detta utfall har påverkats av att tolkarna
bland annat rest mindre, haft mer effektiv tolktid, men också att tolkar över hela landet, oavsett
bostadsort, effektivt kunnat anlitas för distansuppdrag. Målet är uppfyllt.
Andel uppdrag som utförs av utbildad tolk ska uppgå till minst 60 %.
Förbundet har de senaste åren medvetet arbetat för att öka andelen utbildade tolkar. Andelen
utförda uppdrag av nivå utbildad tolk var 62,1 % under 2021 vilket är en liten minskning jämfört
med 2020. Detta är dock ett resultat av att andelen utförda uppdrag av auktoriserade tolkar har
ökat under året. Målet är uppfyllt.
Andel beställningar som inkommer via digitala tjänster ska uppgå till minst 50 %.
I samband med driftsättning av det nya verksamhetssystemet 2020 ökade andelen beställningar
som inkom via digitala tjänster markant. En ökning var förväntad kopplat till det mer digitaliserade
systemet. Under 2021 har denna höga nivå legat stabilt och uppgick för året till 67,6 %. Målet är
uppfyllt.
Sjukfrånvaron ska understiga 6 %.
Sjukfrånvaron har minskat 2,1 procentenheter jämfört med föregående år. Detta är ett tydligt
resultat av pandemin och att majoriteten av förbundets medarbetare i enlighet med
Folkhälsomyndighetens rekommendation arbetat hemifrån en stor del av året. Troligt är att
medarbetare som arbetat hemma valt att arbeta även med ringa sjukdomssymptom vilket inte hade
varit möjligt utan hemarbete. I slutet av året när medarbetarna återgick till kontoren ökade också
sjukfrånvaron, vilket var ett tydligt resultat av Folkhälsomyndighetens rekommendation att stanna
hemma vid minsta symptom. Sjukfrånvaron för året uppgick till 4,6 %. Målet är uppfyllt.
Hållbart medarbetarengagemang (HME) ska överstiga 80.
Efter flera års ihållande arbete med förbundets värdegrund visar nu resultatet av HME på en
mycket positiv utveckling i verksamheten. Från ett värde på 69 vid första mätningen 2018 ligger nu
HME på 83 för 2021. Målet är uppfyllt.
Andel uppdrag som utförs på distans ska uppgå till minst 50 %.
Andelen uppdrag på distans har fortsatt öka även under 2021. Totalt utfördes 70,3 % av
tolkuppdragen på distans vilket är en ökning om tio procentenheter jämfört med föregående år.
Pandemin har fortsatt varit den starkt bidragande orsaken till den höga andelen av tolkuppdrag på
distans. Målet är uppfyllt.

God ekonomisk hushållning
I enlighet med kommunallagen ska förbundet ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet.
Verksamheten ska genomsyras av en god ekonomisk hushållning både i ett kort- och i ett
långsiktigt perspektiv. Kännetecken för detta är bland annat att de löpande intäkterna täcker de
löpande kostnaderna och att resultatet, sett över en längre period, är positivt.
Direktionen har fastslagit följande finansiella mål rörande god ekonomisk hushållning:
•
•

Den löpande verksamheten ska visa ett positivt resultat
Checkkrediten ska ej nyttjas
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Den löpande verksamheten visar ett positivt resultat och likviditeten har varit god. Checkkrediten
har inte nyttjats under 2021.

Balanskravsresultat
Balanskravet uppfylls 2021. Inga underskott finns att återställa från tidigare år.

Balanskravsavstämning
2021

2020

2019

5 442

3 465

5 867

minus samtliga realisationsvinster/förluster
plus sänkning av diskonteringsränta

0
0

0
0

plus realisationsvinster som inte står i överensstämmelse
med god ekonomisk hushållning
plus orealiserade förluster i värdepapper
minus återföring av orealiserade förluster i värdepapper

0
0
0

0
0
0

Belopp i tkr

Årets resultat enligt resultaträkningen

Årets resultat efter balanskravsjusteringar

5 442

3 465

5 867

Årets balanskravsresultat
Balanskravsresultat att reglera

5 442
0

3 465
0

5 867
0

198 269
30 389
156 227
0
20 331

190 985
29 189
150 430
10 086
13 494

214 448
30 578
171 542
3 031
18 273

Resultat
Årets resultat
Ökning andelskapital
Ingående Eget kapital

5 442
138
34 329

3 465

5 867

30 864

29 455

Nyckeltal
Kassalikviditet
Soliditet

201 %
56 %

173 %
53 %

188 %
49 %

Budgetomslutning
Verksamhetens kostnader
Personalkostnader inkl. direktionen
Tolkarvode
Nettoinvesteringar
Likvida medel 31/12 respektive år

18 (36)
Intern

Punkt 15/22, Bilaga 1: Årsredovisning 2021.pdf

Väsentliga personalförhållanden
Medarbetare

Senaste årens förändrade och utvecklade arbetsprocesser har föranlett en restriktiv hållning till
nyanställningar kopplat till förmedlingsarbetet. Med beaktan av pensionsavgångar och annan
naturlig personalavgång har bemanningen under året anpassats till rådande behov. Då
verksamheten är föränderlig råder ett flexibelt synsätt inom förbundet avseende
bemanningsbehovet.
I samband med avgång inom översättningsverksamheten utökades bemanningen med 0,6
årsarbetare för att stabilisera bemanningen. Förbundet har nu 2,0 översättningssamordnare.
Såväl hög sjukfrånvaro som partiell tjänstledighet bland verksamhetscheferna har under året
medfört en större frånvaro. Tack vare att 2021 har varit ett relativt lugnt år har frånvaron kunnat
täckas upp av övriga verksamhetschefer och påverkan på verksamheten har därmed kunnat hållas
nere.
Under året har Teams och Microsoft 365 implementerats vilket har inneburit att arbetsprocesser
har utvecklats och förändrats. De nya funktionerna har förenklat kommunikationen mellan
förbundets medarbetare och samarbetet har därmed utvecklats mellan förbundets kontor, vilket
går helt i linje med ambitionen om ett förbundsövergripande perspektiv.
Efter flera års ihållande arbete med förbundets värdegrund har det under 2021 blivit tydligt att
värdegrunden nu är en naturlig del av verksamheten. Flertalet medarbetare relaterar till såväl
värdegrund som ledord i de dagliga processerna. Hållbart medarbetarengagemang (HME), vilket
mäts fyra gånger om året, visar även tydligt på den positiva utveckling förbundet genomgått under
senare år.
Sedan 2017 har förbundsövergripande introduktionsdagar för nyanställda regelbundet genomförts
i syfte att skapa förståelse för förbundets verksamhet och uppdrag. På grund av pandemin har
dessa introduktionstillfällen inte kunnat genomföras då en viktig del i dagen har varit att fysiskt
träffas på huvudkontoret i Göteborg.
På grund av pandemin kunde inte den årliga förbundsdagen genomföras under 2020. In i det sista
var det osäkert huruvida dagen skulle kunna genomföras 2021. Rådande restriktioner möjliggjorde
dock att dagen kunde genomföras enligt plan i början av december. Förbundsdagen blev mycket
lyckad och årets föreläsning ”Bli hälsoklok” av den externa föreläsaren Lovisa ”Lofsan”
Sandström uppskattades stort av medarbetarna. Dagen knöt ihop året som varit och avslutades
med 25-års gratifikation.
Årets löneöversyn genomfördes i enlighet med centralt avtal och ny lön betalades ut i april.
Löneöversynen föregicks av en lönekartläggning där inga osakliga löneskillnader förelåg.

Tillsvidare- och visstidsanställda
Per den 31 december 2021 hade förbundet 52 tillsvidareanställda arbetstagare; 45 kvinnor och sju
män. Vid mättillfället var åtta tillsvidareanställda arbetstagare partiellt lediga; tre föräldralediga, en
studieledig samt fyra tjänstlediga. Totalt har 58 personer varit tillsvidareanställda i förbundet under
året vilket motsvarar en personalomsättning om 14,8 %. Omsättningen har framför allt skett i
gruppen tolkförmedlare vilket är förbundets största yrkesgrupp.
Under året har antalet arbetade timmar som utförts av tillsvidareanställda arbetstagare motsvarat
57,5 årsarbetare (åa) vilket är en ökning om 5,0 åa jämfört med föregående år. Det totala antalet
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arbetade timmar inom förbundet motsvarar dock 62,3 åa vilket är en ökning om 1,0 åa. Under året
har antalet visstidsanställda minskats och istället har tillsvidareanställningar gjorts. Detta efter att
en restriktivitet rått i förbundet de senaste åren avseende tillsvidareanställningar då effekterna av
ett mer digitaliserat och automatiserat verksamhetssystem förväntades påverka behovet av
förmedlingsresurser.
År
2021
2020
2019
2018
2017
2016

Tillsvidare
(åa)
57,5
52,5
53,4
57,6
57,0
47,3

Visstid
(åa)
3,8
7,6
9,8
6,8
6,8
8,6

Timavlönade
(åa)
1,0
1,1
1,6
2,0
2,6
9,6

Totalt
(åa)
62,3
61,3
64,8
66,4
66,4
65,5

Tabell 6 Faktiskt arbetade timmar omvandlat till årsarbetare (åa)

Sysselsättningsgrad
Den genomsnittliga sysselsättningsgraden för de tillsvidareanställda medarbetarna är 98,9 % vilket
innebär en ökad sysselsättningsgrad jämfört med föregående år. 93,5 % av kvinnorna respektive
100 % av männen är heltidsanställda inom förbundet.

Sjukfrånvaro
Under större delen av året arbetade flertalet av förbundets medarbetare på distans vilket tydligt
syns i sjukfrånvaron som under januari till oktober var betydligt lägre än åren innan. I november
återgick samtliga förmedlare till att arbeta på kontoren. I enlighet med Folkhälsomyndighetens
rekommendation stannade medarbetarna hemma vid minsta symptom och sjukfrånvaron gick
därmed kraftigt upp i slutet av året. En förhållandevis liten del av förbundets anställda har dock
testats positiva för Covid-19.
Den totala sjukfrånvaron för 2021 var 4,6 % vilket är en minskning om 2,1 procentenheter jämfört
med föregående år, vilket också var ett år påverkat av pandemin. 2019, året innan pandemin, låg
den totala sjukfrånvaron på 6,2 %.
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Figur 5 Sjukfrånvaro i procent 2019–2021
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Av den totala sjukfrånvaron är 3,1 % långtidssjukfrånvaro (över 60 dagar), vilket är en tredjedel
av långtidssjukfrånvaron året innan.
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Korttidsfrånvaro
Figur 6 Fördelning sjukfrånvaro, lång/kort 2021

Sjukfrånvaron för förbundets anställda kvinnor var totalt 3,8 % och för männen 4,8 %. I
åldersspannet 50 år eller äldre är sjukfrånvaron högst. Dock bedöms sjukfrånvaron ligga inom
ramen för normalnivå. Förbundets medarbetare i åldersspannet under 30 år har endast 2,2 %
sjukfrånvaro vilket är att ses som en mycket låg sjukfrånvaro.
Ålder
Sjukfrånvaro

29 år eller yngre
2,2 %

30–49 år
4,3 %

50 år eller äldre
5,3 %

Tabell 7 Fördelning sjukfrånvaro, ålder 2021

Det finns inga signaler på arbetsrelaterad sjukfrånvaro och kostnaden för företagshälsovård var i
princip obefintlig under året. Friskvårdsbidraget har under 2021 nyttjats av 42 medarbetare vilket
är sex personer fler jämfört med föregående år.

Pensioner
Intjänande av pensioner inklusive löneskatt bokförs löpande i driftsredovisningen och är en
pensionslösning via KPA.

Förväntad utveckling
Nuläge
Omvärld

Drygt 11 000 människor sökte asyl i Sverige under 2021. Flest asylsökande kom från Afghanistan,
Syrien, Irak, Ukraina och Turkiet.5 Jämfört med föregående år har antalet asylsökande minskat med
2 000 personer vilket är en effekt av den fortsatta pandemisituationen i världen.

5

www.migrationsverket.se/Om-Migrationsverket/Statistik/Asyl.html. Hämtat 2022-02-01.
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Verksamhet

Under 2021 utfördes ca 341 000 uppdrag, varav drygt 1 700 var översättningsuppdrag. Detta var
ca 16 000 fler uppdrag än vad som budgeterats för 2021 och hela 25 000 fler uppdrag jämfört med
2020. Det lägre antalet uppdrag under 2020 har sin största förklaring i att samhället, på grund av

Övriga 20%

Polska 2%
Arabiska 34%
Turkiska 3%
Albanska 3%
Sorani 3%

BKS 4%
Tigrinja
5%
Dari 5%

Somaliska 15%

Persiska 7%

Figur 7 Språkfördelning i relation till varandra 2021

pandemin, stängdes ner. Ökningen av uppdrag under 2021 beror troligen på samhällets anpassning
av pandemisituationen och därmed bland annat effekterna av en snabb utveckling av
distanslösningar.
Arabiska och somaliska var liksom tidigare år även under 2021 de mest efterfrågade språken.
Tillsammans motsvarar de knappt 50 % av utförda uppdrag. Under 2021 har uppdragen ökat i
samtliga av de tio största språken och förbundet förmedlade uppdrag på 117 olika språk.
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Figur 8 Antal uppdrag 2019–2021
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Sedan 2016 har medlemmarnas avtalslojalitet gentemot förbundet följts upp. Den första
mätningen visade att tolktjänster köptes i större eller mindre utsträckning av andra leverantörer.
Förbundet har under åren som följt aktivt arbetat för att öka avtalslojaliteten. Detta arbete har
resulterat i att avtalslojaliteten har ökat varje år.
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Figur 9 Avtalslojalitet 2016-2021
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Köp av annan tolkförmedling

Inom ramen för förbundets kvalitetsarbete har rutiner och tillsättningsprocesser avseende
tolkuppdrag setts över efter införandet av det nya verksamhetssystemet 2020. Förändrade rutiner
har resulterat i att andelen uppdrag som ej har kunnat tillsättas, i mycket ringa grad är ett resultat
av fel som begåtts av förbundets medarbetare. I drygt 70 procent av fallen då ett uppdrag inte kan
tillsättas beror detta på att tolk inte finns att tillgå trots försök att planera om uppdragen för att
frigöra tolkresurs.
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Figur 10 Orsaksfördelning av andelen ej tillsatta uppdrag
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Framtid
Direktionen beslutade i november att minska förbundets antal kontor från fyra till tre. Detta
innebär att kontoret i Trollhättan kommer att stängas ner 31 mars 2022. Verksamheten som idag
bedrivs i Trollhättan kommer att integreras i övriga kontors verksamheter.
Förmedlingsverksamheten i Trollhättan kommer organisatoriskt att tillhöra Göteborgskontorets
ansvar. Berörd förmedlingspersonal kommer att ha fortsatt anställning med placering på
Göteborgskontoret.
Verksamhetschefen för det tidigare Trollhättekontoret ansvarar från och med 1 januari fortsatt för
översättningsförmedlingen men också för verksamheten för rekrytering och utbildning av
uppdragstagare. Detta innebär att den sistnämnda verksamheten kopplas bort från kansliet och
därmed förbundsdirektörens direkta ansvar.
Under senare år har ett arbete pågått avseende utveckling av förmedlarrollen vilket resulterat i
kontor med olika specialområden för en förbundsgemensam hantering av verksamheten. Som ett
led i detta arbete har även en strävan om en mer jämn fördelning av personalresurser på de tre
förmedlingskontoren funnits. Vakanta tolkförmedlartjänster i Göteborg kommer under 2022 inte
att ersättas. I stället planeras bemanningen att utökas på kontoren i Mariestad och Borås utifrån
verksamhetens behov.
Under 2022 planerar förbundet att utöka utbudet av tjänster med ”kulturdialog”. Syftet med den
nya tjänsten är att öka kunskapen och förståelsen avseende de kulturella utmaningar som kan
uppstå i tolksituationen och därmed i förlängningen avser kulturdialogen att främja mer jämlika
möten för ökad integration. Tio mycket erfarna tolkar kommer under våren 2022 att genomgå en
fortbildning i Linnéuniversitetets regi för att därefter kunna leda kulturdialoger. Utbildningen är ett
samarbete mellan Linnéuniversitetet och tre offentliga tolkförmedlingar, varav Tolkförmedling
Väst är en.
Rekrytering av nya uppdragstagare och vidareutbildning av befintliga sker löpande för att möta
kundernas förväntade tolkbehov. Förbundet har en ständig utmaning i att attrahera och rekrytera
lämpliga kandidater till tolkyrket. Den, under pandemin, stora svängningen från platstolkning till
distanstolkning har medfört att tolkar i allt större utsträckning kan rekryteras från hela landet.
Detta har i sin tur lett till ett behov av en mer digital och distansanpassad rekryteringsprocess.
Under våren kommer ett distansanpassat digitalt rekryteringstest att implementeras. De under
pandemin framtagna distansutbildningarna kommer även fortsättningsvis att genomföras och
utbildning på plats kommer med stor sannolikhet fortsatt erbjudas i mindre utsträckning.
Under pandemin har tolkning via telefon kraftigt ökat och dominerat andelen tolkuppdrag. Troligt
är att distanstolkning via telefon även efter pandemin kommer att vara den övervägande
tolktjänsten. Detta innebär i så fall ett fortsatt mer effektivt nyttjande av tolkens tid och i
förlängningen att fler uppdrag tillsätts med färre, om än högre kompetenta, tolkar.
Såväl kundbesök som informationsmöten för kunder har under pandemin genomförts på distans.
Då denna kommunikationsform har fallit mycket väl ut kommer distansalternativen även
fortsättningsvis erbjudas som ett alternativ till fysiska möten.
Under våren kommer HR-systemet WinLas uppgraderas till en ny version vilket bland annat
innebär att såväl lönesamtal som medarbetarsamtal kommer att hanteras digitalt.
Förbundet kommer under 2022 delta i en socialantropologisk studie kopplat till Institutionen för
globala studier vid Göteborgs Universitet. Ett forskarteam kommer att följa förbundets
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medarbetare på kontoret i Göteborg i syfte att studera hur mångfald påverkar vardagen.
Tolkförmedling Väst är en av tre arbetsplatser som ingår forskningsprojektet.

Budget 2022
Budget 2022 är lagd utifrån ett beräknat behov om 320 000 uppdrag och efter samråd med
förbundets medlemmar. Avskrivningarna i budget 2022 har ökats med 4,5 mkr på grund av att
omprövning har gjorts av nyttjandetiden av förbundets immateriella tillgångar. Detta har resulterat
i att budget 2022 är lagd med ett negativt utfall. Underskottet täcks av eget kapital med åberopande
av särskilda skäl i enlighet med Kommunallagens bestämmelser gällande balanskrav. En normal
kostnadsutveckling förväntas fortsättningsvis och prisjusteringen för 2022 resulterar i en
snitthöjning om 2,7 %.
Budget 2022

(tkr)

Verksamhetens intäkter
Verksamhetens kostnader
Årets resultat

204 000
208 500
-4 500

Ekonomisk plan 2022–2024
Budget, (tkr)
Intäkter
Kostnader
Budgeterat resultat

2022

204 000
208 500
-4 500

2023

224 000
224 000
0

2024

215 000
215 000
0
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Räkenskaper
Redovisningsprinciper, upplysningar och definitioner
Årsredovisningen har upprättats i enlighet med Lagen om kommunal redovisning samt
rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning. Redovisningsprinciperna är
oförändrade sedan föregående årsredovisning. Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats
till anskaffningsvärdet om inget annat anges. Intäkter redovisas i den period som tolk- och
översättningsuppdragen har utförts och har upptagits till verkligt värde av vad som erhållits eller
kommer att erhållas. Intäkter redovisas i den omfattning det är sannolikt att de ekonomiska
fördelarna kommer att tillgodogöras av förbundet och intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt
sätt.
Fordringar upptas till det lägsta av nominellt värde och det belopp varmed de beräknas inflyta.
Intjänande av pensioner inklusive löneskatt bokförs löpande i driftsredovisningen. Inventarier
skrivs av på fem år. Immateriella tillgångar skrivs av från och med 2021 på fyra år (tidigare åtta år)

Resultaträkning
Förbundets årliga kostnader ska minst täckas av årets intäkter. Förbundet debiterar medlemmarna
för utförda tjänster enligt självkostnadsprincipen. Om årets kostnader inte täcks ska finansieringen
av underskottet fördelas mellan medlemmarna i förhållande till medlemmens andel av
andelskapitalet.

Resultaträkning
Belopp i tkr

Verksamhetens intäkter
Verksamhetens kostnader
Avskrivningar

Not

1
2
3

Verksamhetens nettokostnader
Finansiella intäkter
Finansiella kostnader
Resultat före extraordinära poster

4
5

Budget 2021

2021

2020

216 000
-214 392
-1 573

206 925
-198 269
-3 173

195 487
-190 985
-1 002

35

5 483

3 500

7
-42

2
-43

2
-37

0

5 442

3 465

Extraordinära poster
Redovisat resultat

0
0

5 442

3 465
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Balansräkning
Not

2021

2020

Anläggningstillgångar
Immateriell anläggningstillgång
Inventarier
Summa anläggningstillgångar

6
7

8 726
192
8 918

11 827
264
12 091

Omsättningstillgångar
Fordringar
Likvida medel
Summa omsättningstillgångar

8
9

41 419
20 331
61 750

39 478
13 494
52 972

70 668

65 063

10
10, 12
10

31 333
3 135
5 442
39 910

27 867
2 997
3 465
34 329

11

30 758
30 758

30 734
30 734

70 668

65 063

Belopp i tkr

TILLGÅNGAR

Summa tillgångar

EGET KAPITAL AVSÄTTNINGAR
OCH SKULDER
Eget kapital
Eget kapital
Andelskapital, medlemskommuner
Årets/periodens resultat
Summa eget kapital
Skulder
Kortfristiga skulder
Summa skulder
Summa eget kapital, avsättningar och
skulder
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Kassaflödesanalys
Belopp i tkr

Den löpande verksamheten
Årets resultat
Justering för av- och nedskrivning

Not

2021

2020

10
3

5 442
3 173

3 465
1 002

8 615

4 467

-1 941
24

1 682
-842

6 699

5 307

0

-10 086

0

-10 086

138
0
138

0
0
0

6 837
13 494

-4 779
18 273

20 331

13 494

Medel från verksamheten
före förändring av rörelsekapital
Minskning kortfristiga fordringar
Minskning kortfristiga skulder
Kassaflöde från den löpande verksamheten
Investeringsverksamheten
Bruttoinvestering i anläggningstillgångar

6

Kassaflöde från investeringsverksamheten
Finansieringsverksamheten
Andelskapital
Återbetalning av Eget Kapital
Kassaflöde från finansieringsverksamheten

12
10

Årets kassaflöde
Likvida medel vid periodens början
Likvida medel vid periodens slut

9
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Noter
Not
1 Verksamhetens intäkter
Förmedlingstjänster
Ersättning för höga sjuklönekostnader i samband med pandemin
Övriga intäkter
Summa

2 Verksamhetens kostnader
Direktionskostnader
Sociala avgifter direktion
Personalkostnad
Sociala avgifter personal
Arvoden och ersättning tolkar
Sociala avgifter tolkar
Tolkutbildning
Lokalkostnader
Dator/IT/telefoni/post
Inventarier, förbrukningsmaterial
Administrativa- och konsulttjänster
Summa
Ersättning för revisorer
Revisionsuppdraget, sakkunniga
Revisionsverksamhet utöver revisionsuppdraget, sakkunniga
Skatterådgivning
Övriga tjänster
Summa
3 Avskrivningar
Inventarier
Summa
4 Finansiella intäkter
Ränteintäkter
Summa
5 Finansiella kostnader
Räntekostnad
Övriga finansiella kostnader
Summa

2021

2020

206 913
12
206 925

195 300
171
16
195 487

395
159
22 021
6 938
131 281
25 822
365
3 838
2 711
160
4 394
198 084

387
152
21 810
6 840
124 662
25 768
395
3 573
3 432
277
3 579
190 875

110
75
0
0
185

110
0
0
0
110

3 173
3 173

1 002
1 002

2
2

2
2

1
42
43

0
37
37
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Lånekostnader redovisas i enlighet med huvudmetoden och belastar följaktligen resultatet i
den period de hör hemma.
Anläggningstillgångar
6 Immateriella anläggningstillgångar
Pågående investeringar
- Nytt verksamhetssystem
Omklassificering
Summa

0
0
0

2 671
-2 671
0

12 758
-930
0
0
-3 101
8 726

0
0
10 086
2 671
-930
11 827

7 Inventarier
Anskaffningsvärde
Ackumulerade avskrivningar
Årets investering
Årets avskrivning
Summa

1 600
-1 337
0
-72
192

1 601
-1 265
0
-72
264

8 Fordringar
Kundfordringar
Div. kortfristiga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Summa

24 788
148
16 482
41 418

23 973
0
15 505
39 478

9 Kassa och bank
Bank
Summa

20 331
20 331

13 494
13 494

31 333
0
31 333
5 442
3 135
39 910

27 867
0
27 867
3 465
2 997
34 329

Anskaffningsvärde
Ackumulerade avskrivningar
Årets investering
Omklassicifering från pågående investering
Årets avskrivning
Utgående bokfört värde

10 Eget kapital
Ingående balans Allmänt eget kapital
Återbetalning av Eget Kapital till förbundets medlemmar
Utgående balans Allmänt eget kapital
Årets/periodens resultat
Andelskapital, medlemskommuner
Summa
11 Kortfristiga skulder
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Leverantörsskulder
Moms
Personalens skatter och avgifter
Skulder till anställda
Upplupna semesterlöner
Upplupna tolkkostnader inkl. sociala avgifter
Övriga upplupna kostnader
Summa

1 439
8 051
3 214
0
1 019
5 464
11 571
30 758

2 617
7 907
6 575
0
1 059
12 450
126
30 734

En checkkredit på 10 mnkr finns. Ingen kredit var nyttjad per 31 december 2021.

12 Andelskapital
Årets förändring av andelskapital
Varje medlem i förbundet har andelar motsvarande antalet invånare
Summa

138

0

0

0
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Driftsredovisning
Driftsredovisningen redovisas totalt för förbundet då styrningen av verksamhet sker på en
förbundsövergripande nivå. Kostnader kopplat till respektive verksamhetsort finns utfördelad,
dock ligger de övergripande kostnaderna budgeterat centralt.

Utfall i förhållande till budget
Bakgrund till budget

Budget 2021 är planerad utifrån rådande förutsättningar våren 2020 samt utfallet av 2019.
Medlemmarnas behov beräknades till 325 000 uppdrag och att förbundet skulle nå ett nollresultat.
För en budget i balans 2021 bedömdes en snitthöjning av priset om 2,6 % nödvändig.

Utfall
Pandemin har under året haft ganska liten påverkan på kundernas efterfrågan på tolk. Utfallet för
2021 blev drygt 341 000 uppdrag vilket är 16 000 fler än budgeterat. Årets resultat blev 5,4 mkr att
jämföra med budgeterat nollresultat.
Utfallet av försäljningsintäkter och kostnader för uppdragstagare ligger under budget trots fler
utförda uppdrag än budgeterat. Detta beror framförallt på att tolkning på distans dominerat under
2021 och att såväl arvoderings- som debiteringsmodellen för distanstolkning skiljer sig mot
platstolkning. Även kostnader och intäkter kopplade till tolkarnas resor har minskat som ett
resultat av distanstolkningens dominans.
Den under 2021 rådande pandemisituationen har resulterat i att förbundets samtliga
direktionsmöten under året genomfördes på distans. Kostnadsutfallet blev knappt hälften av
budgeterat belopp. Även förbundets personalkostnader är lägre än budgeterat och beror bland
annat på vakanta tjänster under året. Pandemisituationen har också medfört att förbundet generellt
haft lägre kostnader för bland annat tjänsteresor samt kompetensutvecklingsinsatser för
förbundets personal.
Utfallet för tolkutbildning blev ca 370 000 kronor vilket motsvarar en knapp fjärdedel av lagd
budget. Pandemin har medfört att flera planerade utbildningar på plats under året ersätts med
digitala alternativ, vilket varit mer kostnadseffektivt. Under senare år har även en utveckling skett
avseende rekryteringsförfarandet vilket inneburit att förbundet rekryterat tolkar som antingen
redan är etablerade i yrket eller är under grundutbildning hos extern utbildningsaktör.
Då kontoret i Trollhättan kommer att stängas ner per 31 mars 2022 gjordes i samband med
årsbokslutet för 2021 en uppbokning av de hyresmånaderna verksamheten inte kommer nyttja
lokalerna. Detta medför att utfallet för lokalkostnaderna 2021 är högre än budgeterat.
Utfallet för IT-kostnaderna blev högre i förhållande till budget. Detta är bland annat ett resultat av
att fler tolkuppdrag än budgeterat utförts under året och att debitering sker per uppdrag från
systemleverantören. Förbundet har också bytt telefonileverantör under 2021 vilket har medfört
engångskostnader i samband med upprättandet av den nya kommunikationslösningen vilket
påverkat utfallet för nätverkskostnader. Även bytet från Skype till Teams under året har resulterat i
en något högre kostnad mot budgeterat.
Kostnadsutfallet för IT- och konsulttjänster är högre än budgeterat. Under första halvan av 2021
hade förbundet stora konsultkostnader kopplat till det nya verksamhetssystemet. Kostnaderna
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avsåg såväl juridiskt stöd som kostnader för systemutveckling. Även konsultkostnaderna för
upphandlingsstöd i samband med telefoniupphandlingen blev högre än budgeterat. Den ökade
kostnaden grundar sig i ett mer omfattande upphandlings- och driftsättningsarbete än vad som
ursprungligen beräknats. Under hösten har en ny upphandling avseende verksamhetsstöd
påbörjats vilket också påverkat utfallet av konsultkostnaderna.
Vid delårsbokslutet gjordes en omprövning av nyttjandetiden av immateriella tillgångar vilket
resulterade i ökade avskrivningar under hösten. Detta har medfört ett högre kostnadsutfall än
budgeterat.
INTÄKTER
Förmedlingstjänster
Övriga intäkter
Summering
KOSTNADER
Ersättning direktionen
Personalkostnader
Arvoden uppdragstagare
Tolkutbildning
Lokalkostnader
Hyra IT-utrustn., IT-program, licenser
Förbrukningsinventarier, förbrukningsmaterial
Administrativa- och konsulttjänster
Finansiella kostnader
Summering
RESULTAT
Årets resultat

Utfall 2020
195 300
187
195 487

Utfall 2021
206 913
12
206 925

Budget 2021
216 000
0
216 000

539
28 650
150 430
395
3 573
3 432
277
3 689
1 037
192 022

554
28 959
157 103
365
3 838
2 711
160
4 579
3 214
201 482

1 200
32 760
168 877
1 500
3 712
2 413
352
3 578
1 608
216 000

5 442

0

3 465

Tabell 8 Utfall mot budget 2021
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Förbundets investeringsverksamhet
Förbundet hade inga investeringar under 2021.
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Tolkförmedling Väst, Göteborg 2022-03-25

Åke Björk
Ordförande

Christina Abrahamsson
Vice ordförande
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Tolkar med kvalitet

www.tolkformedlingvast.se
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1§

Namn och säte

Förbundets namn är Tolkförmedling Väst och har sitt säte i Göteborg.

2§

Medlemmar

Förbundet utgörs av 43 medlemmar. Medlemsorganisationerna är Västra Götalandsregionen
samt kommunerna Alingsås, Bollebygd, Borås, Dals Ed, Essunga, Falköping, Grästorp,
Gullspång, Göteborg, Götene, Herrljunga, Hjo, Härryda, Karlsborg, Kungälv, Lerum, Lidköping,
Lilla Edet, Lysekil, Mark, Mariestad, Mölndal, Munkedal, Orust, Partille, Skara, Skövde, Sotenäs,
Strömstad, Svenljunga, Tanum, Tibro, Tjörn, Tidaholm, Tranemo, Trollhättan, Töreboda,
Uddevalla, Ulricehamn, Vara, Vårgårda samt Öckerö.

3§

Ändamål

Förbundets ändamål är att tillgodose medlemmarnas behov av språktolk genom att bedriva
gemensam språktolk- och översättningsförmedling.

4§

Organisation

Tolkförmedling Väst är ett kommunalförbund med en direktion. Direktionen är förbundets
beslutande församling och styrelse. Direktionen består av en ordinarie ledamot och en ersättare
från respektive medlemsorganisation. Ordinarie ledamot från Göteborgs stad är ordförande i
direktionen och ledamoten från Västra Götalandsregionen är vice ordförande. Ordförande och
viceordförande utgör direktionens presidium.
Direktionen kan inrätta de övriga organ som behövs för att bedriva förbundets verksamhet på ett
effektivt och korrekt sätt.
Direktionen utser en förbundsdirektör som har att leda verksamheten enligt direktionens
anvisningar. Förbundet har ett kansli med uppgift att under förbundsdirektör sköta förbundets
administration och dess övergripande verksamhet. Förbundet har lokalkontor på flera orter.

5§

Firmatecknare

Direktionen utser firmatecknare och beslutsattestanter för förbundet.

6§

Mandattid

Direktionens ledamöter och ersättare väljs för en mandattid på fyra år räknat från den 1 januari
året efter det att val av fullmäktige har ägt rum i hela landet.

7§

Arvoden och ersättningar

Arvoden och andra ekonomiska ersättningar till ledamöter och ersättare i direktionen samt till
revisorerna ska utgå enligt de regler och bestämmelser som gäller för Västra Götalandsregionen.
Arvoden och ekonomiska ersättningar bekostas av förbundet.

8§

Revisorer

Förbundet ska ha två revisorer som utses av Västra Götalandsregionen. Revisorerna väljs för
samma mandatperiod som ledamöterna och ersättarna i direktionen. Revisorerna ska avge
revisionsberättelse till direktionen och till respektive medlems fullmäktige.

Förbundsordning
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9§

Initiativrätt

Ärenden i direktionen får väckas av:
• ledamot i direktionen
• medlem genom dess fullmäktige eller styrelse
• organ under direktionen om direktionen har medgivit sådan rätt

10 § Närvaro- och yttranderätt
Direktionen avgör själv i vilka fall någon som ej är ledamot eller ersättare i direktionen har rätt att
närvara och yttra sig vid direktionens möten.
Vid ordinarie ledamots förhinder tjänstgör ersättare. Ledamot kallar själv in sin ersättare.

11 § Beslut
Direktionen fattar beslut med enkel majoritet i samtliga ärenden. Vid lika röstetal har
ordföranden utslagsröst.

12 § Anslagstavla
Förbundets anslagstavla finns på förbundets webbplats.
Förbundets kungörelser, tillkännagivanden av protokollsjusteringar och övriga tillkännagivanden
ska anslås på förbundets anslagstavla.

13 § Andelskapital
Varje medlem tillskjuter 1 svensk krona per kommuninvånare som andelskapital vid inträde i
förbundet. Kvotvärdet av detta ger medlemmens andel i förbundet.

14 § Andel i tillgångar och skulder
Medlemmarna har vid varje tidpunkt andel i förbundets tillgångar och skulder i förhållande till
medlemmens andel av andelskapitalet. Fördelningsgrunden gäller även för täckande av brist om
förbundet skulle sakna medel att betala sina skulder i verksamheten samt vid skifte av förbundets
behållna tillgångar eller skulder som föranleds av förbundets upplösning.

15 § Kostnadstäckning
Förbundets årliga kostnader ska minst täckas av årets intäkter. Medlemmarna debiteras för
utförda tjänster enligt självkostnadsprincipen.

16 § Finanspolicy, borgen m.m.
Förbundet ska följa den av direktionen antagna finanspolicyn. Förbundet får inte teckna borgen,
garantier eller motsvarande utan godkännande av samtliga medlemmars fullmäktige.
Förbundet får inte bilda bolag, förvärva andelar i bolag eller motsvarande utan godkännande av
samtliga medlemmars fullmäktige.

Förbundsordning
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17 § Insyn och informationsskyldighet
Medlemmarna i förbundet, genom sina respektive styrelser, har rätt till insyn i förbundet.
Direktionen ska avlämna den information över verksamheten som medlem i förbundet
efterfrågar. Direktionen ansvarar för att informera medlemmarna i förbundet om principiella
händelser eller andra händelser av större vikt för förbundet eller någon av dess medlemmar.

18 § Budgetprocess
Direktionen ska årligen fastställa budget för förbundet. Budgeten ska innehålla en plan för
verksamheten och ekonomin under budgetåret samt en plan för ekonomin under den kommande
tvåårsperioden.
Budgeten ska fastställas senast den 30 september för kommande verksamhetsår. Budgetförslaget
ska dessförinnan samrådas med medlemmarna.
Budgetförslaget ska vara tillgängligt för allmänheten. Direktionsmötet då budgeten fastställs är
offentligt.

19 § Årsredovisning och delårsrapport
Direktionen ska senast den 30 mars ha upprättat årsredovisning för det gångna verksamhetsåret.
Årsredovisningen översänds efter revision till respektive medlem för beslut om godkännande i
fullmäktige samt beslut om prövning av ansvarsfrihet för direktionen.
Direktionsmötet då årsredovisningen behandlas är inte offentligt.
Direktionen upprättar även en delårsrapport som efter revision översänds till respektive medlem
för behandling i fullmäktige.

20 § Inträde av ny medlem
Vid önskan om att inträda som medlem i förbundet ska ansökan ställas till direktionen som yttrar
sig och överlämnar ärendet om ny förbundsordning till medlemmarna. Ny medlem har antagits
när samtliga medlemmar, ansökande och befintliga, genom fullmäktigebeslut antagit den nya
förbundsordningen.

21 § Ändring av förbundsordningen
Ändringar och tillägg till förbundsordningen ska antas av direktionen och fastställas av samtliga
medlemmars fullmäktige.

22 § Uppsägning och utträde
Förbundet är bildat för obestämd tid. En medlem har rätt att utträda ur förbundet.
Uppsägningstiden är tre år räknat från ingången av den månad då uppsägningen skedde.
Regleringen av de ekonomiska mellanhavandena mellan förbundet och den utträdande
medlemmen bestäms i en överenskommelse mellan samtliga medlemmar. Den ekonomiska
regleringen ska ske utifrån förbundsordningens 13 – 15 §§ såvida inte annat avtalas mellan
medlemmarna. De kvarvarande medlemmarna antar de ändringar i förbundsordningen som krävs
med anledning av utträdet.

Förbundsordning
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23 § Likvidation
Om medlemmarna inte kan enas om förutsättningarna för utträde när uppsägningstiden är till
ända, ska förbundet omedelbart träda i likvidation.
Förbundet ska också träda i likvidation om mer än hälften av medlemmarna genom samstämmiga
beslut i respektive medlems fullmäktige fattat beslut härom.
Likvidation verkställs av direktionen i egenskap av likvidator. Vid skifte av förbundets tillgångar
och skulder i anledning av likvidationen ska den i 14 § angivna fördelningsgrunden mellan
medlemmarna gälla. När förbundet har trätt i likvidation ska förbundets egendom i den mån det
behövs för likvidationen genom försäljning eller på annat lämpligt sätt omvandlas till pengar.
Verksamheten får fortsatt tillfälligt bedrivas om det så krävs för en ändamålsenlig avveckling.
När direktionen fullgjort sitt uppdrag som likvidator ska direktionen avge en slutredovisning för
sin förvaltning. Redovisningen sker genom en förvaltningsberättelse som rör likvidationen i sin
helhet med redovisning av skiftet av behållna tillgångar. Till berättelsen ska fogas
redovisningshandlingar för hela likvidationen. Handlingarna ska revideras av förbundets revisorer
vilka ska yttra sig i en revisionsberättelse. Till slutredovisningen ska fogas direktionens beslut om
vilken av förbundets medlemmar som ska överta och vårda de handlingar som hör till förbundets
arkiv.
Förbundet är upplöst då förvaltningsberättelsen och redovisningshandlingarna har delgetts
samtliga medlemmar.

24 § Tvister
Om tvist uppkommer mellan förbundet och en eller flera medlemmar och om parterna inte kan
nå en frivillig uppgörelse ska tvisten avgöras av allmän domstol.

Förbundsordning
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4/5/2022

Beslut om inrättande av vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter för
Dösebacka vattentäkt (Dnr KS2016/1248-1)
Sammanfattning
I Dösebacka finns en kommunal grundvattentäkt med ett vattenskyddsområde och
tillhörande skyddsföreskrifter fastställda 1992. Grundvattnet utgörs av naturligt
grundvatten. Det finns också möjlighet att infiltrera vatten från Göta älv i konstgjord
infiltration, men detta görs inte idag. Dösebacka var tidigare Kungälvs huvudvattentäkt och
den används idag kontinuerligt för råvatten till Kungälvs vattenverk för att bland annat
skapa redundans i systemet.
Dösebacka har i den regionala vattenförsörjningsplanen från GR pekats ut som viktig och av
mellankommunal betydelse. I planen beskrivs Dösebacka som en viktig
grundvattenförekomst (Enligt VISS, Vatteninformationssystem Sverige, kallad Diseröd
Södra).
Grundvattenförekomsten Diseröd Södra, i vilken Dösebacka vattentäkt ingår, är också
utpekad i länsstyrelsens remissupplaga av sin regionala vattenförsörjningsplan. Syftet med att
inrätta detta vattenskyddsområde är att skydda Dösebacka vattentäkt i ett långsiktigt
perspektiv. Inrättande av vattenskyddsområden med skyddsföreskrifter gör det möjligt att
reglera riskfyllda verksamheter och åtgärder så att vattnet, nu och i framtiden, kan användas
för sitt ändamål som vattentäkt.
Genom att ett område förklaras som vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter meddelas:
• stärks skyddet för vattenförekomsten.
• tydliggörs vattenförekomstens planmässiga betydelse.
• förtydligas vad som gäller utifrån miljöbalken.
Vattenskyddsområde för Dösebacka vattentäkt inrättas med stöd av 7 kap. 21 § miljöbalken,
och tillhörande vattenskyddsföreskrifter beslutas med stöd av 7 kap. 22 § miljöbalken.
Föreskrifterna ska gälla omedelbart även om de överklagas.
Juridisk bedömning
Beslut om inrättande av ett vattenskyddsområde görs med stöd av 7 kap. 21 § miljöbalken.
Ett mark- eller vattenområde får av kommunen förklaras som vattenskyddsområde till skydd
för grund- eller ytvattentillgång som utnyttjas eller kan antas komma att utnyttjas för
vattentäkt.

ADRESS

VA

TELEFON
FAX
E-POST
HEMSIDA

Stadshuset · 442 81 Kungälv
0303-23 80 00
0303-190 35
kommun@kungalv.se
www.kungalv.se
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Beslut om vattenskyddsföreskrifter fattas med stöd av 7 kap. 22 § miljöbalken. För ett
vattenskyddsområde ska kommunen meddela sådana föreskrifter om inskränkningar i rätten
att förfoga över fastigheter inom området som behövs för att tillgodose syftet med området.
Om det behövs får kommunen föreskriva att skyltar eller stängsel ska sättas upp och att
annans mark får tas i anspråk för detta.
Föreskrifterna ska gälla omedelbart även om de överklagas.
Kommunen får meddela dispens från föreskrifter som den har meddelats för ett
vattenskyddsområde, om det finns särskilda skäl.
Inom vattenförvaltningen har Vattenmyndigheten för Västerhavet beslutat om
Åtgärdsprogram för Västerhavets vattendistrikt. I bland annat åtgärdsprogrammen
poängterar vattenmyndigheterna vikten av att kommunerna ska säkerställa ett långsiktigt
skydd för den nuvarande och framtida dricksvattenförsörjningen. Kommunerna behöver
särskilt
göra en översyn av vattenskyddsområden som inrättats före miljöbalkens införande
och vid behov revidera skyddsområdets avgränsningar och tillhörande föreskrifter så
att tillräckligt skydd uppnås.
Bakgrund
I Dösebacka finns en kommunal grundvattentäkt med ett vattenskyddsområde och
tillhörande skyddsföreskrifter fastställda 1992. Grundvattnet utgörs av naturligt
grundvatten. Det finns också möjlighet att infiltrera vatten från Göta älv i konstgjord
infiltration, men detta görs inte idag. Dösebacka var tidigare Kungälvs huvudvattentäkt och
den används idag kontinuerligt för råvatten till Kungälvs vattenverk för att bland annat
skapa redundans i systemet.
Dösebacka har i den regionala vattenförsörjningsplanen från GR pekats ut som viktig och av
mellankommunal betydelse. I planen beskrivs Dösebacka som en viktig
grundvattenförekomst (Enligt VISS, Vatteninformationssystem Sverige, kallad Diseröd
Södra).
Grundvattenförekomsten Diseröd Södra, i vilken Dösebacka vattentäkt ingår, är också
utpekad i länsstyrelsens remissupplaga av sin regionala vattenförsörjningsplan. Denna
bedömning tillsammans med Kungälv kommuns satsningar och arbete inom
vattenförsörjningen gör att det befintliga vattenskyddsområdet nu ses över och revideras för
att säkerställa skyddet inför framtiden. Syftet med att inrätta detta vattenskyddsområde är att
skydda Dösebacka vattentäkt i ett långsiktigt perspektiv. Inrättande av vattenskyddsområden
med skyddsföreskrifter gör det möjligt att reglera riskfyllda verksamheter och åtgärder så att
vattnet, nu och i framtiden, kan användas för sitt ändamål som vattentäkt. Genom att ett
område förklaras som vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter meddelas
• stärks skyddet för vattenförekomsten.
• tydliggörs vattenförekomstens planmässiga betydelse.
• förtydligas vad som gäller utifrån miljöbalken.
Det skydd som finns idag för Dösebacka vattentäkt är: Skyddsområde och skyddsföreskrifter
för Kungälvs kommuns vattentäkt vid Dösebacka 14 FS 1992:4, Länsstyrelsen i Göteborgs
och Bohusläns beslut den 24 februari 1992, Dnr 2470-22779-91.
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Vid Dösebacka finns en kommunal vattentäkt med ett vattenskyddsområde och tillhörande
skyddsföreskrifter fastställda 1992. Vattentäkten utnyttjade ursprungligen bara den naturliga
grundvattentillgången men har sedan 1960-talet byggts ut för infiltration av vatten från Göta
älv som rinner precis öster om täkten. Kungälvs kommun köpte täkten från ett privat bolag
1988.
Kungälvs kommun tog det nya Kungälvs vattenverk i bruk 2018. Detta vattenverk är ett
renodlat ytvattenverk som använder Göta älv som råvattentäkt. Kommunen har gjort
bedömningen att Dösebacka vattentäkt behövs som reservvattentäkt för att kunna få
redundans i vattenförsörjningen. Även för en reservvattentäkt är det viktigt att säkerställa
kvaliteten på kort och lång sikt och därför ska ett reviderat vattenskyddsområde och
skyddsföreskrifter för detta fastställas.
I dagsläget används dessutom Dösebacka vattentäkt regelbundet för att stötta upp tillförseln
av råvatten till Kungälvs vattenverk på olika sätt.
Innan kommunfullmäktige i Kungälv fattar beslut om att fastställa vattenskyddsområde och
skyddsföreskrifter för Dösebacka vattentäkt ska den genom delgivning förelägga ägare och
innehavare av särskild rätt till marken inom föreslaget vattenskyddsområde att inom viss tid
yttra sig över förslaget. Kommunfullmäktige ansvarar också för att informera om det beslut
som fattas avseende fastställande av vattenskyddsområdet.
Verksamhetens bedömning
Vattenskyddsområden med tillhörande vattenskyddsföreskrifter används för att reglera risker
kopplade till markanvändning.
Inom vattenförvaltningen har Vattenmyndigheten för Västerhavet beslutat om
Åtgärdsprogram för Västerhavets vattendistrikt. I bland annat åtgärdsprogrammen
poängterar vattenmyndigheterna vikten av att kommunerna ska säkerställa ett långsiktigt
skydd för den nuvarande och framtida dricksvattenförsörjningen. Kommunerna behöver
särskilt
göra en översyn av vattenskyddsområden som inrättats före miljöbalkens införande
och vid behov revidera skyddsområdets avgränsningar och tillhörande föreskrifter så
att tillräckligt skydd uppnås.
De nuvarande skyddsföreskrifterna är beslutade innan miljöbalken kom (1999) och dessa
föreskrifter är nu föråldrade och behöver uppdateras enligt nuvarande miljölagstiftning.
Innan kommunfullmäktige i Kungälv fattar beslut om att fastställa vattenskyddsområde och
skyddsföreskrifter för Dösebacka vattentäkt ska den genom delgivning förelägga ägare och
innehavare av särskild rätt till marken inom föreslaget vattenskyddsområde att inom viss tid
yttra sig över förslaget. Kommunfullmäktige ansvarar också för att informera om det beslut
som fattas avseende fastställande av vattenskyddsområdet.
Ärendenivåer – bedömning utifrån kommunfullmäktiges strategiska mål eller
kommunstyrelsens resultatmål
Beslutet gynnar möjlighet till uppfyllelse av Kommunstyrelsens resultatmål ”Säkerställ
kontinuerlig leverans vid avbrott av el och vatten”.

4(5)

Bedömning utifrån miljö, hållbarhet och mål i Agenda 2030
Vattenförsörjning är central för ett fungerande samhälle och en långsiktig
vattenförsörjningsplanering ingår i arbetet med att nå de globala målen för hållbar
utveckling.
Flera mål berörs men tydligast är kopplingen till mål nr 6 – Rent vatten och sanitet. Målet är
att säkerställa tillgången till och en hållbar förvaltning av vatten och sanitet för alla.
Bedömning utifrån politiska styrdokument
I Kungälvs kommuns Vattenförsörjningsplan (KS2019/2054, KS § 151/2016 beslutad 201604-27 med giltighetstid till och med 2023-12-31) påtalas behovet av skydd av de vattentäkter
som används för kommunal vattenförsörjning.
Bedömning utifrån ett medborgar- och brukarperspektiv
Vattenförsörjning är central för ett fungerande samhälle och en tryggad vattenförsörjning är
till
nytta för alla samhällsgrupper.
Ekonomisk bedömning
De direkta kostnader Kungälvs kommun kommer att få i samband med beslutet om
vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter för Dösebacka vattentäkt rör sig i första hand
om nya skyltar för uppskyltning av vattenskyddsområde, till exempel vid vägar.
Fastighetsägare har enligt MB 31 kap 4 § rätt till ersättning på grund av beslut om
föreskrifter för vattenskyddsområde som innebär att mark tas i anspråk eller att pågående
markanvändning inom berörd del av en fastighet avsevärt försvåras. Det samma gäller
innehavare av särskild rätt till fastighet (31 kap. 3 §).
Krävs tillstånd för viss verksamhet eller åtgärd, betalas ersättning endast om tillstånd vägrats
eller förenats med särskilda villkor som innebär att pågående markanvändning avsevärt
försvåras (31 kap. 5 §).
Utgångspunkten är att ersättning betalas av den myndighet som beslutat om
vattenskyddsområdet.
Frågan om ersättningar är i normalfallet en separat process som sker vid sidan om arbetet
med att bedöma vattentäktens skyddsbehov och besluta om vattenskyddsområdet.
Bakgrunden till at processerna är separata har sin grund i specialbestämmelsen i 31 kap 7 §
andra stycket som anger att beslut om vattenskyddsområdet fattas efter ansökan så ska den i
vars intresse beslutet fattas också betala ersättning.
I de fall överenskommelse inte har träffats om ersättning mellan parterna under processen så
kan fastighetsägare eller rättighetsinnehavare väcka talan hos mark- och miljödomstolen (31
kap. 13 §). Ärendet handläggs då som stämningsmål.
Varje ersättningsanspråk som eventuellt uppkommer behöver hanteras separat, då
bedömningen av ersättningsrätten sker av vilken verkan den specifika skyddsföreskriften får
på
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fastigheten utifrån de individuella förhållandena på den fastigheten och den pågående
markanvändningen på fastigheten. Det behöver alltså vara en inskränkning i
markanvändningen som ger en ekonomisk skada som kan kvantifieras i pengar.
Generellt kan sägas att området redan idag omfattas av flera skyddsformer och
skyddsföreskrifter som inskränker markanvändningen i olika avseenden och vittnar om ett
överlag skyddsvärt område där det kan argumenteras för att miljöbalken hänsynsregler redan
medför högre grad av aktsamhet. En ansenlig del av marken som omfattas av
vattenskyddsområdet ägs av Kungälvs kommun. Antalet ersättningsanspråk bör utifrån det
kunna bli få eller inga alls.
Varken ekonom eller ekonomichef har gjort en finansiell bedömning.
Förslag till kommunfullmäktige
1. Vattenskyddsområde för Dösebacka vattentäkt inrättas med stöd av 7 kap. 21 §
miljöbalken, och tillhörande vattenskyddsföreskrifter beslutas med stöd av 7 kap. 22
§
miljöbalken.
2. Föreskrifterna gäller omedelbart även om de överklagas.

Anders Holm
Sektorchef Samhälle och Utveckling
Expedieras till:

För kännedom till:
miljoenheten@kungalv.se
vastragotaland@lansstyrelsen.se

Hans Liljered
Enhetschef VA-Drift
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§ 43/2022

Beslut om inrättande av vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter för
Dösebacka vattentäkt (Dnr KS2016/1248)
Sammanfattning
I Dösebacka finns en kommunal grundvattentäkt med ett vattenskyddsområde och
tillhörande skyddsföreskrifter fastställda 1992. Grundvattnet utgörs av naturligt
grundvatten. Det finns också möjlighet att infiltrera vatten från Göta älv i konstgjord
infiltration, men detta görs inte idag. Dösebacka var tidigare Kungälvs huvudvattentäkt och
den används idag kontinuerligt för råvatten till Kungälvs vattenverk för att bland annat
skapa redundans i systemet.
Dösebacka har i den regionala vattenförsörjningsplanen från GR pekats ut som viktig och av
mellankommunal betydelse. I planen beskrivs Dösebacka som en viktig
grundvattenförekomst (Enligt VISS, Vatteninformationssystem Sverige, kallad Diseröd
Södra).
Grundvattenförekomsten Diseröd Södra, i vilken Dösebacka vattentäkt ingår, är också
utpekad i länsstyrelsens remissupplaga av sin regionala vattenförsörjningsplan. Syftet med att
inrätta detta vattenskyddsområde är att skydda Dösebacka vattentäkt i ett långsiktigt
perspektiv. Inrättande av vattenskyddsområden med skyddsföreskrifter gör det möjligt att
reglera riskfyllda verksamheter och åtgärder så att vattnet, nu och i framtiden, kan användas
för sitt ändamål som vattentäkt.
Genom att ett område förklaras som vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter meddelas:
• stärks skyddet för vattenförekomsten.
• tydliggörs vattenförekomstens planmässiga betydelse.
• förtydligas vad som gäller utifrån miljöbalken.
Vattenskyddsområde för Dösebacka vattentäkt inrättas med stöd av 7 kap. 21 § miljöbalken,
och tillhörande vattenskyddsföreskrifter beslutas med stöd av 7 kap. 22 § miljöbalken.
Föreskrifterna ska gälla omedelbart även om de överklagas.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Beslut om inrättande av vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter för
Dösebacka vattentäkt
Bilaga Bilaga 1 Dösebacka Vattenskyddsområde karta
Bilaga Bilaga 2 Förslag till förskrifter_Dösebacka_20220319
Bilaga Dösebacka_TB_20220319
Förslag till kommunfullmäktige
1. Vattenskyddsområde för Dösebacka vattentäkt inrättas med stöd av 7 kap. 21 §
miljöbalken, och tillhörande vattenskyddsföreskrifter beslutas med stöd av 7 kap. 22
§
miljöbalken.
2. Föreskrifterna gäller omedelbart även om de överklagas.
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§ 103/2022

Beslut om inrättande av vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter för
Dösebacka vattentäkt (Dnr KS2016/1248)
Sammanfattning
I Dösebacka finns en kommunal grundvattentäkt med ett vattenskyddsområde och
tillhörande skyddsföreskrifter fastställda 1992. Grundvattnet utgörs av naturligt
grundvatten. Det finns också möjlighet att infiltrera vatten från Göta älv i konstgjord
infiltration, men detta görs inte idag. Dösebacka var tidigare Kungälvs huvudvattentäkt och
den används idag kontinuerligt för råvatten till Kungälvs vattenverk för att bland annat
skapa redundans i systemet.
Dösebacka har i den regionala vattenförsörjningsplanen från GR pekats ut som viktig och av
mellankommunal betydelse. I planen beskrivs Dösebacka som en viktig
grundvattenförekomst (Enligt VISS, Vatteninformationssystem Sverige, kallad Diseröd
Södra).
Grundvattenförekomsten Diseröd Södra, i vilken Dösebacka vattentäkt ingår, är också
utpekad i länsstyrelsens remissupplaga av sin regionala vattenförsörjningsplan. Syftet med att
inrätta detta vattenskyddsområde är att skydda Dösebacka vattentäkt i ett långsiktigt
perspektiv. Inrättande av vattenskyddsområden med skyddsföreskrifter gör det möjligt att
reglera riskfyllda verksamheter och åtgärder så att vattnet, nu och i framtiden, kan användas
för sitt ändamål som vattentäkt.
Genom att ett område förklaras som vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter meddelas:
• stärks skyddet för vattenförekomsten.
• tydliggörs vattenförekomstens planmässiga betydelse.
• förtydligas vad som gäller utifrån miljöbalken.
Vattenskyddsområde för Dösebacka vattentäkt inrättas med stöd av 7 kap. 21 § miljöbalken,
och tillhörande vattenskyddsföreskrifter beslutas med stöd av 7 kap. 22 § miljöbalken.
Föreskrifterna ska gälla omedelbart även om de överklagas.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Beslut om inrättande av vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter för
Dösebacka vattentäkt
Bilaga Bilaga 1 Dösebacka Vattenskyddsområde karta
Bilaga Bilaga 2 Förslag till förskrifter_Dösebacka_20220319
Bilaga Dösebacka_TB_20220319
Bilaga Protokollsutdrag - Beslut om inrättande av vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter
för Dösebacka vattentäkt - Utskottet för Samhälle och utveckling
Förslag till kommunfullmäktige
1. Vattenskyddsområde för Dösebacka vattentäkt inrättas med stöd av 7 kap. 21 §
miljöbalken, och tillhörande vattenskyddsföreskrifter beslutas med stöd av 7 kap. 22
§
KOMMUNSTYRELSEN
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miljöbalken.
2. Föreskrifterna gäller omedelbart även om de överklagas.
__________
Expedieras till:

För kännedom till:
miljoenheten@kungalv.se
vastragotaland@lansstyrelsen.se

KOMMUNSTYRELSEN

Justeras sign

Punkt 16/22, Bilaga 3: Bilaga 1 Dösebacka Vattenskyddsområde karta

Bilaga 1

Primär skyddszon

N

Punkt 16/22, Bilaga 4: Bilaga 2 Förslag till förskrifter_Dösebacka_20220319
Bilaga 2

Skyddsföreskrifter för
Dösebacka vattenskyddsområde, Kungälvs kommun
2022-03-19

Dösebacka vattenskyddsområde, Kungälvs kommun
Vattenskyddsområdet för Dösebacka vattentäkt är uppdelat i två skyddszoner med olika
restriktionsnivåer. En uppdelning av vattenskyddsområdet i olika skyddszoner gör att
skyddsföreskrifterna blir mer nyanserade och skäliga genom att högst krav kan ställas på
verksamheter som ligger närmast uttaget.

Vattentäktszon
Vattentäktszonen avgränsas till inhägnade områden runt brunnar, infiltrationsdammar med
mera. Syftet är att säkra ett effektivt närskydd för vattentäkten.

Primär skyddszon
En primär skyddszon avgränsas så att uppehållstiden för grundvattnet från den primära
skyddszonens yttre gräns till vattentäktszonen gräns beräknas vara minst 100 dygn. Syftet med
den primära skyddszonen är att minimera risken för akut förorening av vattentäkten. Syftet med
den skyddszonen är även att bibehålla en hög grundvattenkvalitet eller att förbättra kvaliteten.

Vattenskyddsområde för Göta älv och Vänersborgsviken
Förslaget till Göta älvs och Vänersborgsvikens vattenskyddsområde (pågående arbete)
överlappar Dösebacka vattenskyddsområde. Inom området gäller således både
vattenskyddsföreskrifter för Dösebacka vattenskyddsområde och vattenskyddsföreskrifter för
Göta älvs och Vänersborgsvikensvattenskyddsområde. I de fall en verksamhet regleras med
olika omfattning eller restriktionsnivå i dessa två vattenskyddsområden är det den strängaste
föreskriften som gäller.
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Punkt 16/22, Bilaga 4: Bilaga 2 Förslag till förskrifter_Dösebacka_20220319

1 § Vattentäktszon
Inom vattentäktszonen är all annan verksamhet än vattentäktsverksamhet förbjuden. Med
vattentäktsverksamhet inbegrips verksamhet som är direkt förknippad med drift, underhåll och
utvidgning av vattentäkten.

2 § Kemikalier
§

Primär skyddszon

2a

Hantering av mer än 25 liter petroleumprodukter är förbjudet.
Total volym och inte volym per behållare avses.
Undantag gäller för hantering med sekundärt skydd.
Undantag gäller för petroleumprodukter i fordonstank, motor, samt hydraulsystem.
Undantag gäller för transport.
Undantag gäller petroleumprodukter för underhåll av asfalterade ytor.

2b

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

3 § Miljöfarlig verksamhet
§

Primär skyddszon

3a

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

3b

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

4 § Avfall och uppläggning av massor
§

Primär skyddszon

4a

Lagring av mer än 25 liter flytande farligt avfall är förbjuden.

4b

Deponering av farligt avfall är förbjuden.

4c

Uppläggning av förorenade massor eller massor med okänt föroreningsinnehåll är
förbjuden.
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Punkt 16/22, Bilaga 4: Bilaga 2 Förslag till förskrifter_Dösebacka_20220319

5 § Avlopp
§

Primär skyddszon

5a

Utsläpp av spillvatten, processvatten och annat avloppsvatten är förbjudet.

6 § Dagvatten
§

Primär skyddszon

6a

Anläggning för infiltration av dagvatten får inte anläggas utan tillstånd.
Undantag gäller avledning från ytor som utgörs av tomtmark utanför detaljplanelagt
område.

7 § Markarbeten
§

Primär skyddszon

7a

Materialtäktsverksamhet är förbjudet.

7b

Gräv- och schaktarbete får inte ske utan tillstånd.
Undantag gäller för markarbeten med en sammanhängande jord-/bergvolym som är
mindre än 10 mᶟ, underhåll av ledningar, diken och dräneringar.

7c

Nyanläggning av väg eller parkeringsplats får inte ske utan tillstånd.

8 § Uppställning av arbetsfordon
§

Primär skyddszon

8a

Uppställning av arbetsfordon är förbjudet.

9 § Asfalt, oljegrus och vägsalt
§

Primär skyddszon

9a

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

9b

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

9c

Saltning av vägar får inte ske utan tillstånd.
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Punkt 16/22, Bilaga 4: Bilaga 2 Förslag till förskrifter_Dösebacka_20220319

10 § Fordonstvätt
§

Primär skyddszon

10a

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

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

Primär skyddszon

11a

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

11b

Anläggande av brunn för uttag av grundvatten är förbjudet.

12 § Växtnäringsämnen
§

Primär skyddszon

12a

Hantering av växtnäringsämnen får inte ske utan tillstånd.

12b

Spridning av avloppsslam eller humanurin är förbjudet.

12c

Lagring av stallgödsel är förbjudet.

13 § Kemiska bekämpningsmedel
§

Primär skyddszon

13a

Yrkesmässig hantering av kemiska bekämpningsmedel är förbjuden.
Undantag gäller punktsanering.

13b

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

14 § Skog och träprodukter
§

Primär skyddszon

14a

Avverkning av skog får ej ske utan anmälan.

14b

Uppläggning av bark, flis, spån och timmer är förbjuden.
Undantag gäller för upplag av ved eller andra träbaserade produkter för uppvärmning
inomhus.
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Punkt 16/22, Bilaga 4: Bilaga 2 Förslag till förskrifter_Dösebacka_20220319

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

16 § Skyltning
a) Där allmänna vägar passerar gräns till vattenskyddsområdet samt där så behövs vid
vägar som passerar genom området ansvarar vattentäktens huvudman för att det finns
skyltar som utmärker och informerar om vattenskyddsområdet. Utformningen av skyltar
ska följa rekommendationer från berörda myndigheter och statliga verk.

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

Ikraftträdande
a) Skyddsföreskrifterna gäller enligt 7 kap. 22 § miljöbalken omedelbart då
vattenskyddsområdet träder ikraft, även om de överklagas.
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Övergångsbestämmelser
a) Verksamhet som har påbörjats före ikraftträdandet och som genom dessa
skyddsföreskrifter blir tillståndspliktig får fortsätta att bedrivas till och med den 1 januari
202X. Därefter får verksamheten bedrivas endast om den som bedriver verksamheten
lämnat in en ansökan om tillstånd till tillståndsmyndigheten senast den 1 januari 202X.
b) Verksamhet som har påbörjats före ikraftträdandet och som genom dessa
skyddsföreskrifter blir anmälningspliktig får fortsätta att bedrivas till och med den 1
januari 202X. Därefter får verksamheten bedrivas endast om verksamheten är anmäld
senast den 1 januari 202X.
c) Verksamhet som har påbörjats före ikraftträdandet och som genom dessa
skyddsföreskrifter blir förbjuden får fortsätta att bedrivas till och med den 1 januari
202X. Därefter får verksamheten bedrivas endast om verksamheten erhållit dispens
från förbudet senast 1 januari 202X.
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Bilaga A: DEFINITIONER AV BEGREPP I DESSA SKYDDSFÖRESKRIFTER
Arbetsfordon

Fordon som används för arbete med väg, mark, jord- eller skogsbruk.

Farligt avfall

Ett ämne eller ett föremål som definieras enligt 3 § Avfallsförordningen
(2011:927).
Ett transportmedel med motor, vilket kan framföras på mark, vatten eller is.

Fordon
Förorenade massor

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

Hantering

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

Hårdgjord yta

En yta som vatten inte kan infiltrera genom.

Hälso- eller
Kemiska produkter klassificerade och märkta som farliga enligt CLP-förordningen
miljöfarliga produkter eller enligt framtida bestämmelser med motsvarande syfte och innebörd.
Jord- eller
vattenslagning

Den förvaring av plantor som sker i jord eller vatten i väntan på att de ska
planteras.

Kemiska
bekämpningsmedel

Kemiska produkter som är avsedda att förebygga eller motverka att djur, växter
eller mikroorganismer förorsakar skada eller olägenhet för människors hälsa eller
skada på egendom.

Markarbeten

Schaktning, grävning, borrning, pålning och andra jämförbara arbeten som
tillfälligt eller varaktigt påverkar markens utseende och struktur.

Materialtäkt

Täkt av berg samt sten, grus, sand, lera, jord, torv eller andra jordarter.

Organiska
gödselmedel

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

Petroleumprodukter

Produkter utvunna från råolja (petroleum).

Samma tillfälle

Den period under vilket arbete utförs i en följd, utan andra avbrott än vad normal
arbetstid ger upphov till, exempelvis i form av helguppehåll, dygnsvila och dylikt.
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Sekundärt skydd

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

Stallgödsel

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

Tomtmark

Mark som upptas av småhus samt trädgård och parkeringsplats som ligger i
anslutning till bostadshus.

Upplag

Ett avgränsat område för tillfällig eller permanent deponering av till exempel avfall,
produkter eller material.

Uppställning

Parkering längre tid än ett dygn.

Vattentäktsverksamhet

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

Växtnäringsämnen

Mineralgödsel, stallgödsel samt organiska gödselmedel.
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1

Inledning

1.1

Bakgrund och motiv för inrättande av vattenskyddsområde
Vid Dösebacka i Kungälvs kommun finns en kommunal vattentäkt med ett
vattenskyddsområde och tillhörande skyddsföreskrifter fastställda 1992. Vattentäkten
utnyttjade ursprungligen bara den naturliga grundvattentillgången men har sedan 1960talet byggts ut för infiltration av vatten från Göta älv som rinner precis öster om täkten.
Kungälvs kommun köpte täkten från ett privat bolag 1988.
Kungälvs kommun tog det nya Kungälvs vattenverk i bruk 2018. Detta vattenverk är ett
ytvattenverk som använder Göta älv som råvattentäkt. I och med att Kungälvs vattenverk
togs i drift togs Dösebackatäkten ur bruk som huvudvattentäkt.
Kommunen har gjort bedömningen att Dösebacka vattentäkt behövs som ”stödvattentäkt”
och reservvattentäkt för att kunna få redundans i vattenförsörjningen. Dösebacka
vattentäkt fungerar i dagsläget endast som en grundvattentäkt, även om möjligheten att
infiltrera vatten från älven fortfarande finns.
Om kommunen behöver stänga intaget, till Kungälvs vattenverk, från Göta älv, på grund
av risk för föroreningar, partiklar eller annat har Kungälvs kommun inte tillräcklig kapacitet
i vattenverkets reservoar för att försörja Kungälvs kommun under flera dygn. Då kan
råvatten från Dösebackatäkten användas i Kungälvs vattenverk.
För denna typ av vattentäkt är också det viktigt att säkerställa kvaliteten på kort och lång
sikt och därför ska ett reviderat vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter för detta
fastställas.
Kungälvs kommun samarbetar med övriga kommuner i Göta älvdalen för att ta fram ett
gemensamt vattenskyddsområde för ytvattentäkten Göta älv och Vänersborgsviken, ett
område som sträcker sig från Vänersborgsviken ner till Göteborg. Denna tekniska
beskrivning för Dösebacka är utformat mot bakgrund av att vattentäkten nu endast
används som grundvattentäkt rutinmässigt. Mot bakgrund av att pågående arbete med
vattenskyddsområdet för Göta älv och Vänersborgs viken hanterar enbart ytvattenskydd
för älven.
Syftet med att inrätta ett vattenskyddsområde är att skydda Dösebacka vattentäkt i ett
långsiktigt perspektiv. Inrättande av vattenskyddsområden med skyddsföreskrifter gör det
möjligt att reglera riskfyllda verksamheter och åtgärder så att vattnet, nu och i framtiden,
kan användas för sitt ändamål. Genom att ett område förklaras som vattenskyddsområde
och skyddsföreskrifter upprättas:
• stärks skyddet för vattenförekomsten.
• tydliggörs vattenförekomstens planmässiga betydelse.
• förtydligas vad som gäller utifrån Miljöbalken.
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1.2

Omfattning och genomförande
• Teknisk beskrivning av vattentäkten.
Sammanställning av befintligt material och information.
•

Hydrogeologisk beskrivning
Beskrivning av geologi, hydrogeologi, sårbarhet och skyddsbehov.

• Identifiering och kartläggning av potentiella riskkällor
Riskinventering i fält samt sammanställning av befintligt material.
• Översiktlig riskanalys av väsentliga riskkällor för vattentäkten
• Utformning av skyddsområde
Vattentäktszon och primär skyddszon inrättas, vilka tillsammans bildar
vattenskyddsområdet.
•

Framtagande av skyddsföreskrifter
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1.3

Underlagsmaterial
Utredningsarbetet har baserats på genomgång och analys av befintligt material.
Underlagsmaterialet har främst utgjorts av:
A. Geologiska kartan, skala 1:50 000 (www.sgu.se – kartgenerator).
B. Hydrogeologiska kartan (www.sgu.se – kartgenerator)
C. Naturvårdsverkets allmänna råd om vattenskyddsområden NFS 2003:16.
D. Naturvårdsverkets handbok med allmänna råd om vattenskyddsområde 2005:10
E. Havs- och vattenmyndighetens Vägledning om inrättande och förvaltning av
vattenskyddsområden Rapport 2021:4.
F. ÖP 2010, Översiktsplan för Kungälvs kommun.
G. PM angående skyddsföreskrifter för Dösebacka grundvattentäkt, VBB Viak, 1991-0402
H. Kungälv m.fl. vattenförsörjning, Principförslag för nytt vattenverk i Dösebacka,
Norconsult, 2013-04-15 rev A
I.

Synpunkter/Yttrande ”Förslag till skyddsområde och skyddsföreskrifter för Kungälvs
kommuns vattentäkt vid Dösebacka 1991.

J. Besiktning av och diskussioner om Kungälvs kommuns vattenförsörjning den 7-8 juni
2004.
K. Material gällande marksaneringar och oljeförekomst inom vattentäktsområdet, 1988
– 1995.
L. Grumlighet i brunnar, VIAK AB 1988-10-19
M. Redovisning av utförda borrningar och provpumpning av brunn 4, VIAK AB, 1988-1109
N. Besiktningsutlåtande – Dösebacka besiktning av ras, 2007-02-23
O. Råvattenkvalitet vid Dösebacka vattenverk, Kungälv. 2007-11-02
P. Dom, VA44/83, Vänersborgs tingsrätt, 1984-09-11.
Q. Förslag till vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter Göta älv. Koncept. Sweco
2012.
R. Anläggningsbeskrivning och driftinstruktioner för Dösebacka vattenverk, Kungälvs
kommun 2013.
S. Råvattenkvalitet vid Dösebacka vattenverk, Kungälv, Miljökemigruppen, 2007.
T. Modellberäkning av konstgjord grundvattenbildning, B Zagerholm, M Vikström, B
Persson, Rapport Nr 2007-06, Svenskt vatten utveckling.
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U. Framtida använding av Dösebacka för dricksvattenproduktion. Uppdragsnummer
1837506000, H. Eideborn, N. Kellgren, SWECO 2017
V. Projekt Dösebacka reserv- och nödvattentäkt. Rapport. Provpumpning av brunn
GRP17 i Dösebacka. Uppdragsnummer 13002033-101. K. Grodzinsky, I. Rhen och
A. Blom. SWECO 2020-10-30.
W. Kungälvs kommun 2019, Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och
miljön, 2019-11-07 KF § 265/2019.
X. DÖSEBACKAPLATÅN Geologisk beskrivning av fyndorten för mammut och
myskoxe vid Dösebacka, Romelanda socken, Bohuslän. J. Alin och R. Sandegren,
SGU Årsbok 41, 1947.

Figur 1. Dösebacka vattentäkt är en del av grundvattenförekomsten Diseröd Norra. VISS 2021.
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1.4

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

1.5

Orienteringskarta

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

Dösebacka vattentäkt

2.1

Anläggningens utformning
Sedan 2018 december har Dösebacka vattenverk varit ur drift, det vill säga ingen
konstgjord infiltration av vatten från Göta älv förekommer utan bara naturliga infiltration.
Vattnet pumpas upp ur uttagsbrunnar placerade längs med älven. Total finns i nuläget 19
stycken brunnar. Brunn 4, 5 och 12 används inte alls av olika skäl.
Brunnarna är kopplade till Dösebacka vattenverk i tre linjer; södra, norra och mittersta.
Brunnskapaciteterna ligger mellan 13-17 l/s och djupen på brunnarna mellan 11-47 m. En
sammanställning över produktionsbrunnarna visas i Tabell 1.
Brunnarnas lägen anges inte i aktuellt TB med anledning av uppgifternas känslighet ur ett
säkerhetsperspektiv.

2.2

Täktens kapacitet
Under 2020 genomförde kommunen omfattande provpumpning av brunnar i Dösebacka i
syfte att klarlägga funktionen av befintliga brunnar. Resultatet av dessa provpumpningar
kommer av sekretesskäl inte att redovisas i detalj i denna TB Slutsatsen av
provpumpningarna är dock att Dösebacka vattentäkt och dess brunnar har betydelse för
kommunens möjlighet att på ett tryggt sätt säkerställa råvattentillgång.
Även testpumpning och mätning från brunn 17 till spill genomfördes för att förstå vilken
den naturliga infiltrationshastigheten är. Mätning och provtagning genomfördes också för
att konstatera om det finns någon koppling till Göta älv. Information togs fram för att
kunna beräkna vilken kapacitet som kan finnas i Dösebackatäkten.
Brunn GRP17 valdes för en längre provpumpning av akviferen. Resultaten tyder på ett
möjligt uttag på cirka 25 l/s under ett år från en brunn, och cirka 50 l/s om uttaget fördelas
på flera brunnar. (Det finns dock vissa kvarstående osäkerheter om uttag under många
år.)
Vid provpumpningar som genomfördes under 2020 visade brunnarna GRP 3, 7, 13, 17,
18 och 19 på kapacitet, 35 – 90 l/s. Brunnar GRP 6 och 16 visade på kapacitet 6-9 l/s.
Kapacitetsuppgifterna bygger på ostörd grundvattenyta och visar uttagsmöjlighet vid
högst en veckas uttag ur en brunn.
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Tabell 1. Produktionsbrunnarna i Dösebacka vattentäkt. Kapacitetssiffrorna inom parentes anger
resultaten från 2020-års provpumpningar.
GRP

Anlagd
(år)

Foderrör Ø
(mm)

Djup
(m)

Intagssil
(m)

Kapacitet (l/s)

Produktionslinje

1

före
1998
1973
1973
före
1998
1990
före
1998
1960
1992
1988
1997
okänt
1977
1998
2010
2010
2011
2011

250

31

3

>13

södra

250
250
250

32
46
45

3
3
3

>13
>13 (35-90)
>13 (6-9)

södra
södra
norra

250
250

46,5
17

6
okänt

>13 (35-90)
>13

norra
norra

800
250
250
250
250
250
250
210
210
326
326

17,5
46
11,45
13,5
okänt
41
47
17
33
32
41,7

3
2
3
3
3
3
3
3
8
8
5

>13
13
13
13
13 (35-90)
13
13
17 (6-9)
>15 (35-90)
>15 (35-90)
>15 (35-90)

mitt
södra
södra
södra
södra
södra
södra
norra
södra
södra
södra

2
3
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Det finns nu en råvattenledning som är förlagd mellan Kungälvs vattenverk och
Dösebacka vattentäkt. Därmed finns det möjlighet att koppla in och pumpa vatten direkt
från de brunnar som är kopplade till Dösebackas lågreservoar.
Sedan februari 2021 har det pumpats från en av brunnarna (GRP8) till Kungälvs
vattenverk för att hjälpa till att reglera temperaturen på råvattnet under den kallaste och
den varmaste perioden för Göta älvs vatten.
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2.3

Vattenkvalitet
Provtagningar på vattenkvaliteten under testet av GRP17 under 2020 och
råvattenprovtagningar från Dösebacka vattentäkt (GRP8) under 2020 ger vid handen att
råvattenkvaliteten i stort sett är bra. Dock med ett observandum för klorid, natrium samt
konduktivitet.
Turbiditeten i vattnet är låg, vattnet har ingen lukt och pH ligger mellan 6,8 – 7,5.
Vid provpumpningen av GRP17 2020 syntes en markant ökning av klorid över tid, från 52
mg/l till 330 mg/l. Natrium ökar från 18 mg/l till 180 mg/l. Konduktiviteten ökar från 29
mS/m till 130 mS/m. Tidigare utredningar har redovisat att kloridhalternas värde med
största sannolikhet härrör sig från relikt grundvatten inom grusförekomst. Vid kraftiga
uttag ur endast en brunn ökar risken för att halterna stiger varför kommunen kommer att
använda flera av brunnarna även fortsättningsvis.
Vattenkvaliteten vid provpumpningen 2020 i GRP17 med 23 l/s under 6 månader visar på
ett vatten som är acceptabel som råvatten till Kungälv VV under de första två veckorna
men sedan blir kloridhalten för hög.
Provtagningar med avseende på mikrobiologiska parametrar visar inte på något
anmärkningsvärt, varken i de prover som analyserades under provpumpningen av
GRP17, analysrapporter för GRP8 under 2021 eller provtagningar från fler brunnar längre
bakåt i tiden.
Analyser av PFAS visar att det förekommer ett flertal av där ingående ämnen, men att
halterna är låga och trenden för summan PFAS är avtagande.
Vid provtagning 2021 på Dösebackas grundvattenunder detekterades inga
bekämpningsmedelsrester.
Vattenkvaliteten vid uttag ur flera brunnar är inte undersökt under de sista åren.

2.4

Vattenbehandling
Vatten infiltreras naturligt till grundvattentäkten. En ny omkoppling i
Dösebackavattenverk utförs så att brunnar från Norr och Södra kan kopplas direkt till en
ny ledning från befintlig källa i Dösebacka vattenverk till luftningstrappa efter
inloppspumpsystemet i Kungälvs vattenverk.
Dösebacka vattentäkt är numera ”stödvattentäkt” för Kungälvs kommun, genom att
råvattnet från Dösebackatäkten kan användas i Kungälvs vattenverk. Täkten är därmed
också ytterst viktig eftersom den då försörjer Kungälvs kommun med dricksvatten
tillsammans med Lysegårdens vattentäkt och Marstrands vattentäkt.
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2.5

Vattenförbrukning
Sedan februari 2021 har Kungälvs kommun pumpat cirka 5 l/s från brunn 8 för att höja
temperaturen på råvattnet in till Kungälvs vattenverk cirka 0,2 ⁰ C eftersom råvattens
temperatur i älven var underkylt cirka -0,4 ⁰ C och vår membrananläggning kan vara
känslig för iskristallbildning. Under varma sommardagar kan det kalla grundvattnet från
Dösebacka hjälpa till med att hålla temperaturen nere på råvattnet till Kungälvs
vattenverk. För hög temperatur på råvattnet betyder ökad risk för mikrobiologisk tillväxt.
Att kunna pumpa in cirka 10% av råvattnet som grundvatten från Dösebacka, vilket har
en relativt stabil temperatur hela året, kan vi minska de temperaturberoende problemen.
Planen är att bygga ut möjligheten att pumpa från flera brunnar konstant till en totalt av
cirka 10-20 l/s för inblandning i ytvattenråvattnet till Kungälvs vattenverk. Kommunen
undersöker även möjligheten att pumpa 100% grundvatten som råvatten in till Kungälvs
vattenverk. Men detta kräver ombyggnation och reparation på Dösebacka vattenverk,
samt planering eftersom Kungälvs vattenverk behöver kunna ställas om för 100 %
grundvattenintag.
Sedan Kungälvs kommun har tagit Dösebacka vattenverk ur drift har grundvattennivån
stigit rejält i Dösebacka vattentäkt. Kommunen får grundvatten in i källare i Dösebacka
som vi måste pumpa ut kontinuerligt. Kommunen har nu ett hus som måste rivas på
grund av att det sjunker ner i marken. Att kunna pumpa ett nominalflöde till Kungälvs
vattenverk för temperaturreglering hjälper därmed också till med att hålla
grundvattennivån under marknivå.

2.6

Reservvatten och nödvatten
Dösebacka är reservvattentäkt för Göta älv, men används även kontinuerligt som
”stödvattentäkt” med leverans av råvatten till Kungälvs vattenverk. Även planer på
samarbete mellan Tjörn, Stenungsund, och Kungälv om reserv- och nödvattenförsörjning
finns.

2.7

Vattentäktens värde
Värdet på en vattentäkt beror bland annat på uttagbara vattenmängder, nuvarande och
framtida vattenutnyttjande, kostnader för en alternativ vattentäkt med samma kvantitet
och kvalitet samt på tillgång på reservvattentäkter. För vattenförsörjningsändamål är
utvinningsvärdet av största intresse. Vattentäktens värde bestäms ofta av kostnaden för
att ersätta vattentäkten med ett likvärdigt alternativ i händelse av att den blir obrukbar.
Enligt Göteborgsregionens vattenförsörjningsplan utgör grundvattenförekomsten Södra
Dösebacka en viktig resurs i regionen. Vattenresursen är även bedömd att vara av
mellankommunal betydelse, baserat på konstgjord infiltration. I Kungälvs
vattenförsörjningsplan påtalas också värdet av de befintliga vattentäkterna och deras
betydelse både idag och i framtiden
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2.8

Ägandeförhållanden
Vattentäkten och uttagsbrunnarna ligger idag på fastigheten Stan 1:1 med flera,
Fastigheterna som vattentäkten ligger på ägs av Kungälvs kommun till allra största delen.

2.9

Vattendom
Vattendomen för vattentäkten Dösebacka som är den gällande gavs 1984 (Dom DVA 21).
Den föregicks av Dom A5 från 1961 och Dom DVA 59 1975.
Domen från 1961 medger grundvattenuttag på 40 l/s.
Domen från 1975 medger uttag ur älven på 200 l/s fram till 1984.
Domen från 1984 medger uttag ur älven på 200 l/s, att infiltrera det uttagna älvvattnet,
samt uttag av grundvatten på ytterligare 100 l/s, utöver de 40 l/s som redan medgetts
1961 (d.v.s. totalt 140 l/s).
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3

Hydrogeologisk beskrivning

3.1

Områdesbeskrivning
Dösebackaplatån är en israndbildning 5 km norr om Kungälv, precis väster om Göta älv.
Platån var ursprungligen cirka 2,5 km lång och cirka 1,2 km bred men täktverksamhet har
minskat utbredningen väsentligt på sina ställen. Vid den gamla täkten finns cirka 30 m
höga nästan lodräta skärningar i platån.

3.2

Markanvändning
Dösebacka vattentäkt är placerad precis väster om Göta älv. I området finns förutom
Dösebacka avvecklade vattenverk, Kungälvs vattenverk samt ett fåtal bostadshus. Sedan
1984 är Dösebacka förklarat som naturreservat, och naturreservatet och
vattenskyddsområdet överlappar varandra något.
Det har historiskt förkommit många olika typer av verksamheter i området. Nere vid älven
låg tidigare en cementindustri som byggde och ägde vattenverket fram till 1988 då
kommunen köpte det.

3.3

Geologi
Göta älvdalen är en utpräglad sprickdal med både väl utbildade och oregelbundna
dalsidor. Älvdalens ravinlandskap har bildats genom vattenerosion, ras och skred. Från
utloppet ur Vänern följer dalen i stort sett berggrundens strykningsriktning från
nordnordost till sydsydväst och den utgör en gränszon mellan granitoida bergarter i väster
och förgnejsade bergarter i öster.
Dalgången är fylld av sediment som avsattes i samband med att inlandsisen avsmälte
från området för cirka 12 500 år sedan. Smältvattnet från isen avsatte finkorniga sediment
i form av glacial lera. I mitten av dalgången är lerdjupet cirka 30-40 meter, men detta
smalnar av mot kanterna där det även går i dagen på vissa platser. Under lerlagret finns
ett sand- och grusmaterial med inslag av bottenmorän, på sina ställen cirka 10 m mäktigt.
Detta bekräftas av borrningarna av brunnarna, som även visar insprängda linser av hårt
packat moränmaterial i både lerlagren och sandlagren.
Grusavlagringen som utgör Dösebackaplatån höjer sig mer än 75 m över Göta älv.
Främst uppbyggd av morän med mellanliggande skikt av isälvsmaterial.
Lageruppbyggnaden av israndbildningen finns kartlagd av SGU, och samtliga lager i
platån är i öster avskurna och överlagras morän.
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Figur 3. Jordartsfördelning vid Dösebacka. ©SGU

3.4

Avrinning och grundvattenbildning
Dösebacka vattentäkt har två olika tillrinningsområden, ett för Göta älv, och ett för
Dösebackaplatån. Den korrigerade årsmedelnederbörden i Kungälv (station 4677) är
cirka 900 mm. Avrinningen uppgår till cirka 500 mm/år, vilket motsvarar cirka 16 l/s*km2.
Detta motsvarar maximalt tillgänglig nybildning av grundvatten för hela Dösebackaplatån.
Grundvattenbildningen i isälvsmaterial bedöms vara i storleksordningen cirka 80 % av
avrinning, det vill säga cirka 400 mm/år eller cirka 13 l/s*km2. Dösebackaplatån har
ursprungligen haft en utbredning på cirka 3 km2, men har efter täktverksamheten krympt.
En del av platån ligger längre söderut än Dösebacka vattenverk och därför kan inte dessa
siffror ses som den mängd grundvatten som finns tillgängligt som naturligt grundvatten i
täkten.
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3.5

Hydrogeologi
Enligt SGU:s bedömning klassas Dösebackaavlagringen som ett grundvattenmagasin
med mycket goda uttagsmöjligheter, i storleksordningen 25-125 l/s. Avlagringarna längs
med strandkanten klassas som 5-25 l/s från sand- och gruslager under finkorniga
sediment.
Transmissiviteten i brunnsområdet beräknades 1991, med hjälp av uppmätta värden på
utpumpad vattenmängd samt grundvattennivåer i observationsrör, till 2,87*10-3 m2/s, med
en uppskattad mäktighet på 10 meter blir den hydrauliska konduktiviteten 3*10-4 m/s.

3.5.1 Grundvattennivå och hydraulisk gradient
Grundvattennivån i Göta älvs dalgång lutar svagt i älvens längdriktning, och antas vara
den naturliga strömningsriktningen. På Dösebacka sker den naturliga grundvattentransporten främst nordväst till sydost, vilket använts vid placeringen av
infiltrationsdammar och brunnar. Utredningen 1991 uppskattar grundvattenytans gradient
norr och söder om vattentäkten till som högst 5-10 promille. Grundvattnets naturliga
lutning approximeras, från mätningar på platåns motsatta sida där ingen täktverksamhet
förekommit, till 10-50 promille. Grundvattentransporten sker i älvens strömningsriktning
med gradienten 2 promille, samt från infiltrationsdammarna ner mot brunnarna med 10
promille. Den effektiva porositeten uppskattas till max 10 %. Strömningshastigheterna
beräknades i utredningen till 0,1 m/dygn i strandzonen i älvens riktning, samt 1,0 m/dygn
från platån vinkelrät mot älven.
Grundvattenytan i brunnsområdet är avsänkt 1-2 meter, i brunnarna uppgick 1991
avsänkningen till cirka 20 meter med mycket branta avsänkningstrattar.
Grundvattennivåerna i brunnarna och området mäts regelbundet.

3.6

Naturliga barriärer och sårbarhetsbedömning
Sårbarhet betecknar markens och vattnets känslighet för att påverkas av en förorening,
eller med andra ord, markens brist på förmåga att reducera en förorenings farlighet under
transporten i mark och vatten. Naturliga barriärer kan vara ett skyddande lerlager som
minskar ett områdes sårbarhet. Områden där täktverksamhet tidigare bedrivits är sårbara
eftersom delar av jordlagren över grundvattenytan har grävts bort och avståndet till
grundvattenytan därmed är litet.
Göta älv är ett vattendrag med stora risker inom avrinningsområdet och hög sårbarhet.
Hela isälvsavlagringen Dösebacka kan betecknas som sårbar eftersom
grundvattenmagasinet är öppet och skyddande lerlager saknas förutom längs
strandkanten. Inom det tidigare grustäktsområdet är sårbarheten för grundvattenförorening större.
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4

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

Figur 4. Dössebacka naturreservat överlappar till viss del vattenskyddsområdet. Detaljplanen för
Kungälvs vattenverk ligger delvis inom vattenskyddsområdet, i den nordligaste änden. Kuungälvs
kartan 2021.

4.1

Aktuella planbestämmelser

4.1.1 Översiktsplan Kungälvs kommun
Kungälvs kommuns gällande översiktsplan, utgörs av Översiktsplan 2010 tillsammans
med konsekvensbeskrivning av översiktsplanen samt mark och vattenanvändningskarta
och antogs av kommunfullmäktige 2012-01-19.
Översiktsplanen återspeglar bland annat kommunens visioner för framtida VA-arbete, och
nämner att en tydlig och långsiktig plan behövs för kommunen tillsammans med
uppföljning av vatten- och avloppslösningar.
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4.1.2 Detaljplaner
Området direkt norr om nuvarande vattenskyddsområde är detaljplanelagt för Kungälvs
vattenverk. (Romelanda 349, Detaljplan för vattenverk, del av Stan 1:1 m fl, Kungälvs
kommun, Västra Götalands län, 2015-08-28.)
4.1.3 Lokala föreskrifter och områdesbestämmelser
Inom Kungälvs kommun gäller Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och
miljön antagna av kommunfullmäktige 2019-11-07. Föreskrifterna behandlar enskilda
avloppsanläggningar, djurhållning, gödselspridning, värmepumpar, spridning av
bekämpningsmedel med mera.
4.1.4 Naturvärden
Dösebackaplatån har varit naturreservat sedan 1984 då den mäktiga avlagringen ”har
ansetts vara av särskilt värde ur vetenskaplig synpunkt” Tidigare har även fossilfynd från
myskoxe och mammut hittats i platån.
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5

Riskkällor i anslutning till Dösebacka vattentäkt
Sedan det befintliga vattenskyddsområdet med skyddsföreskrifter togs fram har
riskkällorna i mycket liten grad förändrats. Därför har nedanstående riskanalys ansetts
tillräcklig med de mindre juseringar som har gjorts. De risker som uppmärksammats
hanteras på lämpligt sätt i förslaget till nya skyddsföreskrifter.
Det har historiskt förkommit många olika typer av verksamheter i området, och avsikten
med skrivningarna i föreskrifterna är att på ett tydligt sätt kunna hantera även eventuella
framtida verksamheter.

5.1

Genomförande
Riskinventering har dels genomförts med fältbesök, dels med sammanställning av
befintligt material.
Riskkällor inom tillrinningsområdet för Dösebacka vattentäkt är både platsspecifika
riskobjekt och risker förknippade med en viss typ av markanvändning. Riskkällor inom
tillrinningsområdet för Göta älv finns inte med i sammanställningen utan hanteras i
arbetet med vattenskyddet för Göta älvs ytvattentäkt.

5.2

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

Klimatförändringar och översvämningar

o

Sabotage, kris och krig

o

Vägar och transporter

o

Jord- och skogsbruk

o

Bebyggelse

o

Försämring av råvatten

o

Övriga riskkällor

De olika riskobjekten beskrivs och sammanställs nedan.
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5.2.1 Klimatförändringar och översvämningar
Mycket talar för att stora delar av Sverige går mot ett mildare och blötare klimat. Det
medför i så fall att risken för översvämningar ökar. Därmed kan föroreningar lättare
spridas till yt- och grundvatten. Mer extrema väderförhållanden leder till ökad risk för
bland annat häftiga nederbördstillfällen och perioder av extrem torka. Extrema
nederbördtillfällen kan medföra följande risker, vilket också tidigare erfarenheter från
perioder med höga regnmängder visar:
o Bräddning av avlopp
o Stora dagvattenmängder
o Översvämningar och bortspolning av föroreningar från pågående och nedlagda
verksamheter i anslutning till vattendrag och sjöar
o Ökad olycksfrekvens, till exempel underminering av vägar
o Ökad grumlighet i vattendrag
Brunnarna för vattentäkten i Dösebacka ligger i direkt anslutning till Göta älv, vilket gör att
flera av brunnarna står i vatten. Brunnarna bedöms vara konstruerade så att inget
ytvatten rinner in i brunnarna idag.
5.2.2 Sabotage, kris och krig
Vattenförsörjningen är en känslig sektor för sabotage och i samband med kris och krig.
Risker rör bland annat åverkan på fasta installationer, vilket kan motverkas av fysiskt
skydd. Risker förknippade med sabotage, kris och krig har inte analyserats i denna
rapport. En särskild riskanalys med fokus på dessa risker rekommenderas. Detta bör
inarbetas i kommunens beredskapsplan.
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5.2.3 Vägar och transporter
En mindre (tidigare ”väg 629”) passerar mellan brunnarna och infiltrationsbassängerna.
Trafikmängden på den vägen bedöms vara måttligt men innebär ändå en risk på grund
av vägens placering mellan bassängerna och brunnarna.
Potentiella risker som är förknippade med vägar och transporter är:
o Olyckor
o Vägdagvatten
o Vägsalt
Olyckor
Olyckor sker statistiskt sett på alla typer av vägsträckor, men speciellt utsatta delar utgörs
av vägavsnitt där trafiksituationen är komplex och där trafikmängden är hög. Det är främst
olyckor med farligt godstransporter som bedöms utgöra en risk för förorening av
grundvattnet, men även olyckor med tunga fordon utgör en risk eftersom fordonets tankar
kan innehålla en stor volym diesel som kan läcka ut i händelse av en olycka.
Sannolikheten för att en olycka med farligt gods ska inträffa på vägen mellan
infiltrationsdammarna och brunnarna är liten, men en olycka kan medföra stora
konsekvenser för vattentäkten. Risken för att vattentäkten i Dösebacka ska påverkas
bedöms också som mycket stor eftersom avståndet mellan vägen och vattentäkten är
nästintill obefintligt.

Vägdagvatten
Dagvatten från vägar utgör en diffus föroreningskälla. Vägdagvattnet innehåller ofta
tungmetaller i form av koppar, bly och kadmium samt opolära alifatiska kolväten och PAH
(polycykliska kolväten).
Kontinuerligt slitage där små partiklar frigörs från bildäck och vägbana samt emissioner
från biltrafiken bidrar till förorening av vägdagvatten som sprids vidare via ytavrinning.
Trafikmängden på den närbelägna lokalvägen är begränsad och risken för att
vattentäkten ska påverkas av vägdagvatten bedöms därför som liten.
Vägsalt
Klorid och natrium från vägsalt kan utgöra en risk för grundvattnet och en vattentäkt.
Vanligtvis sprids något kg salt/m2 och år på vägar. Klorid rör sig lätt i marken med
grundvattenflödet. Vägen som går mellan infiltrationsdammarna och brunnarna saltas inte
precis vid vattentäkten.
5.2.4 Jord- och skogsbruk
Jord- och skogsbruk utgör i olika delar av verksamheten varierande hot för vattentäkten.
Inom jordbruket är det framförallt spridning av bekämpningsmedel och gödselmedel som
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kan förorsaka försämrad vattenkvalitet. Skogsbruket innebär en risk för försämrad
vattenkvalitet dels genom näringsläckage, dels genom markskador som bland annat
riskerar förändrad markkemi och läckage av bland annat kvicksilver, dels och läckage
från de arbetsfordon och mobila tankar som används i verksamheten.
Det förekommer i dag inte något aktivt jord- eller skogsbruk inom vattenskyddsområdet.
Det finns dock ett behov att ta med dessa verksamheter i föreskrifterna för att ha
möjligheterna att hantera eventuella framtida aktiviteter, speciellt avseende framtida
avverkningar då det finns skog inom skyddsområdet
Jordbruksmark finns cirka 600 meter väster, samt 1500 meter norr om vattentäkten.
De risker som kan förknippas med jord- och skogsbruk är främst:
o Bekämpningsmedel
o Växtnäringsämnen
o Bränsletankar
Bekämpningsmedel
Även vissa tillåtna bekämpningsmedel har beaktansvärd hög toxicitet, vilket gör att de
kan komma att utgöra en risk för försämrad vattenkvalitet. Även hantering och transport
av bekämpningsmedel utgör en riskkälla.
Skogsbruket står endast för en liten del av samhällets användning av
bekämpningsmedel. Det är främst plantor som behandlas med bekämpningsmedel som
utgör en risk.

Växtnäringsämnen
Det finns huvudsakligen två typer av gödselmedel; handelsgödsel (kemiskt framställt) och
naturgödsel (djurspillning). Naturliga gödselmedel utgör risk för vattenkvaliteten främst
genom dess innehåll av mikrobiella föroreningar, vilka kan överleva under lång tid. Alla
typer av växtnäringsämnen utgör dock en risk för spridning av näringsämnen.

Bränsletankar
Lagringstankar för petroleumprodukter inom jord- och skogsbruksverksamhet innebär en
risk för att petroleumprodukter genom spill och läckage kan förorena grundvattnet.
5.2.5 Bebyggelse
Överallt där människor bor och vistas förekommer en rad potentiella risker för
grundvattenförorening. Risker är dels förknippade med boende, dels med olika typer av
verksamheter. All hantering av för grund- och ytvatten skadliga ämnen som kan komma i
kontakt med vattentäktens tillrinning utgör en risk. Olyckor kan inträffa som orsakar stora
utsläpp av skadliga ämnen, men även kontinuerliga diffusa utsläpp riskerar att hota
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vattentäkten. Samlad bebyggelse finns norr om vattentäkten. De risker som kan
förknippas med bebyggelse är:
o
o
o
o
o
o
o

Oljecisterner
Hemkemikalier
Parkering och uppställning av fordon samt fordonstvätt
Avloppsanläggningar
Energianläggningar
Upplag av avfall
Anläggningsarbeten

Oljecisterner
I samband med uppvärmning av bostäder hanteras stora mängder olja. Ett väsentligt
riskmoment med oljecisterner är transporter och påfyllning.

Hemkemikalier
Bekämpningsmedel och övriga hemkemikalier utgör en risk för vattentäkten inte enbart
då de används för yrkesmässigt bruk utan även vid privat bruk. Rester av
bekämpningsmedel kan vid låga halter påverka vattenkvaliteten och nedbrytningen av en
del medel är långsam, vilket gör att ämnena stannar kvar länge i marken.

Parkering och uppställning av fordon samt fordonstvätt
Inom bebyggda områden är regelbunden parkering och uppställning av fordon samt
fordonstvätt med eller utan avfettningsmedel vanligt förekommande. Parkering och
uppställning av fordon kan innebära risk för läckage av bland annat petroleum.
Fordonstvätt på gatan medför att utsläpp av tungmetaller, olja och rengöringskemikalier
med mera tillförs dagvattnet.

Avloppsanläggningar för hushållsspillvatten
Bostäderna, och övriga byggnaders avlopp av typen hushållsspillvatten, i och i anslutning
till vattentäkten och vattenskyddsområdet är anslutna till kommunalt spillavlopp.
Kommunala avloppsanläggningar och ledningar kan utgöra en risk för
grundvattenförorening genom bräddning, eventuellt ledningsbrott eller läckage, vilket kan
medföra spridning av mikrobiella föroreningar samt näringsämnen (kväve och fosfor).

Energianläggningar
Riskerna med energianläggningar i jord och berg är främst förknippade med
anläggningsskedet. För bergvärmeanläggningar är det främst utförande av borrhålet samt
borrhålet i sig som utgör en risk genom att en snabb och relativt öppen transportväg
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skapas mellan markytan och grundvattnet. Risker förknippade med läckage av
köldbärarvätska bedöms vara små eftersom denna ska vara biologiskt nedbrytbar.

Upplag av avfall
Upplag av avfall är ytterligare en risk förknippad med bebyggd miljö. Mindre upplag är
allmänt förekommande inom bebyggda områden.

Anläggningsarbeten
Anläggningsarbeten omfattar borrning, schaktning, sprängning mm. Risker förknippade
med anläggningsarbeten är spill och läckage av petroleumprodukter samt förändring av
transportvägar för grundvatten.
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5.2.6 Övriga riskkällor

1. Förorenad mark söder om området, bland andra Dösebacka 4:2 och 4:8.
Området söder om vattentäkten är ett av länsstyrelsens prioriterade MIFO-områden.
Oljeprodukter upptäcktes av kommunen redan 1988 och ett antal marksaneringar har
gjorts inom området. I hamnområdet förekommer förorenad mark efter tidigare
verksamheter. Genomförda hydrogeologiska undersökningar visar att
grundvattenströmningen i området sannolikt är riktad mot Göta älv och inte mot
vattentäkten. Det går dock inte att bortse från denna risk och det är viktigt att kontrollera
förändring av grundvattenkvalitet över tiden.

Figur 5. Förorenad mark söder om vattenskyddsområdet. WebbGIS Kungälvs kommun 2021.
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2. Förorening från fordon i den gamla grustäkten
I den gamla grustäkten söder om vattentäktsområdet har det framförallt tidigare pågått
olovlig motorfordonstrafik. Den avslutade grustäkten utgör en risk för vattentäkten genom
att området är mycket sårbart med avseende på förorening av grundvattnet eftersom
skyddande barriär saknas. En stor del av materialet över grundvattenytan är bortgrävt,
vilket medför att föroreningar applicerade på markytan snabbt kan nå grundvattnet.
Dessutom saknas ett fullgott vegetationsskikt, vilket ytterligare ökar sårbarheten. Det är
därför viktigt att området skyddas mot olämplig markanvändning.

Figur 6. För att minimera risken för olovlig motorfordons trafik har kommunen dels satt upp en bom
och placerat ut stora stenar i ”infarten”, dels satt upp en skylt med information om vad som gäller.

Figur 7. Skylten enligt texten till Figur 6. Skyltinnehållet behöver uppdateras med bland annat
aktuell information rörande organisation.
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3. Skred
I december 2006 inträffade två ras/skred i sluttningen väster om vattentäkten. Området
besiktigades strax efter. Erosion och skred i området riskerar att påverka grundvattnet då
det naturliga markskyddet försvinner.

Figur 8. Den avslutade grustäkten och rasbranten mot väster, söder om vattentäkten.
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Figur 9. Förutsättningar för skred i Dösebackaområdet, WebbGIS, Kungälvs kommun 2021.
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6

Riskbedömning inom tillrinningsområdet för Dösebacka vattentäkt

6.1

Skyddsbehov
Vattentäktens värde och sårbarhet styr behovet och omfattningen av skyddsbehovet.
Förekomst av riskkällor i vattentäktens närområde är också styrande för skyddsbehovet.
Dösebacka vattentäkt har ett högt skyddsbehov som kommunal ”stöd”- och
reservvattentäkt för Kungälvs kommun och Ale kommun.

6.2

Riskbedömning
Riskbedömningen är en sammanvägd bedömning av sannolikheten för att en
föroreningskälla kan komma att påverka vattentäkten negativt samt bedömningen av
konsekvensen för vattentäkten vid en oönskad händelse.
Sannolikhetsbedömningen baseras på nedanstående faktorer, vilka tillsammans uttrycker
sannolikheten för att en oönskad händelse bedöms kunna inträffa.
o
o
o

Sannolikhet för riskförekomst inom vattentäktens tillrinningsområde
Sannolikhet för emission vid riskförekomst inom vattentäktens tillrinningsområde
Sannolikhet för ogynnsam transportmöjlighet till vattentäkten

Konsekvensbedömningen baseras på nedanstående faktorer, vilka tillsammans
bestämmer den negativa konsekvensen för vattentäkten av en eventuell oönskad
händelse.
o
o
o
o
o
o

Markens och vattnets sårbarhet uttryckt som systemets inneboende känslighet för
påverkan
Avståndets inverkan på reduktion av föroreningen genom nedbrytning, fastläggning
och spädning fram till vattenuttaget
Emissionens inneboende förmåga att motstå nedbrytning och fastläggning
Emissionens farlighet
Belastning, mängd, volym av emissionen
Utbredning av riskförekomst

6.2.1 Dösebacka vattentäkt
De största riskerna med avseende på Dösebacka grundvattentäkt bedöms vara:


Förorenande markanvändning inom nedlagd grustäkt strax söder om vattentäkten.



Förorenad mark i området Dösebacka hamn cirka 150 meter sydväst om
vattentäkten.



Vägen mellan infiltrationsbassängerna och brunnarna.



Förorening av råvattnet i Göta älv.
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7

Utformning av vattenskyddsområde
Utifrån vattentäktens hydrogeologiska förhållanden samt resultatet av riskbedömningen
föreslås ett vattenskyddsområde med samma utbredning som gäller idag, det vill säga
enligt Figur 10, och enligt Bilaga 1.

Figur 10. Föreslagen utbredning av vattenskyddsområde för Dösebacka grundvattentäkt. Förslaget
innebär att utbredningen inte ändras jämfört med gällande vattenskyddsområde för Dösebacka.
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7.1

Krav och allmän metodik
Det övergripande målet med vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter är att preventivt
söka skydda en vattentäkt eller område möjligt för vattentäkt. Skydd av grundvattentäkter
regleras genom Miljöbalken (SFS 1998:808, 7 kap). Naturvårdsverket gav i sina allmänna
råd (2003:16) och handbok för vattenskyddsområden (2010:5) anvisningar för skydd av
vattentäkter. Havs- och vattenmyndigheten ger i sin Vägledning om inrättande och
förvaltning av vattenskyddsområden (Rapport 2021:4) just vägledning för arbete med
inrättande av vattenskyddsområden.
Vattenskyddsområdet för en vattentäkt bör i princip, enligt gällande råd och anvisningar
omfatta hela tillrinningsområdet. Av hydrogeologiska skäl begränsas ibland området när
skyddsförhållandena är goda, uppehållstiden är tillräcklig eller det annars inte är skäligt
att införa restriktioner inom så stora områden. Varje vattenskyddsområde som inte
omfattar hela tillrinningsområdet är dock alltid associerat med en viss risk att en
förorening precis utanför gränsen, som således inte omfattas av restriktionerna, inte
hinner dämpas tillräckligt mycket innan det når vattentäkten.

7.2

Skyddszoner
Vattenskyddsområdet föreslås delas upp i två skyddszoner, inhägnad vattentäktzon samt
primär skyddszon. En uppdelning av vattenskyddsområdet i olika skyddszoner gör att
skyddsföreskrifterna blir mer nyanserade och skäliga, samt att lägre respektive högre
krav kan ställas på verksamheter inom olika områden beroende främst på närheten till
uttagsbrunnen.

7.2.1 Vattentäktszon
Vattentäktszonen avgränsas till inhägnade områden runt brunnar, infiltrationsdammar
med mera. Syftet är att säkra ett effektivt närskydd för vattentäkten. Marken inom
vattentäktszonen bör endast disponeras av vattentäktsinnehavaren. Annan verksamhet
än vattentäkt bör inte förekomma inom detta område. Om det finns flera uttagsområden
ska alla utformas som vattentäktszoner.
Brunnarnas lägen anges inte med anledning av uppgifternas känslighet ur ett
säkerhetsperspektiv.
7.2.2 Primär skyddszon
Vid identifiering av primär skyddszon för grundvatten måste särskilt känsliga (sårbara)
områden beaktas. Syftet med den primära skyddszonen är att riskerna för akut förorening
minimeras. En akut förorening ska hinna upptäckas och åtgärder vidtas innan
föroreningen når vattentäktszonen. Den yttre gränsen för den primära skyddszonen sätts
så att uppehållstiden från den primära zonen yttre gräns till vattentäktszonen gräns
beräknas vara minst 100 dygn. Syftet med skyddsområdet är också att bibehålla en hög
grundvattenkvalitet eller att förbättra kvaliteten.
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7.3

Avgränsning av skyddsområdet och yttre gräns för primär skyddszon
Dösebacka vattenskyddsområde har utformats för att skydda vattentäkten i Dösebacka.
Eftersom kommunen har valt att föreslå att den yttre gränsen för vattenskyddsområdet
förblir oförändrad jämfört med gällande vattenskyddsområde från 1992 så har inga nya
beräkningar använts i underlaget för avgränsningen av skyddsområdet. Ett av motiven för
detta ställningstagande är att uttaget ur täkten idag är mycket mindre än vad det var dels
då skyddsområdet beslutades 1992, dels då Dösebacka vattentäkt användes som
huvudvattentäkt för Kungälvs kommun fram till 2018.
Nedanstående beräkningar och motiv för avgränsningar i olika vädersträck innehåller
därför också text ur materialet från 1991, för framtagande av skyddsområdet som
beslutades 1992.
Skyddsområdets begränsning har beräknats för en generell uppehållstid av cirka 1 år.
Väster
Med användning av de vattentransportvärden som redovisats innebär detta att den
västliga begränsningen bör ligga cirka 350 meter väster om brunnarna.
Naturskyddsområdets västra begränsning ligger cirka 700 meter väster om brunnarna,
vilket är ett ur skyddssynpunkt onödigt stort avstånd, eftersom tillrinningsområdets gräns
ligger cirka 400 m väster om brunnsområdet. Väster om denna gräns lutar
grundvattenytan enligt gjorda observationer västerut. Skyddszonens västra gräns kan
därför i princip följa vägen på åskrönet. Anpassning har på planen skett till befintlig
fastighetsindelning så att gränslinjen i stort sett föreslås följa fastighetsgränserna.
Öster
Österut begränsas vattentäktsområdet av Göta älv men det kan inte anses rimligt att
innefatta älven i skyddsområdet. Ytvattnets skydd täcks av generella regler i
miljöskyddslagstiftningen, men för intagsområdet och själva strandzonen bör detta skydd
förstärkas genom att skyddszonens östra gräns förläggs 50 á 100 meter ut i älven. Även
här anpassas zongränsen där så är möjligt till befintliga fastighetsgränser.
Idag regleras skydd av grundvattentäkter regleras genom Miljöbalken. Kungälvs kommun
deltar i ett pågående arbete med övriga kommuner i Göta älvdalen för att ta fram ett
gemensamt vattenskyddsområde för ytvattentäkten Göta älv och Vänersborgsviken, ett
område som sträcker sig från Vänersborgsviken ner till Göteborg. Avgränsningen av
Dösebacka vattenskyddsområde är utformad mot bakgrund av att vattentäkten nu
framförallt används som grundvattentäkt rutinmässigt. Detta mot bakgrund av att
pågående arbete med vattenskyddsområdet för Göta älv och Vänersborgs viken hanterar
enbart ytvattenskydd för älven.
Norr och söder
Norr- och söderut blir avståndet för ett års uppehållstid cirka 50 m. Vid bestämning av
begränsningslinjens läge togs hänsyn till den lovgivna möjligheten till utsträckning av
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vattentäktsområdet genom att ytterligare brunnar utförs. Sedan 1992 har ytterligare
brunnar utförts i det aktuella området som motiverade begränsningslinjens läge.
7.3.1 Naturlig grundvattenströmning
Den naturliga grundvattenströmningen i området runt Dösebacka vattentäkt är riktad åt
två håll. Dels rinner grundvattnet längs med Göta älvdalen norr mot söder, dels rinner
grundvattnet från platån mot älven.
7.3.2 Vattentäktszon
Existerande och planerade brunnsområden, samt sedimentations och
infiltrationsanläggningarna förslås tillhöra vattentäktszon och ska vara inhägnade.

Figur 11. Vattentäktzonens alla ingående delar ska vara inhägnade.

7.4

Genomförande samt motiv till gränsdragningar
Nedanstående generella motiv har beaktats för vattenskyddsområdets principiella storlek.
Mot bakgrund av nedanstående, ej rangordnade motiv och med de redovisade aktuella
och prognostiserade riskerna, belastningar och riskkällornas lokalisering, bedömer vi vårt
förslag till principiell storlek utifrån försiktighetsprincipen (Miljöbalken 2 kap § 3) att inte
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vara orimligt. Inom vissa områden har motiven till gränsdragningen bedömts nödvändiga
att specificera ytterligare.
7.4.1 Strategi och generella motiv
1. Grundregeln är att vattenskyddsområdet i princip bör omfatta hela vattentäktens
tillrinningsområde.
2. Nödvändigheten av att bevara en god vattenkvalitet kan inte ifrågasättas.
Vattenskyddsområdet ska ha den storlek som behövs med hänsyn till syftet. Syftena
är att lämna garantier för att en så god kvalitet som möjligt på råvattnet kan erhållas
inom ramen för en samhällsekonomisk avvägning, så att råvattnet efter normalt
reningsförfarande kan användas för sitt ändamål (dricksvattenframställning), samt att
även skydda den vattenresurs som kan komma att användas som vattentäkt i
framtiden.
3. Vid dricksvattenframställning är det bättre att motverka en förorening snarare än att
eliminera den med ytterligare beredning.
4. Grundvatten ska kunna användas som en dricksvattentäkt enligt direktiv till
miljökvalitetsnormer för vatten (prop. 1997/98:145) (Miljödepartementet, 1999). Ett
vattenskyddsområde ska därför ha så stor utsträckning att detta kan uppnås med hjälp
av information, restriktioner och naturlig barriärförmåga. Storleken avgörs av de
riskkällor och belastningar som konstaterats, samt naturlig barriärförmåga och
skyddsåtgärder.
5. Hushållningsreglerna i Miljöbalken innebär, trots att en avvägning ska göras mellan
det skyddande intresset och motstående intressen, att enbart ekonomiska
hänsynstaganden inte får äventyra de värden som man vill skydda. Vårt förslag till
vattenskyddsområde baseras på en tolkning av hur avvägningen praktiskt bör göras,
och är ett förslag med en associerad risk att vattenskyddet ändå inte kan uppnås. Med
nuvarande utformning bedöms den risken acceptabel och i linje med lagstiftarens
intentioner. Varje annan storlek innebär en annan risk att syftet bakom vattenskyddet
inte kan uppnås. I grunden är det en politisk fråga att göra avvägningen mellan den
risk man utsätter konsumenterna för samt de restriktioner som nödvändigtvis
uppkommer för att uppnå en viss riskreduktion.
7.4.2 Platsspecifika motiv
Mot bakgrund av de hydrogeologiska förhållandena och resultatet av riskbedömningen
föreslås en primärskyddszon enligt Figur 10 (och enligt Bilaga 1).
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8

Bakgrund till valda skyddsföreskrifter
Vattenskyddsområdet är indelat i vattentäktszon och primär skyddszon. I samtliga zoner
gäller de restriktioner och anvisningar som gäller generellt för vattenskyddsområden,
bland annat sådana föreskrifter som gäller lagring av brandfarliga vätskor, spridning av
bekämpningsmedel och andra tillämpbara regleringar.
Lagstiftning, Havs- och vattenmyndigheten, EU, Boverket, SGU, Livsmedelsverket,
Miljömålskommittén, Kungälvs kommun och många andra anser att vattenskyddet
långsiktigt måste förbättras. Att införa vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter enligt
miljöbalken är ett av många verktyg för att uppnå detta.
Syftena är att:

8.1

o

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

o

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

o

Bibehålla eller förbättra vattenkvaliteten och minska risken för förorening.

o

Identifiera olika intressen som vill använda mark och vatten.

o

Använda mark och vatten på bästa sätt.

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

8.2

Riskanalysens överföring till vattenskyddsföreskrifter
Skyddsföreskrifterna beaktar befintliga risker, men de ska även vara framåtsyftande och
föreskriver därför även om verksamheter som inte är aktuella idag. Det är de främsta
riskerna från riskanalysen som bör övervägas få de strängaste restriktionerna, enligt
kommunens ställningstagande.
Riskbedömningen har speciellt lyft fram fordonsanvändning inom den avslutade
grustäkten, förorenad mark inom Dösebacka hamn, samt vägen genom vattentäkten.
Risken med den närliggande vägen kan delvis regleras i skyddsföreskrifter medan

32 (32)

Punkt 16/22, Bilaga 5: Dösebacka_TB_20220319

fordonsanvändningen i grustäkten lättast regleras med fysiska åtgärder och tillsyn.
Risken med förorenad mark hanteras inte heller av skyddsföreskrifter utan med andra
riskreducerande åtgärder, till exempel tillsyn och detaljerad riskanalys.
Riskanalysens resultat är en av flera aspekter som beaktas vid utformning av förslag till
skyddsföreskrifter. Utöver riskanalys påverkar Havs- och vattenmyndighetens
Vägledning, baserad på Miljöbalkens allmänna hänsynsregler, samt kommunens
ställningstagande, såväl omfattning som nivå av de restriktioner som föreslås. Det finns
således ingen koppling mellan enbart riskanalysens resultat och föreskrifternas
utformning.

8.3

Andra typer av riskreducerande åtgärder
Det finns flera typer av riskkällor som varken är möjliga eller lämpliga att reglera genom
skyddsföreskrifter. I syfte att uppnå önskad riskminskning inom Dösebacka
vattenskyddsområde kommer föreskrifterna bara vara en del i arbetet att uppnå ett säkert
vattenskydd. Föreskrifterna kompletteras med aktivt arbete med övriga typer av
riskreducerande åtgärder. De åtgärdstyper som kan bidra till riskminskning, och därmed
ett ökat vattenskydd, utöver vattenskyddsföreskrifter utgörs främst av följande;
•
•
•
•
•
•
•

Indirekt lagstiftning inom vattenskyddsområde
Beredskapsplan
Detaljerad riskanalys
Riktlinjer för planering
Tillsyn
Fysisk åtgärd
Information

Olika typer av riskreducerande åtgärder bidrar på olika sätt till ett ökat vattenskydd. Vilka
åtgärder som är lämpliga varierar för olika risker och beror på förutsättningar i enskilda
fall samt på riskens allvarlighetsgrad och hot.

8.4

Skyddsföreskrifternas restriktionsnivå

8.4.1 Generella krav
För att åstadkomma ett tillfredsställande skydd för vattentäkten, föreslås
skyddsföreskrifter enligt Bilaga 2. Föreskrifterna har arbetats fram under en utsträckt
tidsperiod från cirka 2014 fram tills nu. Därför grundar sig arbetet i stor utsträckning på
Naturvårdsverkets vägledande dokument om utformning av vattenskyddsområden och
skyddsföreskrifter. Materialet har dock delvis arbetats om gentemot Havs- och
vattenmyndighetens nyare vägledning.
Skydd av vattentäkter regleras i stort genom Miljöbalken (SFS 1998:808, 7 kap). Havsoch Vattenmyndigheten ger vägledning för skydd av ytvattentäkter i ” Havs- och
vattenmyndighetens Vägledning om inrättande och förvaltning av vattenskyddsområden
Rapport 2021:4”. För såväl yt- som grundvattentäkter beaktas även EU:s ramdirektiv för
vatten. Enligt EU:s ramdirektiv är det övergripande syftet att se till att en "god ekologisk
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vattenstatus" uppnås och bibehålls. Målet är även att förebygga försämring av vattnet
även om vattnet idag har god kvalitet.
8.4.2 Restriktionsnivå
Kommunens miljöpolitiska ambition bedöms ansluta till miljöbalkens nivå och
skyddsföreskrifterna grundar sig därför i princip på ”normalbestämmelserna” enligt NFS
2003:16 med anpassning till lokala förhållanden. Skyddsföreskrifterna beaktar befintliga
risker, men de ska även vara framåtsyftande och föreskriver därför även om
verksamheter som inte är aktuella idag. Föreskrifterna baseras på
normalbestämmelserna enligt NFS 2003:16.
8.4.3 Generella restriktioner
Det finns restriktioner och anvisningar som gäller generellt inom vattenskyddsområden,
så även inom det föreslagna vattenskyddsområdet för Dösebacka vattentäkt. Dessa är
meddelade med stöd av annan lag än Miljöbalkens 7 kap. 22 § MB. Vilka dessa är och
vilken omfattning de har, kan ändras över tid, och av detta skäl är det inte lämpligt att det
som bilaga till vattenskyddsföreskrifterna ska finnas en fullständig och aktuell beskrivning
över all indirekt lagstiftning som är i kraft. Den som berörs av vattenskyddsområdet är
skyldig att känna till vilka restriktioner och anvisningar som är aktuella, liksom att känna
till all annan lagstiftning.
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Punkt 17/22: Marköverlåtelseavtal Bostadsrättsföreningen Sverigehuset Nordtag Lund (Sverige
Sid 1 (3)

Tjänsteskrivelse
Handläggarens namn
Frida Källberg

Sid 1 (3)
Dnr: XXXXXXX
Datum: 2022-04-26

Klicka eller tryck här för att ange datum.

Marköverlåtelseavtal Bostadsrättsföreningen Sverigehuset
Nordtag Lund (Sverigehuset) (Dnr KS2016/2111-195)
Sammanfattning
Förvaltningen fick i april 2017 i uppdrag av Kommunstyrelsen Dnr KS2016/211-7 att
genomföra en markanvisningstävling för detaljplaneområdet Nordtag, Kastellegården 1:52 i
Västra Ytterby.
Efter utvärderingsprocessen av tävlingen tecknades markanvisningsavtal med
NCC. Detaljplanen för området Nordtag vann laga kraft i december 2018.
Markanvisningsavtalet gav möjlighet för exploatören att förvärva marken i etapper.
Marköverlåtelseavtal är sedan tidigare tecknat för två bostadsetapper. NCC har sålt tidigare
bostadsrättsetapper samt kommande bostadsrättsetapp till Sverigehuset i Göteborg AB.
Sverigehuset i Göteborg AB vill nu teckna marköverlåtelseavtal för den sista etappen. Exploatören
har bildat ett projektbolag som de önskar teckna marköverlåtelseavtalet med,
Bostadsrättsföreningen Sverigehuset Nordtag Lund.
Marköverlåtelseavtalet reglerar köpeskilling, marköverlåtelse, fastighetsrättsliga
frågor med mera. Villkoren i avtalen följer det som tidigare har avtalats i de
markanvisningsavtal som nu ska ersättas. Marköverlåtelseavtalet reglerar marköverlåtelse för ca 60
bostäder med upplåtelseform bostadsrätt.
Kommunen äger rätt att kräva vite uppgående till 250 000 kronor per påbörjat kvartal
om utbyggnaden med inflyttningsbara bostäder inte är genomförd på exploatörens område,
inom fyra år efter tillträdet av exploateringsfastigheten. Som säkerhet för
marköverlåtelseavtalet tecknas borgen.
Förvaltningen föreslår att marköverlåtelseavtalet med tillhörande bilagor ska godkännas och
att kommundirektören och kommunstyrelsens ordförande får i uppdrag att underteckna
marköverlåtelseavtalet.
Juridisk bedömning
Markanvisningsprocessen överensstämmer med Kungälvs nu gällande styrdokument och
kommunfullmäktiges principer. Kommunallagen (2017:725) och EU:s statsstödsregler om
försäljning av offentlig egendom ska beaktas när en kommunal fastighet säljs.
Den kommunala likabehandlingsprincipen ska vara rådande norm när det gäller nyttjandet och
försäljning av kommunal mark samt att kommunallagen förbjuder stöd till enskilda.
EU:s statsstödsregler ska säkerställa att kommunen ej ska sälja fast egendom till ett pris som
understiger marknadspriset eller köpa till ett pris som överstiger marknadspriset.

Förvaltningens bedömning
Bakgrund

Postadress: Kungälvs kommun, 442 81 Kungälv. Besöksadress: Ytterbyvägen 2, 442 30 Kungälv.
Telefon: 0303–23 80 00. E-post: kommun@kungalv.se
www.kungalv.se
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Förvaltningen fick i april 2017 i uppdrag av Kommunstyrelsen Dnr KS2016/211-7 att
genomföra en markanvisningstävling för detaljplaneområdet Nordtag, Kastellegården 1:52 i
Västra Ytterby. Efter utvärderingsprocessen av tävlingen tecknades markanvisningsavtal med
NCC. Detaljplanen för området Nordtag vann laga kraft i december 2018.
Markanvisningsavtalet gav möjlighet för exploatören att förvärva marken i etapper.
Marköverlåtelseavtal är sedan tidigare tecknat för två bostadsetapper. NCC har sålt tidigare
bostadsrättsetapper samt kommande bostadsrättsetapp till Sverigehuset i Göteborg AB.
Sverigehuset i Göteborg AB vill nu teckna marköverlåtelseavtal för den sista etappen. Exploatören
har bildat ett projektbolag som de önskar teckna marköverlåtelseavtalet med,
Bostadsrättsföreningen Sverigehuset Nordtag Lund.
Förslag till marköverlåtelseavtal har upprättats för den sista etappen inom exploatörens
markanvisade område. Marköverlåtelseavtalet reglerar köpeskilling, marköverlåtelse,
fastighetsrättsliga frågor med mera. Villkoren i avtalet följer det som tidigare har avtalats i de
markanvisningsavtal som nu ska ersättas.
Marköverlåtelseavtalet reglerar marköverlåtelse för ca 60 bostäder med
upplåtelseform bostadsrätt.
Förvaltningen föreslår att marköverlåtelseavtalet med tillhörande bilagor ska godkännas och
att kommundirektören och kommunstyrelsens ordförande får i uppdrag att underteckna
marköverlåtelseavtalet.
Ärendenivåer – bedömning utifrån kommunfullmäktiges strategiska mål eller
kommunstyrelsens resultatmål
Att ge möjligheter till en aktiv fritid för alla åldrar - Bostadsområdet är lokaliserat i nära
anslutning till närströvområden. Inom planområdet planeras en kommunal lekplats,
kommunen planerar också för att anlägga spänger kring en befintlig våtmark vilket gör
platsen mer tillgänglig för promenad och lek.
Att medborgare och näringsliv ska känna ökat förtroende för kommunen - Inom arbetet
med detaljplanen har obligatoriska och extrainsatta samrådsmöten med sakägarkretsen hållits
för att få god förankring i området.
Att underlätta för invånare och företag som vill reducera klimatutsläppen – Bostäderna
planeras i anslutning till befintlig bebyggelse med gång- och cykelavstånd till Ytterby station.
Detta medför goda förutsättningar för resor till fots och via cykel. Inom detaljplanen finns
3 meter bred gång-och cykelbana utbyggd. Med ökad bostadsutbyggnad ökar också underlaget
för god kollektivtrafik.
Bedömning utifrån miljö, hållbarhet och mål i Agenda 2030
I detaljplanens planbeskrivning redogörs för planområdets förhållande till de miljömål som
bedömts relevanta för planförslaget.
Bedömning utifrån politiska styrdokument
Vid tillfället då markanvisningstävlingen ägde rum fanns inga antagna riktlinjer för
markanvisning.
Bedömning utifrån ett medborgar- och brukarperspektiv
Vuxna och barn kommer att bo i området. Inom planområdet kommer också en förskola
byggas. Barnperspektivet har beaktats i planarbetet. Jämställdhetsperspektivet har beaktats i
framtagandet av detaljplanen och bedöms ge en bra grund för jämlika och sociala
levnadsförhållanden.
Bedömning utifrån ett medarbetarperspektiv.
Denna rubrik är inte relevant i detta ärende.
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Ekonomisk bedömning
Marköverlåtelseavtalet ger en förväntad intäkt i enlighet med tidigare kalkyler. Kalkylerna
baseras på exploatörens anbud i markanvisningstävlingen. Marköverlåtelseavtalet ger en
intäkt till projektet på cirka 25 miljoner. När hela området är utbyggt kommer det ge ett
ekonomiskt överskott vilket har redovisats i tidigare prognoser.
Exploatören har gjort markundersökningar, undersökningarna tyder inte på att det skulle finnas
förorenad mark inom exploateringsfastigheten. I det fall föroreningar ändå skulle upptäckas,
bekostas saneringen i sin helhet av exploatören.
Exploatören har erhållit bygglov i enlighet med Marköverlåtelseavtalet.
Kommunen äger rätt att kräva vite uppgående till 250 000 kronor per påbörjat kvartal
om utbyggnaden med inflyttningsbara bostäder inte är genomförd på exploatörens område,
inom fyra år efter tillträdet av exploateringsfastigheten. Som säkerhet för
marköverlåtelseavtalet tecknas borgen.
Förslag till kommunstyrelsen
1. Upprättat marköverlåtelseavtal med Bostadsrättsföreningen Sverigehuset Nordtag
Lund godkänns.
2. Kommundirektören och kommunstyrelsens ordförande får i uppdrag att
underteckna marköverlåtelseavtalet

Fredric Norrå
Verksamhetschef Planering och myndighet

Expedieras till:

Ander Holm
Sektorchef Samhälle och utveckling

Anna Henriksson, Sverigehuset i Göteborg AB, Östra Hamngatan 19 3 tr.
411 10 Göteborg

För kännedom till:

Boris Damljanovic Kart och Mark, Fredric Norrå Verksamhetschef
Planering och Myndighet, Anders Holm Sektorchef Samhälle och
Utveckling, Frida Källberg Kart och Mark, Stina Gunnarsson Projektenheten
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Punkt 18/22: Antagande av detaljplan för Värmeverk, Tippen 1 mfl
Sid 1 (2)

Tjänsteskrivelse

Sid 1 (2)
Dnr: XXXXXXX
Datum: 2022-04-05

Handläggarens namn
Johan Hellborg

2022-03-23

Antagande av detaljplan för Värmeverk, Tippen 1 mfl (Dnr KS2020/0823-44)
Sammanfattning
Planen syftar till att möjliggöra utbyggnad av Munkegärde fjärrvärmeverk för att Kungälv Energi ska
kunna producera trygg, hållbar och kostnadseffektiv fjärrvärme. Planen syftar vidare till att bekräfta
och möjliggöra viss utbyggnad av befintlig återvinningsverksamhet på platsen. Detaljplanen ska
dessutom säkerställa hantering av dagvatten och skyfall, liksom risker för översvämning, buller och
andra störningar.
Detaljplanen kommer att genomföras med utökat förfarande och miljökonsekvensbeskrivning
kommer att göras i enlighet med ”undersökning av betydande miljöpåverkan”.
Förvaltningens bedömning är att förslaget kan antas.
Juridisk bedömning
Detaljplanen har tagits fram enligt plan och bygglagen, PBL (2010:900).
Bakgrund
Ärendet startades med två separata planansökningar som fick positiva beslut 2020-09-15
§120/2020. Den handläggs med utökat förfarande i enlighet med 5 kap PBL (2010:900). Förslaget
är förenligt med översiktsplanen.
Verksamhetens bedömning
Förvaltningens bedömning är att förslaget kan antas.
Ärendenivåer – bedömning utifrån kommunfullmäktiges strategiska mål eller
kommunstyrelsens resultatmål
Kommunfullmäktiges strategiska mål
Föreslagen åtgärd bedöms vara i linje med målet om ”en ökad samordning mellan infrastruktur och
byggnation i hela kommunen”, då åtgärderna innebär utveckling av befintliga verksamheter som
redan är försedda med infrastruktur. Föreslagen åtgärd bedöms även vara i linje med målet om ”att
underlätta för invånare och företag som vill reducera klimatutsläppen”. Invånare och företag
kommer även fortsättningsvis att få klimatneutral fjärrvärme.

Postadress: Kungälvs kommun, 442 81 Kungälv. Besöksadress: Ytterbyvägen 2, 442 30 Kungälv.
Telefon: 0303–23 80 00. E-post: kommun@kungalv.se
www.kungalv.se
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Kommunstyrelsens resultatmål
Föreslagen åtgärd bedöms överensstämma med resultatmålet ”Planberedskap skall finnas för
bostäder, verksamhetsmark och handel”. Resultatmålet ”Minskade utsläpp i luft och vattendrag”
motverkas inte heller.
Bedömning utifrån miljö, hållbarhet och mål i Agenda 2030
De globala målen ”Hållbar energi för alla” och ”Bekämpa klimatförändringarna” har relevans i detta
ärende. Bedömningen är att värmeverket kommer att använda koldioxidneutralt biobränsle för
energialstring vilket innebär att dessa mål inte motverkas.
Bedömning utifrån politiska styrdokument
Gällande översiktsplan 2010, lagakraftvunnen 2012, anger för aktuellt område
verksamhetsområde. Vidare föreslås i ÖP att befintliga industriområden bör förtätas.
Enligt mål i kommande avfallsplan ”Göteborgsregionen minskar avfallet” ska minst 90 % av
användarna tycka att det är enkelt att förebygga, återanvända och hantera avfall på rätt sätt. För att
uppnå detta mål behöver ÅVC-verksamheten utvecklas och byggas ut.
Vid planarbete ska kommunens dagvattenplan följas. Denna anger bl.a. att dagvatten i första hand
ska fördröjas på fastigheten.
Bedömning utifrån ett medborgar- och brukarperspektiv
Såväl fjärrvärmeverk som ÅVC kommer Kungälvs invånare och näringsliv till gagn. Då infrastruktur
redan är utbyggd i närområdet kan föreslagen åtgärd anses vara positiv ur ett
skattebetalarperspektiv då inga investeringar i infrastruktur sannolikt kommer att behövas.
Bedömning ur barnperspektiv bedöms inte vara relevant i aktuellt ärende.
Ekonomisk bedömning
Detaljplanen bekostas genom undertecknat plankostnadsavtal.
Förslag till Kommunfullmäktige
Detaljplanen för Värmeverk, Tippen 1 m.fl. i Kungälvs kommun antas enligt plan- och
bygglagen PBL (2010: 900) kap 5 § 27.

Expedieras till:

För kännedom till:

Kungälv Energi AB
Renhållningsenheten
Gunilla Carlsson Gremner
Anna Hedlin
Ida Brogren, Enhetschef Plan
Fredric Norrå, Verksamhetschef planering & myndighet

g - Antagande av detaljplan för Värmeverk, Tippen 1 mfl - Utskottet för Samhälle och utveckling

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
Sida

2022-04-12
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§ 46/2022

Antagande av detaljplan för Värmeverk, Tippen 1 mfl (Dnr KS2020/0823)
Sammanfattning
Planen syftar till att möjliggöra utbyggnad av Munkegärde fjärrvärmeverk för att Kungälv
Energi ska kunna producera trygg, hållbar och kostnadseffektiv fjärrvärme. Planen syftar
vidare till att bekräfta och möjliggöra viss utbyggnad av befintlig återvinningsverksamhet på
platsen. Detaljplanen ska dessutom säkerställa hantering av dagvatten och skyfall, liksom
risker för översvämning, buller och andra störningar.
Detaljplanen kommer att genomföras med utökat förfarande och
miljökonsekvensbeskrivning kommer att göras i enlighet med ”undersökning av betydande
miljöpåverkan”.
Förvaltningens bedömning är att förslaget kan antas.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Antagande av detaljplan för Värmeverk, Tippen 1 mfl
Bilaga PK_Munkegärde_Antagande 2022-03-25
Bilaga MKB_Tippen1_2022-03-25
Bilaga PB_Munkegärde_Antagande 2022-03-25
Bilaga Granskningsutlåtande_Munkegärde_2022-03-25
Förslag till Kommunfullmäktige
Detaljplanen för Värmeverk, Tippen 1 m.fl. i Kungälvs kommun antas enligt planoch bygglagen PBL (2010: 900) kap 5 § 27.
__________
Expedieras till:

För kännedom till:

Kungälv Energi AB
Renhållningsenheten
Gunilla Carlsson Gremner
Anna Hedlin
Ida Brogren, Enhetschef Plan
Fredric Norrå, Verksamhetschef planering & myndighet

UTSKOTTET FÖR SAMHÄLLE OCH
UTVECKLING

Justeras sign

2: Protokollsutdrag - Antagande av detaljplan för Värmeverk, Tippen 1 mfl - Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll

2022-04-27
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Sammanträdesdatum
Sida

§ 99/2022

Antagande av detaljplan för Värmeverk, Tippen 1 mfl (Dnr KS2020/0823)
Planen syftar till att möjliggöra utbyggnad av Munkegärde fjärrvärmeverk för att Kungälv
Energi ska kunna producera trygg, hållbar och kostnadseffektiv fjärrvärme. Planen syftar
vidare till att bekräfta och möjliggöra viss utbyggnad av befintlig återvinningsverksamhet på
platsen. Detaljplanen ska dessutom säkerställa hantering av dagvatten och skyfall, liksom
risker för översvämning, buller och andra störningar.
Detaljplanen kommer att genomföras med utökat förfarande och
miljökonsekvensbeskrivning
kommer att göras i enlighet med ”undersökning av betydande miljöpåverkan”.
Förvaltningens bedömning är att förslaget kan antas.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Antagande av detaljplan för Värmeverk, Tippen 1 mfl
Bilaga PK_Munkegärde_Antagande 2022-03-25
Bilaga MKB_Tippen1_2022-03-25
Bilaga PB_Munkegärde_Antagande 2022-03-25
Bilaga Granskningsutlåtande_Munkegärde_2022-03-25
Bilaga Protokollsutdrag - Antagande av detaljplan för Värmeverk, Tippen 1 mfl - Utskottet
för Samhälle och utveckling
Förslag till kommunfullmäktige
Detaljplanen för Värmeverk, Tippen 1 m.fl. i Kungälvs kommun antas enligt
plan- och bygglagen PBL (2010: 900) kap 5 § 27.
__________
Expedieras till:

För kännedom till:

KOMMUNSTYRELSEN

Kungälv Energi AB
Renhållningsenheten
Gunilla Carlsson Gremner
Anna Hedlin
Ida Brogren, Enhetschef Plan
Fredric Norrå, Verksamhetschef planering & myndighet

Justeras sign
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ICKE-TEKNISK SAMMANFATTNING
WSP har på uppdrag av Kungälvs kommun och Kungälv Energi AB tagit fram en
miljökonsekvensbeskrivning för en detaljplan för verksamheter i Munkegärde. Området består idag av
befintliga verksamheter i form av ett fjärrvärmeverk, en återvinningscentral samt en
sorteringsanläggning och omlastningsstation. Kopplat till verksamheterna finns en dagvattendamm
och en lakvattendamm. Inom planområdet finns även skogsmark dominerad av tall och bok. Områdets
placering är relativt avskilt från omgivande bebyggelse och till stor del omgivet av skogsklädda höjder,
vilket bidrar till att minska risken för störningar i omgivningen.
Detaljplanens syfte är att möjliggöra utbyggnad av fjärrvärmeverket samt att bekräfta, reglera och
möjliggöra en viss utveckling av befintlig verksamhet på återvinningscentralen samt
sorteringsanläggningen och omlastningsstationen. Detaljplanen föreslår viss utökning av
verksamhetsområdet, men inga nya verksamheter. För samtliga verksamheter inom planområdet
krävs tillstånd enligt miljöbalken, där det regleras att verksamheten har godtagbar påverkan på
omgivningen.
Detaljplanen bedöms innebära en betydande miljöpåverkan. Betydande miljöaspekter som hanteras i
miljökonsekvensbeskrivningen är: ytvatten, översvämning, naturmiljö, kulturmiljö och landskap,
luftkvalitet, buller samt brand.
Inga riksintresseområden eller andra områdesskydd enligt miljöbalken påverkas av
detaljplaneförslaget.
Planförslaget bedöms medföra små negativa konsekvenser för aspekterna ytvatten, naturmiljö samt
kulturmiljö och landskap. Påverkan på ytvatten är främst kopplad till den verksamhetsutveckling som
planeras vid fjärrvärmeverket, vilket bland annat innebär en ökning av kondensatvatten samt en bättre
hantering av dagvatten, släckvatten och avloppsvatten. Planförslaget bedöms medföra små negativa
konsekvenser för närmaste recipient men ingen konsekvens för vattenförekomsten Nordre älv. De
negativa konsekvenserna kopplat till naturmiljö är kopplade till att skogsmark med ett visst naturvärde
försvinner. För kulturmiljö och landskap är de små negativa konsekvenserna kopplade till den
fornlämning och övriga kulturhistoriska som eventuellt kommer påverkas av planförslaget.
Planförslaget bedöms medföra en måttlig positiv konsekvens för aspekten brand. Det finns i nuläget
ingen gemensam helhetsbild över berörda verksamheter, men i samband med planarbetet har det
skett.
Planförslaget innebär en acceptabel hälsopåverkan för aspekterna luftkvalitet och buller,
verksamheterna följer sina respektive miljötillstånd.
För aspekten översvämning bedöms ingen konsekvens uppstå, då skyfall kan hanteras inom
planområdet.
Föreslagen detaljplan bedöms kunna antas utan att medföra skada eller olägenhet för människors
hälsa eller miljön med inarbetade skyddsåtgärder. Lokaliseringen vid Munkegärde bedöms som positiv
utifrån flera aspekter; området ligger relativt väl skyddat för närboende, det finns en närhet till centrala
Kungälv vilket innebär att transporter minimeras samt återvinningscentralen är kommunens största
och välkänd bland kommuninvånare. En utbyggnad av befintlig fjärrvärmeverksamhet är nödvändig för
att möta en ökad efterfrågan på fjärrvärme. Området för föreslagen detaljplan är redan ianspråktagen
av industriverksamhet och det mest markresurseffektiva är att denna får fortsätta som detta.
Detaljplaneförslaget bedöms vara förenligt med kommunens översiktsplan. I bedömningen har hänsyn
tagits till att olika lokaliseringsalternativ undersökts och förkastats, och att föreliggande lokalisering
bedöms vara den mest förmånliga ur olika perspektiv.
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1

INLEDNING

1.1

BAKGUND

Kungälv Energi AB bedriver verksamhet som innebär produktion av fjärrvärme, där Munkegärdeverkets fjärrvärmeverk är bolagets huvudsakliga anläggning. År 2008 skrev Kungälv Energi och
Göteborg Energi ett avtal om energileveranser från Göteborg till Kungälv. Avtalet gäller fram till
oktober 2023. Göteborg Energi har klargjort att de inte har möjlighet att förlänga avtalet med avseende
på energileveranser under vinterperioden och detta är den huvudsakliga anledningen till att Kungälv
Energi behöver utöka sin egen produktion. Utöver detta förväntas även behovet av värme i Kungälv
öka. Med anledning av detta planerar Kungälv Energi utöka verksamheten med ytterligare en
biobränslepanna och en biooljepanna med tillhörande byggnader för bränslehantering. Dessa
tillkommande anläggningar är tillståndspliktiga, därför söker Kungälv Energi, parallellt med detaljplaneprocessen, nytt tillstånd för hela verksamheten (befintliga samt tillkommande anläggningar) enligt
9 kap. miljöbalken. Inom ramen för tillståndsansökan upprättas då en specifik miljöbedömning som
behandlar den sökta verksamheten.
Kungälvs kommuns renhållningsenhet har också behov av att bygga ut befintlig återvinningscentral
(ÅVC). Vidare behöver möjligheten säkras att även fortsatt bedriva behandling, sortering och
omlastning av avfall på sorteringsanläggningen och omlastningsstationen.

1.2

PLANOMRÅDE OCH OMRÅDESBESKRIVNING

Planområdet ligger i Munkegärde, cirka 1,5 kilometer nordöst om Kungälvs centrum, se Figur 1.
Området ligger på en höjd, till stor del omgivet av skog som skiljer området från bostäder i söder,
Romelandavägen i sydost och pågående bergtäkt i nordost. Västerut är landskapet mer öppet mot
bostadsområdet Olseröd, som närmast cirka 250 meter från planområdet.

Figur 1. Orienteringskarta med lokaliseringen av avfallsanläggningen och fjärrvärmeverket. © Lantmäteriet.
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Området består idag av ytor för de befintliga verksamheterna; fjärrvärmeverk och återvinningscentral,
sorteringsanläggning och omlastningsstation samt skogsmark dominerad av tall och bok. Inom
området finns också två dag-/lakvattendammar kopplade till de olika verksamheterna. Direkt i
anslutning till planområdet, norr om detta, finns också av en avslutad deponi som var i bruk från 1960talet till början av 2000-talet. Fram till början av 1970-talet deponerades här hushållsavfall och senare
schaktmassor, grovavfall och slam från reningsverk. Sluttäckning har pågått under 2021. I nordväst
angränsar planområdet till ett solcellsfält. Mellan solcellsfältet och deponin finns också ytterligare en
lakvattendamm tillhörande deponin.
De ianspråktagna ytorna är till största delen hårdgjorda. Inom återvinningscentralen och sorteringsanläggningen/omlastningsstationen är markytan relativt plan och ungefär i nivå med Energivägens
anslutning, medan fjärrvärmeverket ligger på en platå några meter högre än vägen. Planområdet
ansluts via Energivägen från Karebyvägen, se Figur 1. I Figur 2 visas en översiktlig bild på hur de olika
verksamheterna ligger i förhållande till varandra och var utökningen av verksamheterna planeras.

Figur 2. Geografisk avgränsning av planområdet (markerat med rött). © Lantmäteriet.

Munkegärdeverket – fjärrvärmeverk
Munkegärdeverket byggdes under 1990-talet och producerar både värme och el. Två fastbränslepannor, som eldas med grot, bark och stamvedsflis, med tillhörande rökgasrening och rökgaskondensering producerar största delen av den fjärrvärme som försörjer Kungälv. Dessa två
fastbränslepannor producerar ånga vilket i sin tur driver en turbin och generator där el tas ut. För att
klara värmeförsörjningen också under kalla dagar finns dessutom två pannor som eldas med bioolja. I
Figur 3 visas ett foto på anläggningen.

10322359 • Miljökonsekvensbeskrivning detaljplan för MUNKGÄRDE, TIPPEN 1 M.FL. | 7

Punkt 18/22, Bilaga 4: MKB_Tippen1_2022-03-25

Figur 3. Munkegärdeverket, hösten 2020.

Munkegärde återvinningscentral
Munkegärde återvinningscentral (ÅVC) är den största av Kungälvs kommuns återvinningscentraler.
Återvinningscentralen tar emot grovavfall från mindre verksamheter, samt grovavfall och farligt avfall
från hushåll. Sorterat grovavfall lämnas vid containerplatser vid ramp. Farligt avfall mellanlagras på
anläggningen innan borttransport, medan övriga avfallsfraktioner kontinuerligt transporteras till
intilliggande sorteringsanläggning och omlastningsstation innan vidare transport sker till slutmottagare.
Inom återvinningscentralen finns också plats för mottagande av material för återanvändning samt
körytor och personalbod med kontor. I Figur 4 visas en bild över återvinningscentralen.

Sorteringsanläggning och omlastningsstation
I anslutning till återvinningscentralen finns en sorteringsanläggning och omlastningsstation för avfall.
Verksamheten omfattar sortering och mellanlagring av grovt verksamhetsavfall, samt avfall från
återvinningscentralerna i Kungälv. Utsorterat träavfall, med undantag av impregnerat trä, flisas på
anläggningen och grovt brännbart avfall krossas kampanjvis. I omlastningshallen lastas både
hushållsavfall och stallgödsel om, inför vidare transport till Sävenäs avfallskraftvärmeverk i Göteborg.
Även biologiskt avfall omlastas i hallen och körs vidare till Marieholms förbehandlingsanläggning. På
anläggningen finns även en mindre återvinningscentral där småföretagare har möjlighet att lämna sitt
sorterade avfall. I Figur 4 kan också sorteringsanläggningen och omlastningsstationen ses.
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Figur 4. Vy mot nordöst: återvinningscentral, sorteringsanläggning och omlastningsstation, hösten år 2020.

1.3

MILJÖFRÅGOR I PLANPROCESSEN
Behov av miljöbedömning

Föreliggande detaljplaneförslag omfattar tillståndspliktiga verksamheter enligt 9 kap. miljöbalken, och
medför därför direkt en betydande miljöpåverkan, vilket innebär att en strategisk miljöbedömning ska
utföras enligt 6 kap. 3 § miljöbalken. I en strategisk miljöbedömning ska en miljökonsekvensbeskrivning upprättas enligt 6 kap. 9 § miljöbalken.
Trots att detaljplaneförslaget direkt medför betydande miljöpåverkan, har kommunen upprättat en
undersökning, daterad 2021-03-25. Denna har samråtts med länsstyrelsen, som inkom med
samrådsyttrande 2021-05-06, där kommunens beslut om att detaljplanen kan antas medföra en
betydande miljöpåverkan stöds.

Avgränsningssamråd
Samråd om miljökonsekvensbeskrivningens avgränsning och omfattning har genomförts, vilket skett
utifrån ett underlag för avgränsningssamråd daterat 2021-11-19 (WSP, 2021p). Yttrande från
länsstyrelsen inkom 2021-11-29 (Länsstyrelsen, 2021). Länsstyrelsen delar synen på vad som är
lämplig avgränsning av väsentliga miljöaspekter, med vissa kompletteringar.

Plansamråd, granskning och antagande
Detaljplanen har varit föremål för samråd under sommaren 2021 och en samrådsredogörelse har
tagits fram där inkomna synpunkter på detaljplanen redovisas.
Denna miljökonsekvensbeskrivning är en del av planhandlingarna vid granskning av detaljplanen.
Under granskningstiden finns möjlighet att inkomma med synpunkter på handlingarna. Efter
granskningen revideras vid behov planförslaget och miljökonsekvensbeskrivningen. Detaljplanen
antas sedan av kommunfullmäktige och när den vunnit laga kraft kan själva genomförandeprocessen
påbörjas.
Parallellt med planarbetet pågår en tillståndsansökan enligt 9 kap miljöbalken för att utöka fjärrvärmeverkets verksamhet. Inom ramen för den tillståndsansökan genomförs en specifik miljöbedömning.
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2

METOD FÖR STRATEGISK MILJÖBEDÖMNING

2.1

SYFTE

Syftet med att genomföra en strategisk miljöbedömning är enligt 6 kap. 1 § 2 miljöbalken att integrera
miljöaspekter i planering och beslutsfattande så att en hållbar utveckling främjas. Miljöbedömningen
ska fungera som stöd för, och ge underlag till, arbetet med att hitta en lämplig utformning av planen.
Den ska främja ökad miljöhänsyn och göra det möjligt att redan i planarbetet väga miljökonsekvenser
mot de möjligheter och positiva effekter som planen förväntas skapa.
En miljöbedömning ska enligt miljöbalken identifiera direkta eller indirekta effekter som är positiva eller
negativa, som är tillfälliga eller bestående, som är kumulativa eller inte kumulativa och som uppstår på
kort, medellång eller lång sikt på:
1.
2.
3.
4.
5.

befolkning och människors hälsa,
djur- eller växtarter som är skyddade enligt 8 kap., och biologisk mångfald i övrigt,
mark, jord, vatten, luft, klimat, landskap, bebyggelse och kulturmiljö,
hushållningen med mark, vatten och den fysiska miljön i övrigt,
annan hushållning med material, råvaror och energi, eller andra delar av miljön.

En miljöbedömning är ett förfarande som består av ett antal processteg som bland annat omfattar
undersökning, avgränsning och samråd. Inom ramen för en miljöbedömning ska en miljökonsekvensbeskrivning upprättas, vilket är detta dokument.

2.2

AVGRÄNSNING

Enligt 6 kap. 12 § miljöbalken ska en miljökonsekvensbeskrivning innehålla de uppgifter som är rimliga
med hänsyn till:
•
•
•
•
•

bedömningsmetoder och aktuell kunskap,
planens eller programmets innehåll och detaljeringsgrad,
var i en beslutsprocess som planen eller programmet befinner sig,
att vissa frågor kan bedömas bättre i samband med prövningen av andra planer och program
eller i tillståndsprövningen av verksamheter eller åtgärder,
allmänhetens intresse

Geografisk avgränsning
Den geografiska avgränsningen och påverkansområdet för flertalet miljöaspekter utgörs av planområdets gräns. Påverkansområdet motsvarar inte alltid planområdet. Påverkansområdet är olika stort
beroende på miljöaspekt och innefattar det område som berörs av de fysiska förändringar som detaljplanen för med sig. Detta gäller speciellt lakvatten från deponin då detta behöver vara med för att
kunna bedöma de totala utsläppen till recipient. De områden/värden som bedöms kunna påverkas
detaljplanen beskrivs under respektive miljöaspekt.

Avgränsning i tid
Vid upprättandet av en MKB ska ett prognosår tas fram mot vilket effekterna bedöms. Prognosåret får
inte vara för långt i framtiden då det kan medföra alltför osäkra bedömningar. Genomförandetid för
detaljplanen är 10 år. Denna MKB använder samma prognosår som genomförandetiden, då det är den
tid som uppskattas till att full byggrätt har utnyttjats till fullo. Där det är relevant och möjligt beskrivs
effekter och konsekvenser även över längre tid. Till exempel har trafikutredningen prognosår 2040.
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Avgränsning i sak
De aspekter med betydande miljöpåverkan som bedöms vara viktiga att utreda och bedöma i
miljökonsekvensbeskrivningen har avgränsats till följande:
•

•
•
•
•
•
•

Ytvatten – påverkan från dagvatten, lakvatten, spillvatten (kondensatvatten och
processvatten), avloppsvatten, släckvatten samt avstämning mot miljökvalitetsnormer för
ytvattenförekomster.
Översvämning
Naturmiljö
Kulturmiljö och landskap
Luftkvalitet
Buller
Brand

Vid tillfället för avgränsningssamrådet med länsstyrelsen, som genomfördes under hösten 2021,
omfattade detaljplanen även deponin. Miljöaspekter kopplade till deponin som lyftes var deponigas
och en solcellspark som planeras på deponin. Planområdet omfattar inte längre deponin och
aspekterna utgår således.

2.3

BEDÖMNING AV KONSEKVENSER

Miljökonsekvensbeskrivningen identifierar och beskriver den betydande miljöpåverkan som kan
uppkomma till följd av planens bestämmelser för de miljöaspekter som identifierats i samband med
avgränsningen.
För att beskriva planförslagets betydande miljöpåverkan kommer begreppen påverkan, effekt och
konsekvens. Dessa begrepp är reglerade i lagstiftningen.
•
•
•

Påverkan är den förändring av fysiska eller beteendemässiga förhållanden som planens
genomförande medför.
Effekt är den förändringen i miljön som påverkan medför, som till exempel förlust av
värdefulla naturmiljöer, buller eller föroreningar i luften.
Konsekvens är den verkan de uppkomna effekterna har på en viss företeelse, till exempel för
allmänna och enskilda intressen, människors hälsa eller biologisk mångfald.

Utöver det innehåller miljökonsekvensbeskrivningens åtgärdsförslag som redovisas under rubriken
Förslag på åtgärder som finns i respektive aspektkapitel. Det är förslag på miljöanpassningar av
planförslaget eller åtgärder att överväga inför den efterföljande projekteringen eller i byggskedet. En
del miljöanpassningar kan påverka utformningen av en exploatering medan andra resulterar i åtgärder
som fastställs som planbestämmelser. Många förslag på miljöanpassningar kan vara ambitioner eller
försiktighetsmått som inte kan regleras i planen och som det därmed inte är helt säkert att de
åstadkoms.
Konsekvensbedömningen görs främst med beaktande av de åtgärder som fastställs som
planbestämmelser eftersom de är bindande.
För att bedöma konsekvenserna används följande skala:
1. Stora, måttliga eller små negativa konsekvenser
2. Ingen konsekvens
3. Stora, måttliga eller små positiva konsekvenser
Miljöaspektens värde och känslighet kan vara olika stort, vilket får betydelse för hur konsekvensen
graderas. Vid bedömning av konsekvenser vägs ingreppets omfattning och det berörda objektets
värde och känslighet in. Om ett område med högt värde störs i stor omfattning innebär det stora
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negativa konsekvenser medan små störningar i ett område med lågt värde innebär små negativa
konsekvenser. Princip för bedömning av konsekvenser visas i Figur 5.

Figur 5. Princip för bedömning av konsekvenser som uppstå till följd av planens genomförande.

Bedömningen av konsekvenser för miljöaspekter i denna miljökonsekvensbeskrivning har gjorts enligt
figuren ovan med undantag för aspekterna luftkvalitet och buller. För luftkvalitet och buller används
bedömningen acceptabel respektive oacceptabel hälsopåverkan, då ingen värdering av planområdet
sker eftersom aspekterna är direkt kopplade till människors hälsa.
Bedömningen av påverkan och konsekvens görs i förhållande till nuläget om inget annat anges.

2.4

MÅL, LAGAR OCH REGLER

För att beskriva och bedöma de förändringar som planen medför för olika miljöaspekter används olika
juridiska, eller på annat sätt vedertagna, mål, riktlinjer och regelverk som bedömningsgrund. Dessa
kan exempelvis vara nationella miljökvalitetsmål, riktvärden för trafikbuller samt miljökvalitetsnormer
för grund- och ytvatten och för luftkvalitet. Under respektive miljöaspekt i kapitel 5 beskrivs krav och
mål som legat till grund för bedömningarna av respektive miljöaspekt. Nedan beskrivs övergripande
bedömningsgrunder.

Miljöbalkens allmänna hänsynsregler
De allmänna hänsynsreglerna i 2 kap. miljöbalken pekar ut ett antal principer som ska gälla för att
undvika att människor och miljö utsätts för skada eller olägenhet. Det handlar om att
verksamhetsutövaren ska ha tillräcklig kunskap, att bästa möjlig teknik används för att förebygga
skada eller olägenhet, att tillämpa försiktighetsprincipen i val av kemiska produkter och att se till att
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hushålla med energi och resurser. Alla miljökrav som ställs enligt miljöbalken bottnar i de allmänna
hänsynsreglerna.

Miljökvalitetsnormer
Miljökvalitetsnormer (MKN) har fastställts av regeringen för att förebygga eller åtgärda miljöproblem.
De flesta av miljökvalitetsnormerna baseras på krav i olika direktiv inom EU. Miljökvalitetsnormerna
finns reglerade i 5 kap. miljöbalken. Det finns idag miljökvalitetsnormer för luft och vattenkvalitet som
behöver beaktas för detaljplanen.
Miljökvalitetsnormerna är styrande för myndigheter, till exempel i samband med kommuners planering.
En ny detaljplan får inte försämra statusklassningen hos en vattenförekomst eller äventyra att
miljökvalitetsnormerna kan följas. En kvalitetsfaktor som redan har dålig status får inte försämras
överhuvudtaget.

Nationella miljökvalitetsmål
Riksdagen har beslutat att det övergripande målet för Sveriges miljöpolitik är att till nästa generation
lämna över ett samhälle där landets stora miljöproblem är lösta. För att uppnå detta så kallade
generationsmål har 16 miljökvalitetsmål antagits. Målen beskriver den miljömässiga dimensionen av
politiken för en hållbar utveckling och anger det tillstånd i miljön som det samlade miljöarbetet ska leda
till senast år 2025 (år 2050 för klimatmålet).
Av de 16 miljökvalitetsmålen bedöms följande vara relevanta för denna miljöbedömning:
•
•
•
•
•
•
•
•

Begränsad klimatpåverkan
Frisk luft
Bara naturlig försurning
Giftfri miljö
Skyddande ozonskikt
Levande sjöar och vattendrag
God bebyggd miljö
Ett rikt växt- och djurliv

I avsnitt 8.3 redovisas bedömning av hur planen bidrar till att uppnå eller motverka berörda
miljökvalitetsmål. Där definieras också respektive mål.

2.5

OSÄKERHETER

Miljökonsekvensbeskrivningar är alltid förknippade med osäkerheter. Det finns dels osäkerheter i alla
antaganden om framtiden, dels finns det osäkerheter förknippade med analytisk kvalitet och
kunskapsläge. Osäkerheter ligger exempelvis i att de underlag och källor som använts för miljöbedömningen kan vara behäftade med olika brister. Prognoser och beräkningar kan exempelvis vara
missvisande på grund av felaktiga antaganden, felaktiga ingångsvärden eller begränsningar och
brister i bakomliggande modeller.
I de bedömningar som görs i denna miljökonsekvensbeskrivning har särskild hänsyn tagits till
eventuella osäkerheter i underlag och kunskapsläget kopplat till nuvarande planförslag. Detta i
enlighet med försiktighetsprincipen i 3 § 2 kap. miljöbalken. I de fall det finns kunskapsluckor eller
andra osäkerheter antas därför konsekvenserna bli negativa fram till dess att osäkerheten kan
avskrivas.
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3

PLANFÖRSLAGET

Detaljplanens syfte är att möjliggöra utbyggnad av fjärrvärmeverket i Munkegärde samt att bekräfta
och reglera befintlig verksamhet på återvinningscentral samt sorteringsanläggning och omlastningsstation och möjliggöra en viss utveckling av dess verksamhet.
Detaljplanen föreslår viss utökning av verksamhetsområdet, men inga nya verksamheter. Områdets
placering relativt avskilt från omgivande bebyggelse och större vägar, till stor del omgivet av
skogklädda höjder, bidrar till att minska risken för störningar för omgivningen. För all verksamhet inom
planområdet krävs tillstånd enligt miljöbalken, där det regleras att verksamheten har godtagbar
påverkan på omgivningen. Se utsnitt ur plankarta och illustrationsplan i Figur 6 och Figur 7.

Figur 6 Utsnitt ur preliminär plankarta med markanvändning, bestämmelser och upplysningar.
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Figur 7. Illustrationsplan som visar befintliga anläggningar och planerad utveckling av området (ej skalenlig). Tillkommande
byggnader vid fjärrvärmeverket är markerade med orange färg.

Detaljplanen möjliggör att en yta på 5000 m2 exploateras vid fjärrvärmeverket. Vilket innebär att
detaljplanen möjliggör utbyggnad av en ny pannbyggnad med plats för en fastbränslepanna och en
biooljepanna, med tillhörande anläggningar i form av en tippficka och bränslelager.
Exploateringsgraden regleras genom områden som inte får förses med byggnad (prickmark).
Bebyggelsens höjd regleras genom högsta totalhöjd om 55 meter för skorsten samt en högsta
nockhöjd om 25 meter för övriga anläggningar och byggnader.
Normal användning med utbyggnad av fjärrvärmeverk som medges av föreslagen detaljplan förväntas
bli 140 GWh/år tillfört biobränsle med ett max på cirka 175 GWh/år (enligt sökt miljötillstånd).
Inom ett område sydväst om sorteringsanläggningen och omlastningsstationen medger detaljplanen
både vämeverk och avfallsanläggning, området regleras med högsta totalhöjd om 55 meter för
skorsten samt en högsta nockhöjd om 25 meter för övriga anläggningar och byggnader.
Inom återvinningscentralen samt sorteringsanläggning och omlastningsstation möjliggör detaljplanen
uppförande av byggnader med en högsta nockhöjd om 15 meter och en sammanlagd byggnadsarea
(BYA) om 2500 m² respektive 5000 m2, dock högst 1500 m² per enskild byggnad. Syftet är att skapa
förutsättningar för verksamheterna att utvecklas i enlighet med de krav som kan komma att ställas.
Det kan till exempel bli aktuellt att bedriva delar av verksamheten inomhus. Detaljplanen medger en
utökning av återvinningscentralens område i sydväst, längs med Energivägen, för att möjliggöra en
expansion på längre sikt. Ett område kopplat till exploateringen anges som naturmark, med regleringar
att skogsridån ska och att väg får finnas. Vägen syftar till en nyligen anlagd intern väg till solcellsfältet.
Detaljplanen omfattar en liten del av Energivägen, vägen regleras genom markreservat för
gemensamhetsanläggning.
Detaljplanen reglerar även hur dagvatten ska hanteras.
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4

PLANERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR

4.1

PLANFÖRHÅLLANDEN, ANGRÄNSANDE PLANERING OCH
VERKSAMHETER
Översiktsplan

I gällande översiktsplan för Kungälvs kommun (ÖP 2010), antagen av Kommunfullmäktige 2012-01–
19, redovisas planområdet som verksamhetsområde. Översiktsplanen beskriver också att kommunen
ska bevara och förvalta sina verksamhetsområden.

Detaljplaner
Planområdet omfattas delvis av detaljplan Bioenergiverk för Kungälvs stad, aktnummer 1781,
lagakraftvunnen 1995-07-19, som inom det aktuella planområdet anger markanvändning E1 –
bioenergiverk, E2 - återvinningscentral, E4 – infartsgata samt NATUR, se Figur 8. Övrig mark är inte
planlagd, till exempel sorteringsanläggningen, omlastningsstationen och den intilliggande deponin.

Figur 8 Utsnitt ur planen Bioenergiverk för Kungälvs stad med bestämmelser. Föreslagen ny detaljplan markerad med röd linje.

Övriga kommunala strategiska och styrande dokument
De övergripande strategiska dokument som, förutom översiktsplanen, anses relevanta för området är
kommunens energiplan och dagvattenplan.
I kommunens energiplan från år 2010 har detaljerade resultatmål tagits fram med utgångspunkt i
kommunens klimatmål. Ett av dessa resultatmål för kommunen som helhet är en ökad produktion av
fjärrvärme. I energiplanen anges också att nya byggnader i första hand ska anslutas till biobaserad
fjärrvärme, samt att fjärrvärmenätet ska utökas i befintlig bebyggelse (Kungälvs kommun, 2010).
Dagvattenplanen, från år 2017 består av tre delar; dagvattenpolicy, dagvattenhandbok och
åtgärdsförslag. Planen är en del i kommunens arbete för att ställa krav på trög, ytlig dagvattenavledning samt lokalt omhändertagande och fördröjande nära källan. För planering inom Kungälvs
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kommun ska alltid Svenskt Vattens senaste rekommendationer beträffande klimatfaktorer användas
(Kungälvs kommun, 2017).

Angränsande verksamheter
Den sluttäckta deponin ligger direkt intill planområdet i norr och strax väster om planområdet ligger en
solcellsanläggning, se översiktlig bild i Figur 2. Detta är de enda direkt angränsande verksamheterna
till detaljplaneområdet.

4.2

RIKSINTRESSEN

Inga riksintresseområden bedöms påverkas av detaljplaneförslaget.

4.3

BOSTÄDER OCH BEFINTLIG BEBYGGELSE

Inga bostäder finns inom planområdet, i Figur 9 visas en flygbild med markeringar av närmaste
bostäder. Dessa finns vid Energivägen och Lingonvägen, cirka 250 meter sydväst om planområdet
samt vid Romelandavägen, cirka 100 meter österut. I nordväst finns närmaste bostäder vid Älggatan,
cirka 250 meter från planområdet.

Figur 9. Ortofoto med markering av närmaste bostäder. Planavgränsning markerad med röd streckad linje.

Bebyggelsen inom området för föreslagen detaljplan består av containrar, bodar, garage och
omlastningsstation på återvinningscentralens och sorteringsanläggningens/omlastningsstationens
område, samt anläggningar för fjärrvärmeverket. Fjärrvärmeverket är placerat på en uppbyggd platå,
några meter över anslutningen till Energivägen.
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I planen Bioenergiverk för Kungälvs stad regleras bebyggelsen för fjärrvärmeverket genom
bestämmelser om högsta höjd: högsta totalhöjd för skorsten 50 meter, högsta totalhöjd för
ackumulatortank 22 meter samt högsta byggnadshöjd 16 meter. Bebyggelsens utbredning och
placering regleras genom mark som inte får bebyggas (prickmark). Marken inom återvinningscentralen
är också till största delen prickad, undantaget en mindre byggrätt vid entrén med högsta byggnadshöjd
3,5 meter och ett mindre område i nordväst där marken endast får bebyggas med ekonomibyggnader
med högst 6 meter byggnadshöjd. Sorteringsanläggning och omlastningsstation ligger idag utanför
detaljplan.

4.4

GEOTEKNIK

Planområdet består till största del av fyllnadsmaterial med omgivande berg i dagen och partier med
lera och postglacial sand enligt SGU:s jordartskarta, se Figur 10.

Figur 10 SGU:s jordartskarta. Blå linje visar detaljplaneområdet, rött visar berg i dagen, orangea fält visar lera och postglacial
sand och grått fält visar fyllnadsmaterial. © Lantmäteriet och SGU

Det finns inget grundvattenmagasin i eller i anslutning till planområdet enligt SGU:s kartmaterial.
Utifrån SGU:s kartunderlag bedöms områden inom planområdet kunna innebära stabilitetsproblem vid
förändrade förhållanden i form av till exempel tillförande laster. Geotekniska förutsättningar och
stabiliteten inom området har utretts inom detaljplanearbetet.
Fjärrvärmeverk
Området vid fjärrvärmeverket har olika jordlagerföljd:
• Söder om befintliga byggnader är jordlagerföljden representerad av grusig mulljord,
torrskorpelera, lera och friktionsjord på berg. Jorddjupen varierar kraftigt med uppmätta
bergnivåer på mellan 1 och 16 meter under markytan.
• Väster om fjärrvärmeverket i slänten ned mot Energivägen varierar jorddjupen mellan några
enstaka meter, 0 – 2,5 meter, till som mest 17 meter. De större jorddjupen förekommer
närmast Energivägen. Jordlagerföljden vid mindre jorddjup representeras av grusig mulljord,
torrskorpelera och friktionsjord på berg. Vid större jorddjup, mer än 3 meter, representeras
jordlagerföljden av grusig mulljord, torrskorpelera, lera och friktionsjord på berg.
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•

•

Nordväst om fjärrvärmeverket, norr om planområdet, är jordlagerföljden representerad av
sandigt grus (fyllnadsmassor), torrskorpelera, lera och friktionsjord på berg. Uppmätta jorddjup
till berg varierar stort mellan cirka 1,5 och 17,5 meter.
Norr om fjärrvärmeverket vid Energivägens slut är det uppmätta jorddjupet grundare mellan
cirka 1,5 och 3 meter.

Inom planområdet vid fjärrvärmeverket är stabiliteten tillfredställande för befintliga förhållanden.
I slänten norr om Energivägen, del av den gamla deponin, uppfylls inte kraven på säkerhetsfaktor för
befintlig stabilitet. Glidytor som ej uppfyller kraven på säkerhet sträcker sig dock ej in på planområdet.
Inom planområde där ny slänt uppstår till följd av uppfyllnad med sprängsten (planerade förhållanden)
krävs stabilitetshöjande åtgärder:
• Vid jorddjup mindre än 3 meter krävs att naturliga jordlager bestående av torrskorpelera och
mulljord schaktas bort lokalt innan fyllnadsmassor påförs.
• Vid jorddjup större än 3 meter krävs stabilitetshöjande åtgärder i form av exempelvis KCpelare för att uppnå en tillfredställande stabilitet.
Återvinningscentral samt sorteringsanläggning och omlastningsstation
Jordlagerföljd och mäktigheten varierar inom området. För återvinningscentralen består
jordlagerföljden av fyllnadsmaterial och friktionsmaterial (stenig grusig sand) på berg. Vid
sorteringsanläggning och omlastningsstation består stora delar av området av friktionsmaterial på
berg. Jorddjupen inom detta område varierar generellt mellan cirka 2,5 och 13,5 meter. Området kring
östra lakvattendammen visar på grundare jorddjup på cirka 3 meter där jordlagerföljden representeras
av friktionsjord på berg.
Inom undersökningsområdet vid deponin (utanför planområdet) består översta jordlagret av en
torrskorpelera som fungerar som täckning av deponin. Under torrskorpeleran följer ett fyllnadsmaterial
bestående av sten, grus, lera, sand och deponimassor på berg. Från återvinningscentralen och
deponin lutar marken svagt i riktning ned mot västra lakvattendammen. Vid släntfot invid västra
lakvattendammen återfinns torrskorpelera som underlagras av naturliga jordlager av lera som vilar på
fastare friktionsmaterial och berg.
Stabilitetsförhållanden från återvinningscentralen ned mot västra lakvattendammen är tillfredställande
både för befintliga och planerade förhållanden med utbyggnad av återvinningscentralen.
Stabiliteten bedöms ej tillfredsställande för glidytor som berör västra slänten från deponin ner mot
västra lakvattendammen, utanför detaljplanområdet. Glidytor som inte uppfyller krav på
säkerhetsfaktor mot stabilitetsbrott sträcker sig ej in på detaljplaneområdet. Område med ej
tillfredsställande stabilitet påverkar således inte detaljplaneområdet.
Inom området kring sorteringsanläggningen och i anslutning till återvinningscentralen visar utförd
stabilitetsanalys att stabiliteten är tillfredställande för befintliga och planerade förhållanden enligt
rekommenderade krav i IEG Rapport 2:2010. Planerade förhållanden innefattar eventuell
tillkommande belastning motsvarande en markhöjning på upp till 0,5 meter. Risk för skred in på
detaljplanområdet bedöms ej föreligga utifrån utförda beräkningar.

4.5

TRAFIK

Trafikmängden i nuläget från planområdet längs Energivägen bedöms totalt vara cirka 165 000
transporter per år, varav största delen består av lätta transporter, se Tabell 1.
Som följd av utbyggnaden av fjärrvärmeverket förväntas antalet tunga transporter öka med cirka 1000
om året, det gäller i princip endast flis- och asktransporter. För återvinningscentral och
sorteringsanläggning förväntas antalet tunga transporter vara oförändrat. Andelen lätta transporter
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förväntas öka i linje med Kungälvs kommuns befolkningsprognos och med resonmanget att fria besök
till återvinningscentralen fortsätter. Andelen lätta transporter bedöms även öka på grund av planerad
nedläggning av Ytterby återvinningscentral. Trafikmängderna för prognosåret 2040 bedöms totalt vara
cirka 225 000 transporter per år, se Tabell 1.
Tabell 1.Trafikmängder från verksamheterna längs Energivägen från planområdet (WSP, 2021o)

Tunga transporter

Lätta transporter

Totala antalet transporter

Nuläge (år 2020)

28 000

137 000

165 000

Prognosår 2040

29 000

196 000

225 000

Planområdet ansluts från E6 via Marstrandsvägen och Rollsbovägen, via Karebyvägen och slutligen
Energivägen. Tunga transporter styrs i möjligaste mån norrut längs Karebyvägen och Rollsbomotet,
för att undvika sjukhuset som ligger söderut.

5

BETYDANDE MILJÖASPEKTER

I följande kapitel beskrivs nuläget för detaljplaneområdet samt detaljplaneförslagets miljökonsekvenser. Detaljplanens konsekvenser utgår från att maximal byggrätt utnyttjas. Där negativa
konsekvenser bedöms uppstå föreslås, där det är möjligt, åtgärder för att eliminera eller mildra
konsekvenserna. Varje avsnitt följer en struktur där avsnittet inleds med en introduktion till
miljöaspekten och sedan ett avsnitt med, för miljöaspekten, relevanta bedömningsgrunder. Sedan
följer ett avsnitt med de utredningar som ligger till grund för bedömningarna. Sedan beskrivs nuläget,
det vill säga hur det ser ut inom området idag. Efter det bedöms planförslaget och konsekvenser för
planförslaget följt av inarbetade och generella skadeförebyggande åtgärder.

5.1

YTVATTEN

Ytvattnet är det vatten som ansamlas i våra hav, sjöar och vattendrag. Dagvatten är det vatten som tillfälligt ansamlas på
markytan till följd av nederbörd, is/snösmältning eller uppträngande grundvatten. Via ytavrinning eller dagvattensystem kan
dagvattnet nå våra ytvatten.
Yt- och grundvatten ingår som en integrerad del av det hydrologiska kretsloppet och det sker också ett ständigt utbyte
mellan yt- och grundvatten. Avgörande för de olika vattnens kvalitet är deras naturliga egenskaper samt den
omgivningspåverkan de utsätts eller tidigare utsatts för.
Påverkan på ytvatten är starkt beroende av intilliggande markanvändning. En ökad andel hårdgjorda ytor såsom asfalt ökar
mängden dagvatten medan föroreningsmängden i dagvattnet är beroende av vilka verksamheter som finns inom
avrinningsområdet och huruvida dagvattnet renas innan det når recipienten.

Bedömningsgrunder
Miljökvalitetsnormer för ytvattenförekomster
År 2000 trädde det så kallade Vattendirektivet i kraft. Syftet med direktivet är att säkra en god
vattenkvalitet i Europas yt- och grundvatten. Sjöar, vattendrag, kust-och grundvatten som omfattas av
Vattendirektivet kallas formellt för vattenförekomster.
År 2016 fastställdes miljökvalitetsnormer (MKN) för landets samtliga vattenförekomster. Miljökvalitetsnormer för vatten uttrycker den kvalitet en vattenförekomst ska ha vid en viss tidpunkt. Miljökvalitetsnormer för ytvattenförekomster omfattar kemisk och ekologisk status. Den ekologiska statusen
bedöms utifrån en femgradig skala som hög, god, måttlig, otillfredsställande eller dålig. Kemisk status
klassificeras antingen som god eller uppnår ej god. Huvudregeln är att alla vattenförekomster ska
uppnå god ekologisk och god kemisk status till nästa fastställda planeringscykel inom vatten-
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förvaltningen. Undantag kan dock ges där en senare tidpunkt anges, dock senast år 2027.
Statusbedömningen bygger på klassning av ett antal underliggande så kallade kvalitetsfaktorer.
Utöver icke-försämringskravet gällande miljökvalitetsnormer ska medlemsstaterna enligt vattendirektivets artikel 4 a ii "skydda, förbättra och återställa alla ytvattenförekomster". Mot bakgrund av
denna skrivelse, och 2 kap. 2 och 3 § miljöbalken, finns det även en skyldighet att bidra till en
förbättring av recipientens status (förbättringskravet).
Vattenkvalitet
Eftersom den första recipienten av vatten från planområdet, Komarksbäcken, inte är definierad som en
vattenförekomst och därför saknar miljökvalitetsnormer har bedömningsgrunder i HVMFS 2019:25
Klassificering och miljökvalitetsnormer avseende ytvatten använts för att ge en uppskattad påverkan
på bäcken. Bedömningsgrunderna i HVFMS 2019:25 används för att bedöma påverkan på
vattenförekomster och används vid statusklassningar som ligger till grund för miljökvalitetsnormer.
Bedömningsgrunderna i HVMFS 2019:25 är effektbaserade värden vilket betyder att om halt i vattnet
understiger bedömningsgrunden bedöms inga negativa effekter i eller via vattenmiljön uppstå.
Kommunens dagvattenstrategi
Kungälvs kommun har upprättat en dagvattenplan (beslutad av kommunfullmäktige 2017-05-18)
(Kungälvs kommun, 2017). Dagvattenplanen består av tre delar: dagvattenpolicy, dagvattenhandbok
och åtgärdsförslag. Planen är en del i kommunens arbete för att ställa krav på trög, ytlig
dagvattenavledning samt lokalt omhändertagande och fördröjande nära källan.
För planering inom Kungälvs kommun ska alltid Svenskt Vattens senaste rekommendationer
beträffande klimatfaktorer användas. Kommunen ställer också krav på att fördröjning av dagvatten i
första hand sker inom fastighet/kvartersmark vid exploatering och ombyggnad i befintliga områden.
Avsikten är skapa förutsättningar för en robust dagvattenhantering som inte skapar olägenhet för
miljöer nedströms i systemen.
Kommunen ställer krav på dagvattenrening för att säkerställa att miljökvalitetsnormerna uppfylls i
recipienterna. Som ett stöd vid utformandet av lösningar för dagvattenrening finns i dagvattenstrategin
riktvärden avseende föroreningar som kan förekomma i dagvatten och dessa ska tillämpas vid
exploatering. För befintlig bebyggelse utgör värdena istället målvärden.
Riktlinjer för små enskilda avloppsanordningar i Kungälvs kommun är en del av kommunens VAstrategi. Här finns de krav som gäller för att få inrätta en avloppsanläggning.
Kommunens VA-policy
Kungälvs kommun ansvarar för att kommunens invånare har tillgång till bra dricksvatten och att
avloppshantering från bostäder och verksamheter sköts på ett säkert sätt, både med hänsyn till
människors hälsa och miljön. Därför har de tagit fram en VA-policy som anger hur kommunen vill och
bör agera, givet de förutsättningar som finns, för att uppnå en långsiktigt hållbar vatten- och
avloppsförsörjning (Kungälvs kommun, 2015).
Kungälvs kommuns VA-policy berör även släck- och brandvatten (Kungälvs kommun, 2015).

Utredningar
Det finns dagvattenutredningar för fjärrvärmeverket och återvinningscentralen. Dagvattenutredningen
för fjärrvärmeverket utreder hur den planerade utbyggnaden kommer påverka vattenflöden och
föroreningsbelastning jämfört med idag, inom och från utredningsområdet. Utredningen föreslår
lösningar för att omhänderta, fördröja och rena dagvattnet så att dagvattenstrategins riktvärden klaras
(WSP, 2021a). Dagvattenutredningen för återvinningscentralen (Mitta, 2017) utreder kapaciteten
avseende dagvattendammen vid återvinningscentralen.
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För sorteringsanläggningen och omlastningsstationen framgår dagvattenhanteringen av kontrollprogram från 2016 (Renova Miljö, 2016) samt utredningen Munkegärde Brandvatten (Ramböll, 2016).
Lakvatten för intilliggande deponi utreds i Emissionskontroll 2009 (Ramböll, 2010) samt den årliga
miljörapporten. Deponin har ingen egentlig dagvattenhantering utan det vatten som når den rinner av
och förs västerut respektive söderut. Vatten från deponin är medtaget i detta avsnitt för att det
påverkar de totala utsläppen till recipient.
I spillvattenutredningen för fjärrvärmeverket utreds verksamhetens befintliga spillvattenflöden inklusive
avlopp samt vilken föroreningsbelastning samtliga flöden har (WSP, 2021c). Utredningen undersöker
även hur utbyggnaden påverkar flöden och föroreningsbelastning samt föreslår ändringar för att
reducera föroreningsbelastning.
Spillvatten från återvinningscentralen samt sorteringsanläggning och omlastningsstationen utgörs
endast av avlopp vilket behandlas i spillvattenutredningen för fjärrvärmeverket.
I släckvattenutredning för fjärrvärmeverket utreds brandvatten och släckvatten för befintlig och
planerad verksamhet (WSP, 2021b). För sorteringsanläggning och omlastningsstation redovisas
brandvattenförsörjning och släckvattenuppsamling i utredningen Munkegärde Brandvatten (Ramböll,
2016). För ÅVC redovisas brandvattenförsörjning och släckvattenuppsamling i dagvattenutredningen
samt i beredskapsplanen.
Miljörapporter från år 2020, kopplade till verksamheternas tillstånd och villkor har använts som
underlag.
PM Utsläpp till vatten (WSP, 2021d) är en syntes av de flesta utredningar ovan. Här redovisas
samtliga vattenflöden och påverkan från verksamheterna på Komarksbäcken och miljökvalitetsnormer
för vattenförekomsten Nordre älv. För mer detaljerad information hänvisas till detta dokument.

Nuläge
Komarksbäcken
Som första recipient leds avrinnande vatten från planområdet till Komarksbäcken. Komarksbäcken
rinner upp norr om Kungälvs centrum och rinner dels i ledningar och trummor, dels i bäcksektion ner
genom Kungälvs centrum för att sedan rinna ut i vattenförekomsten Nordre älv, se Figur 11.
Komarksbäckens sträckning från planområdet till utloppet i Nordre älv är cirka 6 km. Nedströms
detaljplaneområdet finns det lokaler som bedömts lämpliga som lek- och uppväxtlokaler för havsöring.
Närmast lämpliga leklokal nedströms detaljplaneområdet är markerad med röd punkt i Figur 11, det
finns dock vandringshinder som måste åtgärdas innan fiskar ska kunna ta sig dit. Längre ned i
Komarksbäcken finns konstaterad havsöring. Komarksbäcken är ingen vattenförekomst och det finns
därför inga fastställda miljökvalitetsnormer för bäcken.
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Figur 11 Fjärrvärmeverket är ungefärligt markerat med rosa cirkel. Komarksbäcken från utredningsområdet till
vattenförekomsten Nordre älv är markerat med blå linje. Sträckan går omväxlande genom öppna diken och kulverteringar. Blå
pilar visar flödets riktning. Närmast lämpliga leklokal nedströms detaljplaneområdet markerad med röd punkt.

Vattenförekomst Nordre älv
Planområdet är beläget inom delavrinningsområde för Ovan Kvillen i Nordre älvs vattendragsyta.
Recipient är vattenförekomsten Nordre älv (SE642012-126863), för vilken det finns fastställda
miljökvalitetsnormer, se Tabell 2. Huvudsaklig markanvändning inom det aktuella tillrinningsområdet
samt recipientens övriga tillrinningsområde är odlingsmark och naturmark samt villa- och
bostadsområden med en del industrier.
Medelvattenföringen (MQ) ifrån delavrinningsområdet Ovan Kvillen i Nordre Älvs vattendragsyta
(SE642100-126965) är mellan åren 2013-2018 enligt SMHI vattenwebb 362 000 l/s.
Nordre älvs ekologiska status bedöms som måttlig med kvalitetskrav att uppnå god ekologisk status till
år 2033. Klassningen är måttlig då det finns en väsentlig påverkan på flödet som är negativ för
fiskbestånden. Det finns även en indikation av påverkan på bottenfauna från övergödning eller
bottensubstrat.
Nordre älvs kemiska ytvattenstatus bedöms som uppnår ej god med kvalitetskrav att uppnå god
kemisk ytvattenstatus, med undantag av senare målår och mindre stränga krav. Senare målår gäller
för PFOS (perfluoroktansulfonsyra och dess derivater), eftersom det inte finns kända åtgärder för att
sänka halter av PFOS ska istället vattenförekomsten övervakas. Mindre stränga krav, gäller för
kvicksilver och kvicksilverföreningar samt PBDE (polybromerade difenylterar), då det bedöms vara
tekniskt omöjligt att sänka halterna till de nivåer som motsvarar god kemisk ytvattenstatus.
Tabell 2. Uppgifter om status och miljökvalitetsnormer (MKN) för vattenförekomst Nordre älv SE642012-126863, (VISS, 2022).

Ekologisk status

MKN ekologisk status kvalitetskrav

Kemisk ytvattenstatus

Kemisk ytvattenstatus kvalitetskrav

Måttlig

God ekologisk status till år 2033

Uppnår ej god

God kemisk ytvattenstatus*

*undantag om senare målår för PFOS samt kvalitetskrav uppnår ej god kemisk ytvattenstatus för kvicksilver och PBDE
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Vattenflöden
I Figur 12 illustreras nuvarande hantering av dagvatten, lakvatten, spillvatten och avloppsvatten.
Samtliga nummerhänvisningar nedan sker till figuren.

Figur 12. Principiell illustration av nuvarande hantering av dagvatten, lakvatten, spillvatten och avloppsvatten inom planområdet
samt vid angränsande deponi.

Norr om deponin rinner Komarksbäcken ner och passerar lakvattendammen (nummer 4). Här är
vattnet opåverkat av alla verksamheter inom området. Sedan svänger den västerut och går parallellt
med våtmarken som finns väster om planområdet (nummer 6). Detta är en anlagd våtmark och hit leds
(efter primär rening) dagvatten, spillvatten, avloppsvatten samt lakvatten från dammarna. Våtmarken
är utformad med ett slingrande kanalsystem med mellanliggande vattensamlingar. Våtmarken har
olika vattendjup så att både aeroba (syrerika) och anaeroba (syrefattiga) zoner erhålls. Detta förbättrar
förutsättningarna för kvävereduktion. Våtmarken ansluter sedan till Komarksbäcken.
Väster om fjärrvärmeverket finns en bäckfåra (nummer 2) och en lågpunkt (nummer 1) varifrån
naturvatten och dagvatten leds vidare i trumma under Energivägen till en ny lågpunkt. Från denna
lågpunkt leder ett dike till våtmarken. Den största delen av dagvattnet från fjärrvärmeverket leds dock
via kondensatvattenledningen till Komarksbäcken. Det sker ingen rening av dagvatten från
fjärrvärmeverket i nuläget. Via lågpunkten leds även dagvatten från sorteringsanläggningen och
omlastningsstationen, innan dagvattnet når lågpunkten har det passerat en olje- och slamavskiljare.
Inom planområdet finns två dammar. En damm centralt (nummer 3) i vilken dagvatten från återvinningscentralen leds för rening. Efter det leds vattnet via ytliga diken till våtmarken. Dagvattendammen har tät botten och utloppet är försett med T-rör samt en avstängningsventil, vilket innebär att
eventuell olja vid utsläpp eller olycka blir kvar i dammen och kan omhändertas. Den andra dammen
inom planområdet ligger i söder (nummer 5). Den tar emot lakvatten från kompostering. Till samma
damm rinner även en del lakvatten från den angränsande deponin. Vattnet pumpas till en större
lakvattendamm nordväst om planområdet (nummer 4), innan det rinner vidare i ett dike för ytterligare
rening i våtmarken längre västerut (nummer 6). Oförorenat dagvatten från deponin leds till
Komarksbäcken och söder ut.
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Spillvatten från planområdet består främst av kondensatvatten från fjärrvärmeverket, vilket leds via en
kondensatledning ut i Komarksbäcken. Mängden kondensat beror på hur fuktigt bränsle som eldas
samt hur hårt pannorna eldas. Enligt villkor i gällande tillstånd får kondensatvatten som riktvärde innan
utsläpp högst innehålla 10 mg per liter suspenderade material. Utgående kondensat ska även hålla ett
pH-värde mellan 6,5–9,0 och en temperatur på högst 40 °C. Temperaturen loggas två gånger per
dygn och övriga parametrar kontrolleras månadsvis under eldningssäsong (generellt oktober till april).
En gång om året tas prov på metallhalter i kondensatet. Spillvatten i form av processvatten från
fjärrvärmeverkets pannhus (pann-, spol- och slaskvatten) går via en oljeavskiljare för att sedan ledas
via kondensatledningen till Komarksbäcken. Från sorteringsanläggningen och omlastningsstationen
samlas spillvatten upp i en tank och körs iväg med lastbil.
Planområdet ingår idag inte i kommunalt verksamhetsområde för VA. Verksamheterna har kommunalt
vatten men en gemensam enskild avloppsanläggning. Avloppsvatten från både fjärrvärmeverket,
återvinningscentralen samt sorteringsanläggningen och omlastningsstationen renas i en
slamavskiljare inne på fjärrvärmeverkets område och i en markbädd (nummer 7), för att sedan ledas
via ytliga diken till våtmarken. Det rör sig om en uppskattad total mängd på 775 m3 per år.
Markbädden är belägen vid ett lågområde med våtmarkskaraktär. Markbädden klarar inte dagens krav
på fosforrening.
I PM Utsläpp till vatten (WSP, 2021d) har flöden och föroreningsmängder beräknats både för nuläge
och för framtida utbyggnad. Detta redovisas under avsnittet om detaljplanens konsekvenser.
I nuläget finns ingen hantering av släckvatten inom fjärrvärmeverket. Vid en händelse av brand är
risken stor att släckvatten når Komarksbäcken och omgivande markytor utan rening. Vid återvinningscentralen samlas släckvatten i den befintliga dagvattendammen, som har en avstängningsventil vilket
minimerar risken att förorenat vatten leds vidare mot Komarksbäcken. Inom sorteringsanläggningen
och omlastningsstationen är dagvattensystemet utformat med en ventil som stängs vid brand. Detta
innebär att ledningarna i området fungerar som magasin för släck-vatten. Ledningarna är
dimensionerade för detta ändamål. När magasinen är fulla kan en viss mängd släckvatten
magasineras på markytan. Vid ännu större mängder släckvatten kan den södra lakvattendammen
öppnas för släckvatten.
Villkor och provtagningar
De tillståndspliktiga verksamheterna har villkor som gäller hantering av vatten och påverkan på vatten
med tillhörande kontrollprogram.
För fjärrvärmeverket pågår en ansökan om nytt miljötillstånd för befintlig och utökad verksamhet på
fjärrvärmeverket. Provtagningar av utgående vatten sker för den befintliga verksamheten.
I villkoret för återvinningscentralen anges att dagvatten från ytor där avfall lagras ska samlas upp och
avledas via en dagvattendamm med slam- och oljeavskiljande funktion. Provtagning sker kvartalsvis
på utgående vatten från dagvattendammen.
I villkoret för sorteringsanläggningen och omlastningsstationen anges att vatten som uppkommer inom
anläggningen från hårdgjorda ytor ska genomgå partikel- och oljeavskiljning i anslutning till
verksamhetsområdet innan avledning sker till våtmarken. Vatten som uppkommer i omlastningsstationen ska avledas till spillvattennätet eller samlas upp i en sluten tank. Detta eftersom det inte
finns något spillvattennät. Dagvatten analyseras löpande både före och efter slam- och oljeavskiljaren,
samt efter lågpunkten (nummer 1) efter en trumma som ligger under vägen.
Vid deponin finns villkor om att lakvatten ska samlas upp i magasin i deponins nordvästra del och
genom ledning avledas till och behandlas i våtmark. Provtagningar sker kontinuerligt vid flertalet
punkter för grundvatten och lakvatten, bland annat vid lakvattendammarna och våtmarken.
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Detaljplanens konsekvenser
Vattenflöden
Hanteringen av dagvatten, lakvatten och spillvatten kommer ske genom befintliga lösningar, med
undantag vid fjärrvärmeverket, se Figur 13. I samband med utbyggnaden av fjärrvärmeverket planeras
en dagvattendamm (nummer 8 i Figur 13). Dagvattendammens volym och utformning är anpassad för
att uppnå den fördröjning och rening som krävs för att uppfylla de riktvärden som finns i Kungälvs
kommuns dagvattenplan. Dagvattendammen kommer i planförslaget fastslås med egenskapsbestämmelsen b2 – Marken ska vara tillgänglig för dagvattenhantering. Vid fjärrvärmeverket kommer
allt dagvatten från anläggningsområdet, tak och asfaltsytor ledas via dagvattenbrunnar till den nya
dagvattendammen. Även befintlig verksamhet kommer anpassas för att dagvatten ska rinna mot
dagvattenbrunnar och ledas till dammen. Från dagvattendammen kommer dagvatten ledas mot
våtmarken (nummer 6 i Figur 13). Vatten från omgivande höglänt naturmark ska hindras från att nå
fjärrvärmeverkets utbyggnad genom ett mot omgivningen avskärande dike, som är dimensionerat för
att även hantera vatten vid skyfall (nummer 2 i Figur 13).

Figur 13. Principiell illustration av planförslagets hantering av dagvatten, lakvatten, spillvatten och avloppsvatten efter utbyggnad
av fjärrvärmeverket.

Den nya dagvattendammen vid fjärrvärmeverket ska utformas för att främja sedimentering, filtrering
och biologiska reningsprocesser samt hantera fördröjning av dagvatten. Även det lätt kontaminerade
spillvattnet som i nuläget går via oljeavskiljare och sedan via kondensatledningen till Komarksbäcken
kommer att ledas till dagvattendammen. Spillvattnet ska innan det når dagvattendammen passera en
oljeavskiljare. Dagvattendammen ska även fånga upp släckvatten och fungera som en källa till brandvatten vid släckningsarbete. Dagvattendammen fungerar också som en skyddsfunktion om det
osannolika skulle hända att en oljeläcka tar sig förbi befintliga skyddssystem. Oljan kommer då att via
dagvatten- och spillvattenbrunnar nå dagvattendammen där den kan samlas upp. Dammen är
konstruerad så att utöver den permanenta volymen, 100 m3, kan ytterligare en volym om 220 m3 få
plats. Denna volym är dimensionerad för att hantera fördröjning av dagvatten samt uppsamling av
släckvatten. Dammen ska utformas med en avstängningsventil, så att den vid en eventuell brand eller
olycka inte avvattnas. Släckvatten eller olja kan då hämtas med sugbil för destruktion.
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Detaljplanen ger utrymme att utöka den hårdgjorda ytan kring återvinningscentralen. Beroende på hur
återvinningscentralen då utformas kan den befintliga dagvattendammen behöva utökas och flyttas.
Tillkommande hårdgjord yta innebär att en större volym dagvatten behöver fördröjas och renas inom
området. Volym och placering avgörs när det blir aktuellt att utöka återvinningscentralen och när det
finns mer underlag om verksamhetens behov och tillkommande hårdgjord yta. Dagvattendammen ska
dimensioneras så att riktvärdena i kommunens dagvattenpolicy uppnås. Systemet behöver vara
utformat med liknande säkerhetsanordningar som i nuläget, för att minimera risk att föroreningar
sprids i händelse av brand eller annan olycka.
Mängden kondensatvatten kommer öka efter utbyggnaden av fjärrvärmeverket till följd av att en ny
fastbränslepanna byggs. Kondensatvatten kommer fortsättningsvis ledas direkt till Komarksbäcken via
kondensatvattenledningen. I det nya miljötillståndet kommer (utöver befintliga villkor för suspenderat
material, pH-värde och temperatur) även ett villkor för metallhalter i kondensatvattnet.
Dagvattenhantering kommer stärkas genom egenskapsbestämmelser i planförslaget. För fjärrvärmeverket, återvinningscentralen samt sorteringsanläggningen och omlastningsstationen föreslås
egenskapsbestämmelser i form av b1 – Marken ska anordnas så att dagvatten samlas upp och leds till
dagvattenanläggningar inom respektive verksamhets område.
Befintlig markbädd kommer att avlägsnas och ersättas med ny avloppsvattenrening (markbädd eller
minireningsverk) så att Kungälv kommuns riktvärden för enskilda avloppsanordningar uppnås. Dagens
slamavskiljare kommer finnas kvar. Mängd eller sammansättning av avloppsvatten bedöms inte
ändras till följd av planförslaget. Väster om återvinningscentralen planläggs ett mindre område för
tekniskt ändamål, E3 Avloppsanläggning. Här tillåts även en mindre byggnad om det skulle vara
nödvändigt för avloppsreningen.
Påverkan på Komarksbäcken
Fokus för bedömningen har varit på föroreningshalter eftersom bedömningsgrunderna i HVMFS
2019:25 är baserad på halter och inte mängder.
För att kunna bedöma sammanlagda halter i Komarksbäcken undersöktes fem utsläppspunkter och
tre blandpunkter. Dessa redovisas i kartan i Figur 14. Samtliga flöden är ungefärliga och anges
(före/efter) ombyggnad.
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Figur 14 Utsläppspunkter (D, M, Y2, Y1, K) och blandpunkter (U, B, L) för bedömning av miljöbelastning i Komarksbäcken.
Flöden före och efter utbyggnad av värmeverket.

Blandpunkt U är den punkt där kondensatvatten (och innan utbyggnad även dagvatten+spillvatten)
från fjärrvärmeverket blandas med Komarksbäcken. Eftersom bäckfåran tidvis torkar ut bedöms här
inte finnas några högre naturvärden.
Blandpunkt B är den punkt där utloppet från våtmarken blandas med vattnet ifrån blandpunkt U.
Blandpunkt L är den punkt där den första potentiella lämpliga leklokalen för havsöring har identifierats.
I denna punkt har halterna ifrån blandpunkt B spätts ut. I denna punkt är det önskvärt att ytvattnet
klarar bedömningsgrunderna i HVMFS 2019:25.
Tabell 3 redovisar de flöden och halter som beräknats i blandpunkter. I tabellen anger ”Före” de halter
som beräknats före utbyggnad och ombyggnad av värmeverket, det vill säga nuläget. I nuläget är
kondensatmängden är mindre samt att dagvattnet är orenat och släpps i utsläppspunkt K istället för i
punkt D.
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Tabell 3 Flöde och halter beräknade i blandpunkter (µg/l).
Ämne

U Före

U Efter

B Före

B Efter

L Före

L Efter

Flöde l/s
Tot. P
Tot. N
Arsenik
Bly
Koppar
Zink
Kadmium
Krom
Nickel
Kvicksilver
SS
Olja
BaP
BbF
BkF
BgP
IND
Bensen
Diuron
TBT
NH4-N
COD
BOD
TOC
Ammoniak****
Svavel
Natrium

4,0
65,1
3011
2,6
5,4
10,4
162,4
0,4
9,1
17,7
1,02
4259
0,0960
0,00576
0,030
0,007
0,0118
0,0103
0,00
0,00
0,0074
653

4,7
60,4
3870
3,4
5,7
11,5
200,7
0,5
11,5
23,0
1,38
5745
0,0000
0,00000
0,000
0,000
0,0000
0,0000
0,00
0,00
0,0000
836

14,0
42,9
2390
0,7
1,8
4,4
48,7
0,2
3,2
6,6
0,36
1214
0,0273
0,00164
0,009
0,002
0,0034
0,0029
0,00
0,00
0,0021
474

15,0
43,4
2648
1,1
2,1
5,2
65,7
0,20
4,1
8,7
0,49
1784
0,0071
0,00041
0,002
0,000
0,0008
0,0007
0,00
0,00
0,0018
531

35,0
17,2
957
0,3
0,7
1,8
19,5
0,1
1,3
2,7
0,15
486
0,0109
0,00066
0,003
0,001
0,0013
0,0012
0,00
0,00
0,0008
190

36,0
18,2
1109
0,4
0,9
2,2
27,5
0,09
1,7
3,6
0,21
747
0,0030
0,00017
0,001
0,000
0,0004
0,0003
0,00
0,00
0,0007
222

1486
2821
2,83
38724
113102

2006
2397
3,62
52277
146968

450
14927
2,05
11035
32229

647
13826
2,30
16232
47196

180
5974
0,82
4416
12899

271
5790
0,96
6797
19764

Bedömningsgrund

0,5
1,2*
0,5*
5,5*
≤ 0,08 - 0,25**
3,4
4*
0,07***
0,00017
0,017
0,017
0,0082
Ej tillämpligt
0,6
0,2
0,0002
1

*Biotillgänglig halt
**Riktvärde beror på hårdhetshalt ≤ 0,08 (klass 1), 0,08 (klass 2), 0,09 (klass 3), 0,15 (klass 4), 0,25 (klass 5)
***Riktvärdet för kvicksilver är maximalt tillåten koncentration då riktvärde för årsmedelvärde saknas
****Beräknad med hjälp av ammoniumkväve i enlighet med HVMFS 2019:25

I tabellen markeras de värden som överskrider sin bedömningsgrund med fet stil. Bedömningsgrunden
för vissa metaller är baserad på biotillgänglig halt. De värden som är markerade med fet och kursiv stil
är de ämnen vars totalhalt överstiger sin bedömningsgrund men de ska relateras till biotillgänglig halt
vilket görs i Tabell 4 nedan.
Biotillgängligheten styrs av pH, DOC (löst organiskt kol) samt Ca. Den biotillgängliga halten är
generellt betydligt mindre än totalhalten. Detta eftersom tungmetaller oftast binder in till partiklar i
vatten och den biotillgängliga delen är löst. Stödparametrar saknas och därmed kan inte biotillgänglig
halt beräknas. WSP:s erfarenhet vid beräkning av biotillgänglig halt är att den uppgår till mellan 225 % av totalhalten. För att bedöma biotillgänglig halt i tabellen ovan har därför ett antagande om
20 % biotillgänglighet gjorts. Resultatet för de ämnen som har bedömningsgrund på biotillgänglig halt
visas i Tabell 4 nedan.
Tabell 4 Biotillgänglig halt i de tre blandpunkterna samt bedömningsgrunden.

Bly
Koppar
Zink
Nickel

U Efter

U efter biotillg.
halt 20%

B Efter

B efter biotillg.
halt 20%

L Efter

L efter biotillg.
halt 20%

Bedömningsgrund

5,7
11,5
200,7
23,0

1,1
2,3
40,1
4,6

2,1
5,2
65,7
8,7

0,4
1,0
13,1
1,7

0,9
2,2
27,5
3,6

0,2
0,4
5,50
0,7

1,2*
0,5*
5,5*
4*

*Biotillgänglig halt

10322359 • Miljökonsekvensbeskrivning detaljplan för MUNKGÄRDE, TIPPEN 1 M.FL. | 29

Punkt 18/22, Bilaga 4: MKB_Tippen1_2022-03-25

Resultatet visar att biotillgänglig halt riskerar att överskridas i punkt U samt B. I punkt L överskrids inte
den inte. Sträcka mellan U och B riskerar alltså att få halter som är över bedömningsgrunden. Denna
sträcka torkar emellertid ut emellanåt vilket leder till lägre naturvärden. Sträckan är också påverkad av
förhöjda halter sedan lång tid. Det bedöms som låg risk att höga naturvärden ska förloras på sträcka U
till B.
I blandningspunkt B överskrids bedömningsgrunderna för koppar och zink. Överskridandena är dock
små och bara en liten nedskrivning av den antagna halten biotillgänglighet (20%) skulle göra att
halterna kom under bedömningsgrunderna. Även flödet från Y2 är osäkert och ett något ökat
antagande på flödet hade också gjort att halterna kom under bedömningsgrunderna. Slutligen är de
faktiska metallhalterna i kondensatet ifrån värmeverket mellan 10–20 % av de halter som ingår i
beräkningarna. I beräkningarna ingår nämligen de halter som söks för i miljötillståndet för
utbyggnaden av fjärrvärmeverket, och dessa är alltså högre än medelvärdet av de halter som släpps
ut i praktiken. Det finns alltså skäl att tro att även blandpunkt B kan klara bedömningsgrunderna.
I punkten L är samtliga halter förutom kvicksilver och TBT (tributyltenn) under sina bedömningsgrunder. TBT är vanligt förekommande i bottenfärg till båtar och återfinns huvudsakligen i marina
miljöer. Det beräkningsverktyg som används för dagvattenberäkningarna (StormTac) utgår ifrån
schabloner som utgår ifrån olika typer av industri. Sannolikt överskattas bidragen av TBT i detta
specifika fall.
Kvicksilvret härstammar främst från bränslet (flisade grenar och toppar från träd, flisad bark och flisad
stamved) till panna P3, P4 och P5 på värmeverket. Riktvärdet för kvicksilver är maximalt tillåten
koncentration då riktvärde för årsmedelvärde saknas. Den halt som ingår i beräkningarna är sökt halt
2,4 µg/l. Maximalt uppmätt halt i P3 och P4 är 2 µg/l. Under de 11 mätningar som finns av befintligt
kondensat är halten kvicksilver över 1 µg/l vid fyra tillfällen. Det finns alltså skäl att anta att
bedömningsgrunden kommer att överskridas. Medel på uppmätta halter från P3 och P4 är 1,06 µg/l.
Det kan alltså antas att den genomsnittliga halten vid L är 44% av vad som redovisas, alltså 0,09 µg/l
att jämföra med bedömningsgrunden på 0,07 µg/l.
Det ska noteras att det är den ökade mängden kondensatvatten från fjärrvärmeverket som medför den
största ändringen i och med planförslaget. De halter av metaller som används för kondensatet i
beräkningarna är (som nämndes ovan) sökta halter för villkoret i miljötillståndet. I praktiken är halterna
mycket lägre. Metallhalterna i första recipient kan alltså förväntas vara mycket lägre än vad
beräkningarna ovan visar.
Halten totalfosfor och totalkväve beräknas öka marginellt efter utbyggnad. Av de två näringsämnena
har totalkväve högst beräknad halt. Kväve är dock inte näringsbegränsande i limniska miljöer
(inlandsvatten). Näringsbegränsande är istället fosfor då det i limniska system finns överskott av kväve
men underskott av fosfor enligt N/P-kvoten. Detta betyder att halten totalfosfor är avgörande för
Komarksbäckens övergödning och de halterna ökar endast marginellt. Bedömningsgrunderna för
näringsämnen finns i form av ett referensvärde, dessa referensvärden beräknas specifikt för varje
vattenförekomst och de saknas för Komarksbäcken eftersom bäcken inte är en vattenförekomst samt
underlag av stödparametrar saknas.
Påverkan på vattenförekomst Nordre älv
Efter punkt L späds halterna från 35 l/s till 100 l/s när de når huvudflödet i Komarksbäcken. I Nordre
älv späds halterna ytterligare upp till medelvattenföringen 362 000 l/s.
I punkt L är samtliga halter utan kvicksilver och TBT under sina bedömningsgrunder enligt HVFMS
2019:25. När vattnet flödar vidare i Komarksbäcken mot Nordre älv ökar utspädningen gradvis och
halterna minskar långt under sina bedömningsgrunder. Även kvicksilver når under nivån för sin
bedömningsgrund. TBT förutsätts inte finnas i planområdet i den omfattning som modellerna visar
men skulle oavsett spädas långt under sin bedömningsgrund.
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Villkor och provtagningar
Fjärrvärmeverket kommer få nya miljövillkor för både befintlig och tillkommande verksamhet. Det kan
medföra ändrade provtagningsrutiner. Inga förändringar av övriga verksamheter sker gentemot
nuläget.
Samlad bedömning
Planområdet har ingen direkt kontakt med en vattenförekomst. Närmaste recipient bedöms ha små
naturvärden närmast planområdet, men då det nedströms en bit ifrån planområdet finns möjliga lekoch uppväxtlokaler för havsöring bedöms miljöaspekten ytvattnets värde och känslighet som måttliga.
För återvinningscentralen samt sorteringsanläggningen och omlastningsstationen innebär föreslagen
detaljplan inte några förändringar gällande hantering av ytvatten.
För fjärrvärmeverket innebär utbyggnaden en del förändringar mot nuläget, främst kopplat till ökningen
av kondensatvatten och hantering av dagvatten, släckvatten och avloppsvatten. Ökat
kondensatutsläpp medför små negativa effekter. Då ingen fördröjning eller rening sker av dagvatten
vid fjärrvärmeverket i nuläget, innebär den nya dagvattendammen små positiva effekter. Möjligheten
att samla upp släckvatten ger små positiva effekter. En ny avloppsvattenrening innebär att en
fosforfälla tillkommer, vilket ger positiva effekter. Summerat blir det små negativa effekter, på grund av
den ökning av halter som visas i Tabell 3.
Planförslaget bedöms medföra små negativa konsekvenser för närmaste recipient men ingen
konsekvens för vattenförekomsten Nordre älv.
Påverkan från planområdet bedöms inte motverka möjligheten att nå miljökvalitetsnormerna i Nordre
älv.

Förslag på skadeförebyggande åtgärder
Åtgärder som regleras i detaljplan
E3 – avloppsanläggning för att skapa bättre förutsättningar för att förbättra hanteringen av
hushållsavloppsvatten.
b1 – Marken ska anordnas så att dagvatten samlas upp och leds till dagvattenanläggningar inom
respektive verksamhets område.
b2 – Marken ska vara tillgänglig för dagvattenhantering.
Åtgärder som inte regleras i detaljplanen
Ny avloppsvattenrening (markbädd eller minireningsverk) ska uppfylla Kungälv kommuns riktvärden
för enskilda avloppsanordningar.
Dagvatten från fjärrvärmeverket ska uppfylla kommunens riktvärden.
Kondensat från fjärrvärmeverket ska uppfylla villkoren i nytt miljötillstånd.
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5.2

ÖVERSVÄMNING

Framtidens klimat kommer att skilja sig från dagens. Bland annat förutses ökade nederbördsmängder. Denna ökning
bedöms ske både i form av en ökad intensitet och frekvens av extrem nederbörd.
För att sträva mot ett hållbart samhällsbyggande är det viktigt att anpassa ny bebyggelse och ny infrastruktur till kommande
klimatförändringar. Översvämning sker exempelvis när vatten blir stående och inte kan ledas bort naturligt eller via ett
ledningssystem.

Bedömningsgrunder
Rekommendationer för hantering av översvämning till följd av skyfall
Länsstyrelserna i Stockholms län och Västra Götalands län har valt att använda återkomsttiden
100-årsregn som vägledande för hur en bedömning av översvämningsrisken ska göras
(Länsstyrelserna, 2018). Länsstyrelsen rekommenderar att:
•
•
•
•

Ny bebyggelse planeras så att den inte tar skada eller orsakar skada vid en översvämning från
minst ett 100-årsregn.
Risken för översvämning från ett 100-årsregn bedöms i detaljplan och eventuella skyddsåtgärder
säkerställs.
Samhällsviktig verksamhet ges en högre säkerhetsnivå och planeras så att funktionen kan
upprätthållas vid en översvämning.
Framkomligheten till och från planområdet bedöms och ska vid behov säkerställas.

Utredningar
En skyfallsutredning har genomförts som täcker planområdet (WSP, 2022). Analyserna har
genomförts i Scalgo Live och redogör för eventuella instängda områden, risk för översvämning,
maximala vattendjup och flödesvägar. Analysen visar situationen vid ett 100-årsregn med 20 minuters
varaktighet och klimatfaktor 1,25. Resultatet ska betraktas som indikativt.
Specifikt vid fjärrvärmeverket har en analys av möjliga flödesvägar samt maximala vattendjup vid
skyfall utförts, för att undersöka eventuella instängda områden och risk för översvämning inom
fjärrvärmeverkets område (WSP, 2021a). Analysen har gjorts utifrån ett 100-årsregn och 30 minuter
varaktighet, med en klimatfaktor på 1,25.

Nuläge
Genom planområdet går en vattendelare, ena halvan av planområdet avrinner åt väster där det finns
en stor översvämningsyta, som bland annat omfattar Komarksbäcken och våtmarken. Andra halvan av
planområdet leds ner mot Romelandavägen och vidare mot Kungälvs centrum. Det finns således
ingen avrinning av skyfallsvatten till säker plats nedströms. I Figur 15 illustreras resultat från
skyfallsanalysen.
Då fjärrvärmeverket är en samhällsviktig funktion har tillgängligheten till planområdet vid skyfall
analyserats. Vid Energivägen har tre riskområden identifierats, där vatten kan komma att strömma
över, eller i värsta fall genom väguppbyggnaden, med risk att vägen eroderar bort. Riskområdena
illustreras med cirklar i Figur 15. För att säkerställa tillgängligheten till planområdet krävs åtgärder i
form av till exempel större eller fler trummor under Energivägen, för säker avledning vid ett skyfall.
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Figur 15. Karta med marköversvämningsytor (blå fält) och rinnvägar (blå linjer) vid ett 100-årsregn för nuläget utan utbyggnad.
Planområde är markerat med vit streckad linje. Vita cirklar markerar riskområden vid Energivägen, där översvämning kan få
konsekvenser för tillgängligheten till planområdet.

Resultat från skyfallsutredningen vid fjärrvärmeverket visar att det finns två lågpunkter inom
fjärrvärmeverkets område där vatten samlas vid skyfall.

Detaljplanens konsekvenser
Situationen nedströms planområdet får inte förvärras av förändringar inom planområdet. Allt vatten
som i dagsläget uppehålls inom planområdet behöver uppehållas inom området även efter utbyggnad.
Detaljplanen rymmer flexibilitet för framtida utvecklingsmöjligheter gällande eventuella byggnationer.
I dagsläget finns endast konkreta planer på utbyggnad av fjärrvärmeverket. För fjärrvärmeverkets
område bedöms det finnas förutsättningar att hantera skyfall utan oacceptabel risk för skada av
människor eller egendom, under förutsättning att bebyggelse och omgivande mark höjdsätts på
lämpligt sätt och att skyfallsutredningens rekommenderade skyfallsvägar anläggs. För att hantera
vattenmängder från omgivande naturmark vid skyfall och separera oförorenat markvatten från
industrimark, föreslår fjärrvärmeverkets dagvattenutredning ett avskärande dike. Diket ska avledas vid
sidan av den nya dagvattendammen. Åtgärderna som föreslås bedöms inte påverka andra
flödesvägar eller lågpunkter förutom de inom fastigheten för fjärrvärmeverket. Det grundas på att inga
ändringar av flödesriktning planeras.
Den befintliga lågpunkten söder om Energivägen är i planen Bioenergiverk för Kungälvs stad allmän
plats, natur, och kommer förbli så, vilket innebär att kommunen har full rådighet över ytan. Det innebär
att lågpunkten även i fortsättningen kan nyttjas som översvämningsyta
När det blir aktuellt med byggnation vid återvinningscentral samt sorterings- och
omlastningsanläggning måste bebyggelse och mark höjdsättas på lämpligt sätt. Om befintliga
lågpunkter byggs bort måste de volymer som då trycks undan kunna uppehållas på annan plats inom
planområdet. Det bedöms kunna hanteras då det finns stora ytor att tillgå. Fria vattenvägar behöver
säkerställas vid nybyggnation. Byggnader ska inte placeras så att de skär av befintliga skyfallsstråk
eller så ska nya säkra skyfallsstråk skapas men hjälp av höjdsättning.
Likt nuläget krävs åtgärder för att säkerställa tillgängligheten till planområdet vid Energivägen.
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Samlad bedömning
Fjärrvärmeverket bedöms som en samhällsviktig verksamhet, vilket innebär en hög värdering av
planområdet.
En förutsättning som tas i beaktning vid bedömning är att bebyggelse och omgivande mark höjdsätts
på lämpligt sätt. Det bedöms som möjligt att genomföra åtgärder inom planområdet för att hantera
framtida skyfall samtidigt som mängden hårdgjorda ytor ökar.
Den nya dagvattendammen vid fjärrvärmeverket kommer bidra till en fördröjning av dagvatten vilket
ses som positivt. Det bedöms även som positivt att ett avskärande dike anläggs för att minimera risken
för påverkan från omgivande naturmark på fjärrvärmeverket. Mängden hårdgjorda ytor ökar men den
nya dragningen av dagvatten till dagvattendammen garanterar nödvändig avledning och fördröjning.
Planförslaget i området för fjärrvärmeverket bedöms medföra små positiva konsekvenser.
Tillgängligheten via Energivägen måste säkerställas.
Detaljplanen bedöms inte innebära någon konsekvens gällande översvämning.

Föreslag på skadeförebyggande åtgärder
Åtgärder som regleras i detaljplan
Förutom det som reglerar dagvatten finns inga åtgärder som regleras i detaljplan.
Åtgärder som inte regleras i detaljplanen
Ett avskärande dike för att hantera vatten från omgivande naturmark vid skyfall och separera
oförorenat markvatten från industrimark vid fjärrvärmeverket.
Bebyggelse och omgivande mark höjdsätts på lämpligt sätt vid projektering av fjärrvärmeverket.

5.3

NATURMILJÖ

Naturmiljö är ett mångtydigt och vitt begrepp. Naturmiljöns värden utgörs dels av hela naturtyper, såväl naturliga som
kulturpräglade, dels av enskilda växt- och djurarter. Skyddet och vårdandet av naturmiljöer är en förutsättning för att kunna
bevara den biologiska mångfalden och i förlängningen allt biologiskt liv, likaså de funktioner och processer som är viktiga för
att ekosystem och livsmiljöer ska bestå och utvecklas.

Bedömningsgrunder
Artskyddsförordningen
I artskyddsförordningen (2007:845) (Miljödepartementet, 2007) finns bestämmelser kring de djur- och
växtarter som är fridlysta i Sverige. Bland de arter som omfattas av artskyddsförordningen finns bland
annat de arter som listas i art- och habitatdirektivet samt fågeldirektivet. Alla vilda fåglar, alla växt- och
djurarter betecknade med bokstaven N eller n i förordningens bilaga 1, samt alla växt- och djurarter i
bilaga 2 är fridlysta enligt Artskyddsförordningen (2007:845). Detta innebär att det är förbjudet att
samla in, döda, skada eller fånga individer samt att ta bort eller skada ägg, rom, larver eller bon. För
alla vilda fåglar samt för arter betecknade med bokstaven N eller n i förordningens bilaga 1 (4 §) gäller
även att det är förbjudet att störa djuren, eller att skada deras fortplantningsområden eller viloplatser.
Länsstyrelsen kan i enskilda fall och endast under mycket specifika omständigheter medge dispens
enligt 14 och 15 § artskyddsförordningen.
Rödlistan
Rödlistan är en förteckning över de växt- och djurarter vars framtida överlevnad i Sverige bedömts
vara osäker. Listan har ingen juridisk status och arter som rödlistas får således inte per automatik ett
juridiskt skydd. Däremot är en del rödlistade arter skyddade enligt lagstiftning, exempelvis
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artskyddsförordningen. Rödlistade arter är grupperade enligt sex kategorier för olika grad av
sällsynthet och risk för utdöende. De arter som är rödlistade är indelade i följande kategorier:
•
•
•
•
•

Nationellt utdöd
Akut hotad
Starkt hotad
Sårbar
Nära hotad

(RE)
(CR)
(EN)
(VU)
(NT)

SIS-standard för naturvärdesinventering
Den systematiska naturvärdesbedömningen syftar till att uppskatta underlaget för biologisk mångfald.
Rödlistade arter, signalarter eller andra värdearter noteras. Naturvärdesbedömningen baseras på att
kartlägga egenskaper i naturen (strukturer, åldersfördelning, avdöende, topografi, bördighet,
kulturpåverkan med mera) som är av betydelse för mängden kärlväxter, mossor, lavar, vedlevande
svampar, fåglar, insekter och övriga djur, det vill säga biologisk mångfald. Enligt den SIS standard
som används för naturvärdesinventering delas naturvärden in i fyra olika klasser (SIS, 2014):
•
•
•
•

Högsta naturvärde (klass 1)
Högt naturvärde (klass 2)
Påtagligt naturvärde (klass 3)
Visst naturvärde (klass 4)

Utredningar
Två naturvärdesinventeringar har genomförts, en vid fjärrvärmeverket (WSP, 2020a) och en vid
återvinningscentralen (WSP, 2021e). Båda inventeringarna innehåller en övergripande sökning i
artportalen av tidigare fynd av naturvårdsarter som delvis innefattar området sorteringsanläggningen
och omlastningsstationen. Dessutom har även inventeringar i fält genomförts.

Nuläge
Området vid fjärrvärmeverket utgörs av skogsmark dominerad av tall och bok, som inte hyser några
högre naturvärden. Vid naturvärdesinventeringen avgränsades två naturvärdesobjekt (N1 och N2),
som båda utgörs av skogsmark, se Figur 16.
Objekt N1 bedöms ha påtagligt naturvärde (klass 3), främst kopplat till förekomsten av ett antal medelgrova till grova tallar samt en relativt god förekomst av död ved. Tallarna har dock inte utvecklat den
pansarbarkstruktur som tyder på riktigt hög ålder och avsaknaden av naturvårdsarter indikerar att
området inte har någon längre skoglig kontinuitet. Större bestånd av den fridlysta arten revlummer
förekommer på flera platser i utkanten av objektet. Inom objekt N1 finns en stenmur, vilken inte
omfattas av det generella biotopskyddet eftersom den inte är belägen i jordbruksmark. Objekt N2 har
ett visst naturvärde (klass 4) och utgörs av bok- och ekskog med inslag av tall, gran och björk. Här är
det dock ont om både grova träd och död ved. Objektet bedöms ha visst biotopvärde kopplat till
förekomsten av hassel och vide som är av värde för fåglar och pollinerande insekter. Det finns även
några äldre sälgar.
Inga objekt som omfattas av det generella biotopskyddet finns inom inventeringsområdet för
fjärrvärmeverket.
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Figur 16 Avgränsade naturvärdesobjekt och andra naturvårdsintressanta objekt inom inventeringsområdet vid värmeverket.

Området vid återvinningscentralen består av främst ädellövskog av framförallt ek, bok och alm. Vid
naturvärdesinventeringen avgränsades tre naturvärdesobjekt, se Figur 17. Samtliga bedöms ha ett
visst naturvärde (klass 4).
Objekt 1 utgörs av den centrala dagvattendammen för återvinningscentralen. Vattensamlingar är
generellt sett alltid viktiga för den biologiska mångfalden eftersom de skapar variation i landskapet och
livsmiljöer för många olika organismgrupper, som till exempel groddjur, insekter och kärlväxter. I det
här fallet bedöms vattenkvaliteten vara dålig för groddjur och andra vattenlevande organismer vilket
gör att dammen endast bedöms ha visst naturvärde. Större delen av inventeringsområdet (objekt 2
och 3) består av skogsmark. Naturvärdesklassningen är främst baserad på att det finns en relativt hög
variationsrikedom vad gäller träd och buskar, varav många bärande och blommande arter, till exempel
slån, rönn, hassel och olvon, som är viktiga för insekter och fåglar. Trädbeståndet är dock inte särskilt
gammalt och det är ont om död ved. Även avsaknaden av naturvårdsarter indikerar att området inte
har någon längre skoglig kontinuitet. Det förekommer en stenmur, vilken inte omfattas av det generella
biotopskyddet eftersom den inte är belägen i jordbruksmark. Muren kan vara viktig ur ett naturvårdsperspektiv eftersom den skapar potentiella livsmiljöer för grod- och kräldjur, mossor, lavar och
insekter.
Inom objekt 2 påträffades en vanlig groda (Rana temporaria). Vanlig groda är fridlyst i hela landet
enligt 6 § artskyddsförordningen. Arten förekommer dock i stort sett i hela landet och klassificeras som
livskraftig. Inga lämpliga reproduktionsmiljöer bedöms finnas inom inventeringsområdet.
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Figur 17 Avgränsade naturvärdesobjekt och värdefulla träd inom inventeringsområdet vid återvinningscentralen.

Vid sökning av inrapporterade fynd av naturvärdesarter, framkommer rödlistade och fridlysta arter
inom och utanför de två inventeringsområdena, se Figur 18 och Figur 19. Inom inventeringsområdet
för återvinningscentralen förekommer två rödlistade fåglar; gråkråka (NT) och stare (V). Runt
sorterings- och omlastningsstationen har flera fynd av rödlistade kärlväxter inrapporterats under den
senaste tioårsperioden. Dessa utgörs framförallt av ruderatmarksväxter, det vill säga växter som trivs
på platser med mycket störningar från mänsklig verksamhet. Dessa arter återfinns ofta förvildat eller
temporärt i miljöer med tippat trädgårdsmaterial. Det är växter med kort livscykel och intensiv
förökning. Bland fynden finns ädelmynta (EN), pimpinellros (RE), knippnejlika (VU), vattenstånds (VU),
kalvnos (NT), naverlönn (CR), kavelhirs (NT) och gleshårig ädelmynta (EN). De arter som rapporterats
in utanför planområdet, på deponin, kan komma att påverkas negativt av sluttäckningen då den
ruderatmark de uppträder i då försvinner. De bör ändå ha möjlighet att fortsätta uppträda inom
sorterings- och omlastningsområdet där de växer trots den störning som verksamheten innebär. Vad
gäller arter som ädelmynta är det dock i första hand lokaler där arten kan misstänkas ha längre
kontinuitet som är skyddsvärda och där det ofta rör sig om äldre former av ädelmynta. På tippar och
liknande rör det sig ofta om nya former inkomna med utländskt växtmaterial (Artdatabanken, 2021).
Väster om planområdet finns ett antal skyddsvärda träd, träden består främst av bok men också av ett
par ekar, se Figur 18. I närheten av inventeringsområdena finns av Skogsstyrelsen utpekade objekt
med naturvärden, en bokskog och ett område med ädellövträd, se Figur 19. Hela området består av
en av länsstyrelsen utpekad värdetrakt för skog samt en värdetrakt för skyddsvärda träd.
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Figur 18. Tidigare fynd av naturvårdsarter och skyddsvärda träd inrapporterade till Artportalen (WSP, 2020a).

Figur 19. Tidigare fynd av naturvårdsarter och skyddsvärda träd inrapporterade till Artportalen samt naturvärden utpekade av
Skogsstyrelsen i närheten av inventeringsområdet. (WSP, 2021e).

Detaljplanens konsekvenser
Detaljplanen medger att en del av skogsmarken i anslutning till befintligt fjärrvärmeverk bebyggs med
nya anläggningar för fjärrvärmeverket. Den totala tillkommande ytan enligt detaljplanen för fjärrvärme-
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verket är cirka 5000 m2. Nästan hela objekt N2 samt halva N1 berörs av detaljplanen. Den del av
skogen (objekt N1) där revlummer och äldre tallar påträffats ingår inte i detaljplanen. Plangränsen har
under arbetet med detaljplanen justerats med hänsyn till identifierade naturvärden. Objekt N2 har ett
visst naturvärde och det är ont om både grova träd och död ved. Biotopvärdet är kopplat till
förekomsten av hassel och vide som är av värde för fåglar och pollinerande insekter. Det finns en sälg
som ligger inom planområdet.
Detaljplanen möjliggör en exploatering av återvinningscentralen i befintlig skogsmark. I anslutningen
till området föreslår detaljplanen att en skogsridå ska bevaras. Skogsridån täcker nästan hela
naturvärdesobjekten 2 och halva 3.
Värdefulla träd inom planområdet kan försvinna, exempelvis en sälg vid fjärrvärmverket. Naturvärdena
inom planområdet är i hög grad knutna till träd, vilket innebär att gamla eller grova träd samt trädslag
som sälg bör sparas i den mån det är möjligt. Tallar som får växa sig gamla är viktiga för många
insekter och svampar, särskilt om de står öppet och solbelyst. Sälgen blommar tidigt på våren efter
snösmältningen och har stor betydelse för humlor, bin, fjärilar och skalbaggar, vilka är helt beroende
av dess pollen och nektar innan andra födokällor finns. I de fall gamla och grova träd måste avverkas,
bör dessa sparas och placeras ut på lämplig plats i den omgivande skogsmarken, gärna i solbelyst
läge.
De kärlväxter som rapporteras in bedöms kunna fortsätta uppträda inom sorteringsanläggningen och
omlastningsstationen. Eftersom flera av de rödlistade arterna, bland annat ädelmynta, med största
sannolikhet etablerat sig med tillförda fyllnadsmassor bedöms den negativa påverkan på dessa arters
lokala och regionala bevarandestatus bli minimal.
Vid eventuell påverkan på någon av de två stenmurar som finns inom inventeringsområdena, skulle de
kunna byggas upp på annan lämplig plats, stenar läggas på återstående delar av muren eller att
stenar läggs ut i ett röse. Stenmurarna kan då fortsatt skapa potentiella livsmiljöer för grod- och
kräldjur, mossor, lavar och insekter.
Samlad bedömning
Planområdet består av låga naturvärden och påverkan på naturmiljön vid exploatering bedöms ha små
negativa effekter. Påverkan på rödlistade arters bevarande status bedöms som minimal.
Detaljplanen bedöms ha små negativa konsekvenser gällande naturmiljö.

Föreslag på skadeförebyggande åtgärder
Åtgärder som regleras i detaljplan
NATUR skogsridå1 med bestämmelsen skogsridå ska bevaras, väg får finnas.
Åtgärder som inte regleras i detaljplanen
Gamla eller grova träd samt trädslag som sälg bör sparas i den mån det är möjligt
Vid avverkning av gamla och grova träd bör de sparas och placeras ut på lämplig plats i den
omgivande skogsmarken, gärna i solbelyst läge.
Vid påverkan på stenmurarna skulle de kunna byggas upp på annan lämplig plats, stenar läggas på
återstående delar av muren eller att stenar läggs ut i ett röse.
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5.4

KULTURMILJÖ OCH LANDSKAP

Kulturmiljö är miljöer som människan påverkat genom tiderna och som därför vittnar om historiska och geografiska
sammanhang. Det kan gälla allt från enskilda objekt till stora landskapsavsnitt.
Tidsmässigt kan kulturmiljöer vara allt från förhistoriska lämningar till dagens bebyggelsemiljöer. Kulturmiljön är en viktig del
av vårt kulturarv som vi medvetet eller omedvetet förmedlar i form av traditioner, idéer och värden mellan generationer.
Kulturarvet bidrar till en stimulerande livsmiljö och är en viktig resurs för rekreation, friluftsliv, turism- och besöksnäring.
För att kulturmiljövärden ska bestå är det viktigt att kontinuiteten i miljön upprätthålls, till exempel genom att kulturmiljöers
ursprung är fortsatt tydliga och att kopplingar mellan olika tider bevaras.
Landskapsbild är den visuella upplevelsen av ett landskap baserad på människans tolkning av landskapets fysiska
förutsättningar. Landskapsbilden är starkt kopplad till såväl nutida och kulturhistorisk markanvändning som naturgeografiska
förhållanden i form av naturtyper, topografi och markegenskaper. Landskapsbilden kan ses som en sammanfattning av alla
komponenter i landskapet, såväl fysiska som upplevda.

Bedömningsgrunder
Kulturmiljölagen
Värdefulla byggnader, fornlämningar och kyrkliga kulturminnen med mera är skyddade enligt kulturmiljölagen (1988:950). Syftet med lagen är att tillförsäkra såväl nuvarande som kommande
generationers tillgång till en mångfald av kulturmiljöer. Lagen innehåller bland annat bestämmelser för
skydd av värdefulla byggnader liksom fornlämningar, fornfynd, byggnadsminnen samt kyrkliga
kulturminnen och vissa kulturföremål. Enligt 2 kap. 6 § kulturmiljölagen krävs tillstånd för att ta bort
eller på något annat sätt ändra en fornlämning.
Plan- och bygglagen
I plan- och bygglagens andra kapitel preciseras ett antal allmänna intressen. Där anges bland annat
att hänsyn ska tas till stads- och landskapsbilden och platsens natur- och kulturvärden. Enligt 2 kap. 6
§ plan- och bygglagen ska bebyggelseområdes särskilda historiska, kulturhistoriska miljömässiga och
konstnärliga värden skyddas. Befintliga karaktärsdrag ska respekteras och tas tillvara.
Landskap
Även om upplevelsen av landskapet till stor del är subjektiv finns vissa allmängiltiga bedömningsgrunder som variationsrikedom, skala och struktur. Upplevelsen av ett landskap kan påverkas av ny
bebyggelse bland annat genom att landskapsrum och helhetsmiljöer fragmenteras, utblickar
avskärmas eller nya utblickar skapas. Nya landmärken kan också berika och stärka upplevelsen av
landskapet. God läsbarhet av landskapets form, funktion och historia påverkar upplevelsen av
landskapsbilden positivt. Förändringar i landskapsbilden kan tas emot på olika sätt, varför det många
gånger är svårt att värdera huruvida förändringarna är positiva eller negativa.

Nuläge
Planområdet är till stor del omgivet av skogklädda höjder och är i norr, öster och söder avskärmat från
bebyggelse och vägar. Västerut är landskapet mer öppet mot bostadsområdet Olseröd, cirka 250
meter från planområdet, och det är främst härifrån själva anläggningen är synlig, medan de två 50
meter höga skorstenarna syns på längre håll.
Bebyggelsen består av containrar, bodar, garage och omlastningsstation på återvinningscentralens
samt sorteringsanläggningens och omlastningsstationens område, samt anläggningar för fjärrvärmeverket, se även avsnitt 4.3 Bostäder och befintlig bebyggelse. Fjärrvärmeverket är placerat på en
uppbyggd platå, några meter över anslutningen till Energivägen.
Ingen bebyggelse som utgör värden ur ett kulturmiljöperspektiv finns inom eller i närheten av planområdet.
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En arkeologisk utredning är genomförd för planområdet för de ytor som ännu inte är exploaterade
(Kulturlandskapet, 2022). Utredningen resulterade i registrering av en fornlämning och fyra övriga
kulturhistoriska lämningar. Fornlämningen (L2022:593) utgörs av en härd och återfinns söder om
fjärrvärmeverket, se Figur 20. Några övriga kända fornlämningar finns inte inom planområdet. De
övriga kulturhistoriska lämningarna utgörs av en fyndplats (L2022:601), en färdväg (L2022:605) och
två hägnader (L2022:603 och L2022:606).

Figur 20.Planområdet med kända fornlämningar, övriga kulturhistoriska lämningar och område med ingen antikvarisk
bedömning. © Lantmäteriet och RAÄ.

Detaljplanens konsekvenser
Inom detaljplanen finns en känd fornlämning (L2022:593), vilken är lokaliserad öster om utbyggnaden
av fjärrvärmeverket, se Figur 20. Den ligger strax öster om planerad bergskärning och staket, vilka inte
regleras inom detaljplanen. Planerade åtgärder innebär ett ingrepp i fornlämningsområdet. Samråd om
ingrepp i fornlämning har genomförts med länsstyrelsen. Länsstyrelsens bedömning är att
fornlämningen inte är av sådan betydelse att den ska utgöra ett hinder för de planerade åtgärderna
och att planförslaget medför tillräcklig hänsyn för att bevara fornlämningen. Inför att den berörda
marken tas i anspråk måste tillstånd för åtgärder inom fornlämningsområde sökas hos länsstyrelsen
enligt 2 kap. 12 § kulturmiljölagen. Enligt samrådet krävs det en arkeologisk förundersökning i syfte att
få ett fullgott beslut- och planeringsunderlag inför fortsatt tillståndsprövning.
De övriga kulturhistoriska lämningarna kan komma att påverkas av eventuella framtida åtgärder som
detaljplanen medger, se Figur 20. Två övriga kulturhistoriska lämningar (L2022:601 och L2022:603)
kommer påverkas av utbyggnaden av fjärrvärmeverket. De ligger inom ett område som möjliggör
placering av byggnader.
Påträffas tidigare icke känd fornlämning, kulturlager eller fynd i samband med markarbeten ska arbetet
omedelbart avbrytas och kontakt tas med länsstyrelsen, enligt 2 kap. 10§ kulturmiljölagen.
Föreslagen utbyggnad av fjärrvärmeverket innebär ytterligare byggnader och en tredje skorsten i
området. Skorstenarna är synliga på håll, medan anläggningarna inom planområdet till stor del
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avskärmas genom omkringliggande skogsmark och är mest synliga från bostadsområdet Olseröd i
väster. Då både skorstenar och motsvarande anläggningar redan finns i området, bedöms
utbyggnaden innebära en begränsad förändring av landskapsbilden. I Figur 21 illustreras hur en
framtida utbyggnad med en tredje skorsten ser ut sett från korsningen Räfsalsvägen - Olserödsvägen.
Vid återvinningscentralen föreslår detaljplanen att en skogsridå ska bevaras. Skogsridån ska vara
avskärmande mot omgivande landskap.

Figur 21. Illustration över hur framtida utbyggnad med ytterligare skorsten ser ut. Vyn är från korsningen Räfsalsvägen Olserödsvägen. © Google Maps.

Samlad bedömning
Planområdet bedöms ha låga kulturmiljövärden. Påverkan på fornlämning och övriga kulturhistoriska
lämningar bedöms som små.
Landskapsbilden bedöms ha låg känslighet eftersom planområdet omges av skog som skärmar av
mot omgivningen. För landskapet är den stora förändringen att en tredje skorsten tillförs. Denna
påverkan bedöms ha en försumbar effekt på landskapet eftersom det redan idag finns två skorstenar.
Detaljplanen bedöms innebära små negativa konsekvenser gällande kulturmiljö och landskap.

Föreslag på skadeförebyggande åtgärder
Åtgärder som regleras i detaljplan
NATUR skogsridå1 med bestämmelsen skogsridå ska bevaras, väg får finnas.
Åtgärder som inte regleras i detaljplanen
Inga generella åtgärder föreslås.
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5.5

LUFTKVALITET

Vid bedömning av luftkvalitet analyseras luftföroreningssituationen. Med luftföroreningar avses sådana ämnen och
föroreningar som är skadliga för människors hälsa, naturen eller kulturmiljön. I denna MKB behandlas kvävedioxid (NO2),
partiklar (PM10 och PM2,5), svaveldioxid (SO2) och kolmonoxid (CO).
Luftföroreningar kan ge både korttids- och långtidseffekter. Med korttidseffekter avses effekten av en kortvarig hög
exponering vilket kan öka risken för hjärt-kärlsjukdomar samt astma och andra lungsjukdomar. Med långtidseffekter avses
effekten av att dagligen utsättas för partiklar vilket kan bidra till uppkomst av sjukdomar som exempelvis cancer.
Det finns inga lägsta tröskelnivåer identifierade för hälsorisker från luftföroreningar, vilket innebär att effekter kan uppstå
redan vid låga föroreningshalter. Alla sänkningar av föroreningshalter är således positiva ur hälsosynpunkt.

Bedömningsgrunder
Miljökvalitetsnormer för luft är gränsvärden för föroreningsnivåer i utomhusluft som inte får överskridas. Utgångspunkten för en miljökvalitetsnorm är att den tar sikte på tillståndet i miljön och vad
människan och naturen bedöms kunna utsättas för utan att ta alltför stor skada.
Det finns även miljökvalitetsmål för luftkvalitet. Miljökvalitetsmålen med preciseringar anger den
långsiktiga målbilden för miljöarbetet och ska vara vägledande för myndigheter, kommuner och andra
aktörer.
I Tabell 5–9 redovisas miljökvalitetsnormer (MKN) och miljökvalitetsmål för kvävedioxid (NO 2),
partiklar (PM10 och PM2,5), svaveldioxid (SO2) och kolmonoxid (CO).
Tabell 5. Miljökvalitetsnormer (MKN) och miljökvalitetsmål för kvävedioxid, NO2. Enhet µg/m3.

Medelvärdestid

Miljökvalitetsnorm

Tillåtna överskridanden MKN

Miljökvalitetsmål

Timme

90

175 timmar per år

60

Dygn

60

7 dygn per år

-

År

40

Inga

20

Tabell 6. Miljökvalitetsnormer (MKN) och miljökvalitetsmål för partiklar, PM10. Enhet µg/m3.

Medelvärdestid

Miljökvalitetsnorm

Tillåtna överskridanden MKN

Miljökvalitetsmål

Dygn

50

35 dygn per år

30

År

40

Inga

15

Tabell 7. Miljökvalitetsnormer (MKN) och miljökvalitetsmål för partiklar, PM 2,5. Enhet µg/m3.

Medelvärdestid

Miljökvalitetsnorm

Tillåtna överskridanden MKN

Miljökvalitetsmål

År

25

Inga

10

Tabell 8. Miljökvalitetsnormer (MKN) och miljökvalitetsmål för svaveldioxid, SO2. Enhet µg/m3.

Medelvärdestid

Miljökvalitetsnorm

Tillåtna överskridanden MKN

Miljökvalitetsmål

Timme

200

175 timmar per år

-

Dygn

100

7 dygn per år

-

Tabell 9. Miljökvalitetsnormer (MKN) och miljökvalitetsmål för kolmonoxid, CO. Enhet mg/m3.

Medelvärdestid

Miljökvalitetsnorm

Tillåtna överskridanden MKN

Miljökvalitetsmål

8-timmar

10

Inga

-

MKN med avseende på årsmedel tillämpas på utomhusluft där människor är direkt eller indirekt
exponerade under längre perioder, exempelvis vid bostäder, skolor, förskolor och vårdboenden. MKN
med avseende på årsmedelvärdet syftar till att skydda mot långtidsexponering.
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MKN med avseende på de kortare tidsmedelvärden (dygn och timme) tillämpas både på platser där
människor vistas under längre perioder och där människor vistas under kortare tid. De kortare
tidsmedlen syftar till att skydda mot korttidsexponering.

Utredningar
Fjärrvärmeverk
Spridningsberäkningar har genomförts för utsläpp till luft av NO 2, partiklar (PM10 och PM2,5), SO2 och
CO inklusive två tillkommande pannor (WSP, 2021f). Fjärrvärmeverket är en tillståndspliktig
verksamhet där utsläpp regleras i tillståndet. I spridningsberäkningarna är indata av utsläppskoncentrationer teoretiska och konservativa, eftersom alla utsläpp är beräknade efter villkorets värden
och i praktiken ligger de lägre.
Två scenarion har undersökts för att inte underskatta halterna. Scenariot ”driftsäsong” representerar
ett helår men helåret är reducerat till driftsäsongen som är 9 månader och meteorologiska data gäller
också dessa 9 månader. För att utreda de högsta halter som kan inträffa har ett scenario för de 3
månaderna december, januari och februari konstruerats, vilket benämns ”kalla vinter”. I detta scenario
sker maximala utsläpp under hela perioden kombinerat med meteorologiska data för ett typår. På
detta sätt är det säkert att beräkningen fångar upp det värsta fall (högsta halter) som kan inträffa.
Utifrån spridningsberäkningarnas resultat, samt tillgängliga data avseende luftkvalitet (bakgrundshalter), har värderingar av eventuella hälsoeffekter till följd av utsläppen till luft gjorts. För att kunna
jämföra utsläppshalterna utgår jämförelsen från fyra receptorpunkter och den punkt där beräkningen
visar högst halt. Receptorpunkt 1 (RP1) är placerad vid närmaste bostäder, receptorpunkt 2 (RP2) vid
en fotbollsplan mellan Munkegärdeskolan och Klöverbackensskola, receptorpunkt 3 (RP3) vid
bostäder och receptorpunkt 4 (RP4) vid Kungälvs sjukhus, sydväst om källorna. Figur 22 visar hur
receptorpunkterna placerats i beräkningsområdet samt ungefärligt avstånd i förhållande till skorstenar.

Figur 22 Receptorpunkter (RP1, RP2, RP3 och RP4) kring fjärrvärmeverket (WSP, 2021f).
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Nuläge
Fjärrvärmeverk
Risk för utsläpp till luft som överskrider villkor och lagkrav hanteras genom kontinuerliga bränslekontroller och övervakning av utsläppsvärden. Resultat från spridningsberäkning för nuläge saknas.
Återvinningscentral samt sorteringsanläggning och omlastningsstation
De utsläpp till luft som härrör från återvinningscentralen samt sorteringsanläggning och omlastningsstation är främst utsläpp från fordon vid transporter till, inom och från området. Verksamheterna
bedöms inte vara av sådan art och omfattning att miljökvalitetsnormer eller miljökvalitetsmål riskerar
att överskridas på grund av trafik från verksamheten. För att minska påverkan från transporter är
tomgångskörning förbjuden inom återvinningscentralen.
Vid hantering av farligt avfall som exempelvis lösningsmedel, glykol och spillolja finns risk för utsläpp
till luft av flyktiga organiska ämnen. Risken minskas genom att avfallslämnarna informeras om att
sådant avfall ska lämnas in i hela, väl förslutna och märkta behållare. Kylar och frysar, som innehåller
freoner, hanteras varsamt för att minska risken för skador och utsläpp.

Detaljplanens konsekvenser
Fjärrvärmeverk
I Tabell 10 återfinns spridningsberäkningens resultat för kvävedioxid, NO2. I tabellen återfinns
uppskattad bakgrundshalt, haltbidrag från fjärrvärmeverket vid en utbyggnad av två pannor och
totalhalten. För scenario driftsäsong överstigs inga miljökvalitetsnormer eller miljökvalitetsmål. Vid
scenario kalla vinter överstigs inga miljökvalitetsnormer, däremot tangeras halter för miljökvalitetsmål
(60 µg/m3) för timmedelvärdet vid punkt RP3 och överskrids i punkten med högst beräknad halt. Vid
den högsta punkten finns inte någon bebyggelse.
Tabell 10. Resultat för kvävedioxid, NO2. I tabellen redovisas uppskattad bakgrundshalt, haltbidrag från fjärrvärmeverket vid en
utbyggnad av två pannor och totalhalten. Enhet µg/m3. Fetmarkerad halt överstiger miljökvalitetsmål.

Dygn

Timme

Punkt

Kalla vinter

Driftsäsong

Scenario

År
Bakgrunds
-halt

Haltbidrag

Totalhalt

Bakgrundshalt

Haltbidrag

Totalhalt

Bakgrunds
-halt

Haltbidrag

Totalhalt

RP1

10,1

0,2

10,3

25,5

1,8

27,3

35,2

2,3

37,4

RP2

10,1

0,2

10,3

25,5

2,5

28

35,2

3,2

38,4

RP3

10,1

0,6

10,7

25,5

6,8

32,3

35,2

10,6

45,8

RP4

10,1

0,1

10,2

25,5

2,3

27,8

35,2

2,0

37,2

Högsta

10,1

0,9

11

25,5

10,9

36,4

35,2

14,8

50,0

RP1

10,1

0,6

10,7

25,5

8,5

34

35,2

8,4

43,6

RP2

10,1

0,3

10,4

25,5

3,6

29,1

35,2

5,8

41,0

RP3

10,1

1,9

12

25,5

20,0

45,5

35,2

25,2

60,4

RP4

10,1

0,4

10,5

25,5

5,3

30,8

35,2

6,8

42,0

Högsta

10,1

2,7

12,8

25,5

22,8

48,3

35,2

30,9

66,1

10322359 • Miljökonsekvensbeskrivning detaljplan för MUNKGÄRDE, TIPPEN 1 M.FL. | 45

Punkt 18/22, Bilaga 4: MKB_Tippen1_2022-03-25

I Tabell 11 återfinns spridningsberäkningens resultat för partiklar, PM10. I tabellen återfinns uppskattad
bakgrundshalt, haltbidrag från fjärrvärmeverket vid en utbyggnad av två pannor och totalhalten. Inga
miljökvalitetsnormer eller miljökvalitetsmål överstigs för något scenario.
Tabell 11. Resultat för partiklar, PM10. I tabellen redovisas uppskattad bakgrundshalt, haltbidrag från fjärrvärmeverket vid en
utbyggnad av två pannor och totalhalten. Enhet µg/m3.

År
Scenario

Driftsäsong

Kalla vinter

Dygn

Punkt

Bakgrundshalt

Haltbidrag

Totalhalt

Bakgrundshalt

Haltbidrag

Totalhalt

RP1

11,0

0,006

11,0

17,7

0,006

17,7

RP2

11,0

0,005

11,0

17,7

0,01

17,7

RP3

11,0

0,02

11,0

17,7

0,07

17,8

RP4

11,0

0,004

11,0

17,7

0,007

17,7

Högsta

11,0

0,03

11,0

17,7

0,11

17,7

RP1

11,0

0,02

11,0

17,7

0,04

17,7

RP2

11,0

0,008

11,0

17,7

0,03

17,7

RP3

11,0

0,06

11,1

17,7

0,3

18,0

RP4

11,0

0,01

11,0

17,7

0,03

17,7

Högsta

11,0

0,08

11,1

17,7

0,37

18,1

I Tabell 12 återfinns spridningsberäkningens resultat för partiklar, PM2,5. I tabellen återfinns uppskattad
bakgrundshalt, haltbidrag från fjärrvärmeverket vid en utbyggnad av två pannor och totalhalten. Inga
miljökvalitetsnormer eller miljökvalitetsmål överstigs för något scenario.
Tabell 12. Resultat för partiklar, PM2,5. I tabellen redovisas uppskattad bakgrundshalt, haltbidrag från fjärrvärmeverket vid en
utbyggnad av två pannor och totalhalten. Enhet µg/m3.

År
Scenario

Driftsäsong

Kalla vinter

Punkt

Bakgrundshalt

Haltbidrag

Totalhalt

RP1

7,1

0,007

7,1

RP2

7,1

0,007

7,1

RP3

7,1

0,03

7,1

RP4

7,1

0,005

7,1

Högsta

7,1

0,04

7,1

RP1

7,1

0,03

7,1

RP2

7,1

0,01

7,1

RP3

7,1

0,08

7,2

RP4

7,1

0,02

7,1

Högsta

7,1

0,1

7,2
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I Tabell 13 återfinns spridningsberäkningens resultat för svaveldioxid, SO2. I tabellen återfinns
uppskattad bakgrundshalt, haltbidrag från fjärrvärmeverket vid en utbyggnad av två pannor och
totalhalten. Inga miljökvalitetsnormer eller miljökvalitetsmål överstigs för något scenario.
Tabell 13. Resultat för svaveldioxid, SO2. I tabellen redovisas uppskattad bakgrundshalt, haltbidrag från fjärrvärmeverket vid en
utbyggnad av två pannor och totalhalten. Enhet µg/m3.

Dygn
Scenario

Driftsäsong

Kalla vinter

Timme

Punkt

Bakgrundshalt

Haltbidrag

Totalhalt

Bakgrundshalt

Haltbidrag

Totalhalt

RP1

5,8

0,8

6,6

8,3

0,6

8,9

RP2

5,8

1,0

6,8

8,3

0,8

9,1

RP3

5,8

2,5

8,3

8,3

3,8

12,1

RP4

5,8

0,8

6,6

8,3

0,7

9,0

Högsta

5,8

3,6

9,4

8,3

4,8

13,1

RP1

5,8

2,9

8,7

8,3

2,8

11,1

RP2

5,8

1,2

7,0

8,3

1,9

10,2

RP3

5,8

3,8

12,6

8,3

8,6

16,9

RP4

5,8

1,8

7,6

8,3

2,3

10,6

Högsta

5,8

7,7

13,5

8,3

10,5

18,8

I Tabell 14 återfinns spridningsberäkningens resultat för kolmonoxid, CO. I tabellen återfinns
uppskattad bakgrundshalt, haltbidrag från fjärrvärmeverket vid en utbyggnad av två pannor och
totalhalten. Inga miljökvalitetsnormer eller miljökvalitetsmål överstigs för något scenario.
Tabell 14. Resultat för kolmonoxid, CO. I tabellen redovisas uppskattad bakgrundshalt, haltbidrag från fjärrvärmeverket vid en
utbyggnad av två pannor och totalhalten. Enhet µg/m3.

8-timmar
Scenario

Driftsäsong

Kalla vinter

Punkt

Bakgrundshalt

Haltbidrag

Totalhalt

RP1

0,22

0,0002

0,22

RP2

0,22

0,0003

0,22

RP3

0,22

0,0009

0,22

RP4

0,22

0,0001

0,22

Högsta

0,22

0,001

0,22

RP1

0,22

0,0006

0,22

RP2

0,22

0,0003

0,22

RP3

0,22

0,0018

0,22

RP4

0,22

0,0004

0,22

Högsta

0,22

0,002

0,22

Återvinningscentral samt sorteringsanläggning och omlastningsstation
Ingen förändring bedöms ske från nuläget, vilket innebär att inga miljökvalitetsnormer och miljökvalitetsmålet för luft bedöms påverkas.
Samlad bedömning
För luftkvalitet sker bedömningen utifrån acceptabel respektive oacceptabel hälsopåverkan, då ingen
värdering av planområdet sker.
Detaljplanen bedöms inte medföra att miljökvalitetsnormer för luft överskrids vid bostäder. För miljökvalitetsmål finns risk för enstaka överskridanden vid värsta tänkbara förhållanden under vintertid.
Detaljplanen bedöms ha en acceptabel hälsopåverkan med avseende på luftkvaliteten.
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Föreslag på skadeförebyggande åtgärder
Åtgärder som regleras i detaljplan
Inga åtgärder som regleras i detaljplan föreslås.
Åtgärder som inte regleras i detaljplanen
Inga generella åtgärder föreslås.

5.6

BULLER

Buller definieras som oönskat ljud och bedömningen vad som är buller är således individuell. I Sverige utgör trafikbuller den
vanligaste källan till bullerstörningar. Men även verksamheter eller andra aktiviteter kan ge upphov till störningar. Buller
påverkar människans hälsa och välbefinnande och kan orsaka sömnstörningar och öka risken för att drabbas av
exempelvis hjärt- och kärlsjukdomar och diabetes. Att skapa boende- och vistelsemiljöer med bra ljudmiljö är därför en
viktig del i samhällsplaneringen.
Buller mäts vanligtvis i måttenheten decibel (dB). Människor vistas oftast i ljudmiljöer som ligger mellan 20–100 dB. För att
efterlikna människans upplevelse av buller görs en A-vägning av ljudet och enheten som då används är dB(A).
Det finns två olika bullermått som brukar användas:
•
Ekvivalent ljudnivå är en form av medelljudnivå, vanligtvis under ett normaldygn.
•
Maximal ljudnivå är den högsta ljudnivå som uppkommer under en viss period.
Decibelskalan är logaritmisk vilket innebär att buller från två källor inte kan adderas och subtraheras som vanligt. En
skillnad på 8–10 dB (A) upplevs som en fördubbling respektive halvering av ljudet.

Bedömningsgrunder
Riktvärden för trafikbuller utomhus
För att en god miljökvalitet ska nås utanför bostäder bör, enligt infrastrukturpropositionen 1996/97:53
och anknytande dokument från centrala myndigheter, i normalfallet nivåer i Tabell 15 underskridas.
Tabell 15. Riktvärden för buller vid befintliga bostäder (frifältsvärden).

Buller från väg

Bostads fasad (Leq24h)

Bostads uteplats (Leq24h)

Bostads uteplats (Lmax)

55 dB(A)

~ 55 dB(A)2

70 dB(A)1

1

Får överskridas max 5 ggr/genomsnittlig maxtimme, dag och kväll (kl. 06 – 22),
propositionen eller praxis har någon tydlig angivelse för vägbuller vid uteplats. Enligt Naturvårdsverket är en tänkbar nivå för att
nå en god miljökvalitet 55 dBA Leq24h (samma som för spår samt ambitionsnivå enligt anknytande dokument från centrala myndigheter2 ).
Det kan även noteras att 50 dBA Leq bör underskridas vid en uteplats vid nya bostadsbyggnader för att undvika olägenhet för människors
hälsa enligt trafikbullerförordningen.
2 Varken

Vid tillämpning av riktvärdena vid åtgärder i trafikinfrastrukturen bör hänsyn tas till vad som är tekniskt
möjligt och ekonomiskt rimligt. I de fall ljudnivån utomhus inte kan reduceras till ljudnivåer enligt ovan
bör inriktningen vara att riktvärdena för ljudnivå inomhus inte överskrids.
I förordning (2015:216) om trafikbuller vid bostadsbyggnader (trafikbullerförordningen) anges särskilda
riktvärden för att undvika att olägenhet för människors hälsa uppstår på grund av buller från vägar och
spårtrafik, se Tabell 16. Dessa riktvärden ska tillämpas vid planläggning, bygglov och förhandsbesked
för nya bostadsbyggnader. Riktvärdena gäller för permanentbostäder, fritidsbostäder samt vårdlokaler
där vårdtagare vistas under bostadsliknande förhållanden.
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Tabell 16. Förordning om trafikbuller vid bostadsbyggnader SFS 2015:216 reviderad 2017.

Utomhus
Vid bostadsfasad
Vid fasad till bostad om högst 35 m2
På uteplats (om sådan ska anordnas i anslutning till bostaden)
a)

Högsta trafikbullernivå, frifältsvärden (dBA)
Ekvivalent ljudnivå
Maximal ljudnivå
Buller från spårtrafik och vägar
60 a)
–
65
–
50
70 b)

Om den angivna ljudnivån ändå överskrids bör:
•
Minst hälften av bostadsrummen i en bostad vara vända mot en sida där 55 dBA ekvivalent ljudnivå inte överskrids vid
fasaden och
•

minst hälften av bostadsrummen vara vända mot en sida där 70 dBA maximal ljudnivå inte överskrids mellan kl. 22.00 och
06.00 vid fasaden.
Vid en sådan ändring av en byggnad som avses i 9 kap. 2 § första stycket 3 a plan- och bygglagen (2010:900) gäller istället för vad som
anges i a) 1. att minst ett bostadsrum i en bostad bör vara vänt mot en sida där 55 dBA ekvivalent ljudnivå inte överskrids vid fasaden.
b)

Om 70 dBA maximal ljudnivå ändå överskrids, bör nivån dock inte överskridas med mer än 10 dBA maximal ljudnivå fem gånger per
timme mellan kl. 06.00 och 22.00.
•

sexton gånger mellan kl. 06.00 och 22.00, och

•

tre gånger mellan kl. 22.00 och 06.00.

Verksamhetsbuller fjärrvärmeverk
Fjärrvärmeverket är en tillståndspliktig verksamhet med reglerade villkor, följande ekvivalenta
ljudnivåer gäller i tillståndet:
•
•
•
•

50 dB(A) dagtid, kl. 07-18
40 dB(A) nattetid, kl. 22-07
45 dB(A) övrig tid
momentana ljud nattetid får uppgå till högst 55 dB(A)

Verksamhetsbuller återvinningscentral
Återvinningscentralen är en tillståndspliktig verksamhet med reglerade villkor, följande ekvivalenta
ljudnivåer inklusive transporter inom verksamhetsområdet får enligt tillståndet inte överstigas vid
närmaste bostäder:
•
•
•
•

50 dB(A) under helgfria vardagar måndag-fredag kl 07-18
40 dB(A) nattetid kl 22-07
45 dB(A) övrig tid
Arbetsmoment som typiskt sett kan ge upphov till momentana ljudnivåer över 55 dB(A) får inte
utföras nattetid kl. 22–07

Verksamhetsbuller sorteringsanläggning och omlastningsstation
Sorteringsanläggningen och omlastningsstationen är en tillståndspliktig verksamhet med reglerade
villkor. Buller från verksamheten ska begränsas så att det inte ger upphov till högre ekvivalent ljudnivå
som riktvärde vid närmaste bostäder än:
•
•
•

50 dB(A) under vardagar kl. 07 – 18
40 dB(A) nattetid kl. 22 – 07
45 dB(A) under övrig tid

Utredningar
Trafikbuller
En trafikbullerutredning som utreder trafik som går längs med Energivägen och Karebyvägen har
genomförts för planförslagets nuläge och planförslaget med prognosåret 2040 (WSP, 2021n)
Bullerberäkningarna har utförts med hjälp av beräkningsprogrammet SoundPLAN version 8.2 och är
genomförda enligt Naturvårdsverkets rapport Vägtrafikbuller – nordisk beräkningsmodell, reviderad
1996.
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Transporter sker till och från fjärrvärmeverket, återvinningscentralen samt sorteringsanläggningen och
omlastningsstationen. Trafikmängder återfinns i avsnitt 4.5 Trafik.
Verksamhetsbuller fjärrvärmeverk
Externt buller från fjärrvärmeverket har kartlagts avseende nuvarande verksamhet och vid utbyggnad
med en ny fastbränsle- och oljepanna (Efterklang, 2020). Beräkningarna har utförts i enlighet med den
nordiska beräkningsmodellen för externt industribuller.

Nuläge
Trafikbuller
Bullerutredningen visar att det längs Karebybvägen finns bostäder där bullernivåer överskrider 55
dB(A) ekvivalent ljudnivå respektive 70 dB(A) maximal ljudnivå. Påverkan från verksamhetstransporter
bedöms dock vara så pass liten att de kan antas vara försumbara, eftersom de endast bidrar till en
marginell ökning av den totala trafiken på Karebyvägen.
Verksamhetsbuller fjärrvärmeverk
Bullerberäkningar redovisas i fyra punkter vilka är belägna i de mest bullerutsatta bostäderna i olika
riktningar från anläggningen, se Figur 23. Följande ekvivalenta ljudnivåer beräknas i
mottagarpunkterna:
•
•
•
•

Mottagarpunkt 1: 28 dBA
Mottagarpunkt 2: 26 dBA
Mottagarpunkt 3: 25 dBA
Mottagarpunkt 4: 27 dBA

Bullret nattetid är konstant utan märkbara nivåvariationer varför de momentana ljudnivåerna endast är
marginellt högre.
Beräkningarna visar att bullervillkoret för verksamheten klaras vid maximala driftförhållanden i nuläget.

Figur 23. Beräknade ekvivalenta ljudnivåer vid full produktion (kl. 07-16.30) (Efterklang, 2020).

Verksamhetsbuller återvinningscentral
Buller kan uppkomma från verksamheten, i huvudsak från transporter, arbetsmaskiner och containerhantering. Verksamheten vid återvinningscentralen bedöms inte överskrida gällande tillstånd. Detta
grundas på att inga klagomål inkommit till verksamhetsutövaren samt att risken för bullerstörning
bedöms som liten med hänsyn till omgivningens topografi och avstånd till närboende.
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Verksamhetsbuller sorteringsanläggning och omlastningsstation
Verksamheten bedöms inte överskrida gällande tillstånd.

Detaljplanens konsekvenser
Trafikbuller
Även år 2040 visar bullerutredningen att det finns bostäder där bullernivåer överskrider 55 dB(A)
ekvivalent ljudnivå respektive 70 dB(A) maximal ljudnivå. Påverkan från verksamhetstransporter
bedöms dock vara så pass liten att de kan antas vara försumbara, eftersom de endast bidrar till en
marginell ökning av den totala trafiken på Karebyvägen.
Verksamhetsbuller fjärrvärmeverk
Bullerberäkningar redovisas i fyra punkter vilka är belägna i de mest bullerutsatta bostäderna i olika
riktningar från anläggningen, se Figur 24. Följande ekvivalenta ljudnivåer beräknas i
mottagarpunkterna:
•
•
•
•

Mottagarpunkt 1: 30 dBA
Mottagarpunkt 2: 32 dBA
Mottagarpunkt 3: 29 dBA
Mottagarpunkt 4: 28 dBA

Bullret nattetid är konstant utan märkbara nivåvariationer varför de momentana ljudnivåerna endast är
marginellt högre.
Beräkningarna visar att bullervillkoret för verksamheten klaras vid maximala driftförhållanden efter
utbyggnad.

Figur 24. Beräknade ekvivalenta ljudnivåer efter planerad utbyggnad (Efterklang, 2020).

Verksamhetsbuller återvinningscentral
Ingen förändring från nuläget bedöms ske.
Verksamhetsbuller sorteringsanläggning och omlastningsstation
Ingen förändring från nuläget bedöms ske.
Samlad bedömning
För buller sker bedömningen utifrån acceptabel respektive oacceptabel hälsopåverkan, då ingen
värdering av planområdet sker.
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Detaljplanen innehåller tillståndspliktiga verksamheter med villkor gällande buller. Villkoren bedöms
inte överstigas, vilket innebär att ingen påverkan sker. Planförslaget bedöms inte heller utifrån
genomförda bullerutredningar medföra några negativa konsekvenser avseende bullerstörningar från
trafik vid närliggande bostäder.
Detaljplanen bedöms innebära en acceptabel hälsopåverkan.

Föreslag på skadeförebyggande åtgärder
Åtgärder som regleras i detaljplan
Inga åtgärder som regleras i detaljplan föreslås.
Åtgärder som inte regleras i detaljplanen
Inga generella åtgärder föreslås.

5.7

BRAND
Bedömningsgrunder

Bedömningen utgår från de allmänna hänsynsreglerna i 2 kap. miljöbalken.

Utredningar
För sorteringsanläggningen och omlastningsstationen finns PM Brandvatten Munkegärde (Ramböll,
2016).
För fjärrvärmeverket finns Släckvattenutredning (WSP, 2021b). Här bedöms dimensionerande
brandscenarier, riskuppskattning och riskvärdering samt åtgärdsförslag.
Det finns en riskanalys för yttre miljö för utbyggnaden av fjärrvärmeverket (WSP, 2021m). I miljökonsekvensbeskrivningen lyfts de aspekter från riskanalysen där en åtgärd bedöms vara relevant det
vill säga de risker som är väsentliga, betydande och livsfarliga. Vilket innebär att det från riskanalysen
bara finns en risk som behöver åtgärdas, denna risk är kopplad till brand och hanteras därmed nedan.
Någon gemensam brandutredning för samtliga verksamheter inom planområdet finns inte.

Nuläge
Från riskanalysen vid fjärrvärmeverket finns, kopplat till klimatförändringar, riskhändelsen brand i
samband med ökad temperatur och torka. Risken bedöms som betydande. Enligt riskanalysen kan
brist på släckvatten riskera försening och försvårande av släckningsarbetet. Risken föreslås åtgärdas
med att släckvattentillgången säkerställs. Från släckvattenutredningen bedöms ett brandscenario med
brand i ett flislager som mest troligt. Detta scenario bedöms vara dimensionerande för såväl behov av
brandvatten som behov av omhändertagande av släckvatten. Denna händelse har inträffat tidigare
inom anläggningen.
I nuläget finns tre brandposter i anslutning till fjärrvärmeverket, kopplade till befintlig kommunal
vattenledning. Brandposter kontrolleras regelbundet i samband med brandskyddsronder. Uppskattat
flöde för dessa, är cirka 1200–1300 l/min. Uppskattat behov vid större brand är cirka 1500 l/min. För
att kunna hantera större bränder behöver brandvattentillgång säkerställas enligt släckvattenutredning,
då kapaciteten är undermålig. Brandlarm är direktkopplat till räddningstjänst och SOS, de besiktigas
och servas årligen.
Brandvatten till återvinningscentralen förses ifrån brandpost i gatan vid fjärrvärmeverket.
Brandvatten till sorteringsanläggningen och omlastningsstationen hämtas från en brandvattentank
samt från brandpost i gatan vid fjärrvärmeverket.
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Vid återvinningscentralen och sorteringsanläggningen och omlastningsstationen (intill deponin) gäller
förbud mot öppen eld, det vill säga eldning eller anordnande av grillplatser, samt förbud mot rökning,
för att hantera risk för brand och explosion på grund av utträngande deponigas.

Detaljplanens konsekvenser
Vid fjärrvärmeverket föreslås en ny parkering angränsande till Energivägen. Detta medför en möjlighet
för räddningstjänsten att där ställa upp fordon och på så sätt få en andra angöringsväg till
anläggningen. Det underlättar framkomligheten till anläggningen i händelse av brand.
Brandvattenbehovet vid eventuell brand i fjärrvärmeverket ska tillgodoses med tre befintliga
brandposter kopplad till befintlig vattenledning, samt kompletteras med möjligheten att hämta
brandvatten ifrån den nya dagvattendammen. Brandposter vid fjärrvärmeverket kommer
fortsättningsvis förse återvinningscentralen samt sorteringsanläggningen och omlastningsstationen.
Vid sorteringsanläggningen och omlastningsstationen finns även brandvattentanken kvar.
Dagvattendammen vid fjärrvärmeverket förses med en lättillgänglig pumpgrop som håller undan
växlighet och löv, där räddningstjänsten kan lägga en sugslang. Det finns emellertid ingen garanti att
den permanenta volymen i dammen är tillgänglig som brandvattenreservoar. Under
sommarmånaderna är avdunstningen betydande och i juli-augusti kan dammen ha sinat helt. Dock
används inte pannorna under perioden juni-augusti och under denna period lagras endast en mindre
mängd flis på anläggningen och då i de djupa tippfickorna. En brand sommartid är alltså mindre och
mer kontrollerad än under andra tider på året och följaktligen bör inte brandvattenbehovet vara lika
stort. Dammen kan eventuellt vara ytfrusen under vinterhalvåret. Det bör dock gå att hacka sönder
isen i pumpgropen. Om dammen är bottenfrusen går det inte att hämta vatten. Då dammen även
fungerar som släckvattendamm kommer det släckvatten som härstammar från den kommunala
ledningen efter ett tag att nå dammen och lägga sig på isen. Då kan detta vatten hämtas ur
pumpgropen och användas som brandvatten.
För att minimera risken att en eventuell brand sprider sig från planområdet till omgivningen finns det
inom planområdet prickmark som inte får bebyggas.
Samlad bedömning
Fjärrvärmeverket bedöms som en samhällsviktig verksamhet, vilket innebär en hög värdering av
planområdet.
Med de åtgärder som föreslås med den planerade dagvattendammen bedöms tillgången till
brandvatten öka. Den nya parkeringen medför förbättrad tillgänglighet för räddningstjänsten vid brand.
Sammantaget bedöms detta ha en måttligt positiv effekt. För övriga verksamheter sker inga
förändringar. Det bedöms bli små positiva effekter av att prickmark begränsar markens nyttjande och
det blir en ridå mot omgivningen.
Detaljplanen konsekvenser för aspekten brand bedöms bli måttligt positiva.

Föreslag på skadeförebyggande åtgärder
Åtgärder som regleras i detaljplan
Inga åtgärder som regleras i detaljplan föreslås.
Åtgärder som inte regleras i detaljplanen
Fjärrvärmeverket får en ny parkering som kan nyttjas av räddningstjänsten i händelse av brand.
Dagvattendammen förses med en pumpgrop.
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6

ALTERNATIVREDOVISNING

En miljökonsekvensbeskrivning ska alltid redovisa ett jämförelsealternativ, ett så kallat nollalternativ.
Nollalternativet berättar vad som händer om en utbyggnad enligt föreslagen detaljplan inte genomförs.
En miljökonsekvensbeskrivning ska även identifiera, beskriva och bedöma rimliga alternativ med
hänsyn till planens syfte och geografiska räckvidd.

6.1

NOLLALTERNATIV

Nollalternativet utgörs i detta fall av den verksamhet som råder idag. Nollalternativet utgörs av planen
Bioenergiverk för Kungälvs stad för de områden inom planområdet som omfattas av en sådan, se
avsnitt 1.2 Planområde och områdesbeskrivning. Sorteringsanläggningen och omlastningsstationen
omfattas inte av detaljplan, för den verksamheten innebär nollalternativet att de utgörs av nuvarande
markanvändning.
För fjärrvärmeverket innebär nollalternativet att befintliga pannor kommer användas mer än idag, upp
till vad befintligt miljötillstånd medger. Normal användning av biobränsle är i nuläget cirka 100 GWh.
Normal användning för nollalternativet beräknas bli 125 GWh. För övriga verksamheter innebär
nollalternativet att de fortsätter som idag utan förändringar.
I Tabell 17 återfinns en bedömning av nollalternativets konsekvenser, enligt avsnitt 0 Bedömning av
konsekvenser.
Tabell 17. Nollalternativets värde, effekt och konsekvenser i förhållande till nuläget.

Miljöaspekt

Bedömning

Motivering

Ytvatten

Små negativa
konsekvenser

Planområdet har ingen direkt kontakt med en vattenförekomst, men då det redan
i den första recipienten finns möjliga lek- och uppväxtlokaler för havsöring
bedöms miljöaspekten ytvatten ha ett värde och känslighet som är måttliga.
För återvinningscentral samt sorteringsanläggning och omlastningsstation innebär
nollalternativet att verksamheterna fortsätter inom ramarna för befintliga
miljötillstånd. För fjärrvärmeverket medför nollalternativet ökade
kondensatvattenflöden till Komarksbäcken, vilket är inom ramarna för befintligt
miljötillstånd.
Nollalternativet bedöms ha små negativa effekter på första recipient men inte ha
någon effekt på vattenförekomstens Nordre älvs miljökvalitetsnormer.
Sammanvägt blir det små negativa konsekvenser.

Översvämning

Ingen
konsekvens

Fjärrvärmeverket bedöms som en samhällsviktig verksamhet, vilket innebär en
hög värdering av planområdet.
Hantering av skyfall vid ett 100-års regn kommer ske som i nuläget för samtliga
verksamheter. Nollalternativet innebär ingen effekt och konsekvens relativt
nuläget.
Även för nollalternativet gäller det att tillgängligheten till planområdet säkerställs
genom åtgärder vid Energivägen. För säker avledning vid ett skyfall föreslås till
exempel större eller fler trummor under Energivägen.

Naturmiljö

Kulturmiljö
och landskap

Ingen
konsekvens

Planområdet består av låga naturvärden

Ingen
konsekvens

Planområdet bedöms ha låga kulturmiljövärden och en låg känslighet kopplat till
landskap.

Ingen förändring relativt nuläget, naturvärden kan fortsätta utvecklas.
Nollalternativet innebär ingen effekt och konsekvens relativt nuläget.

Ingen förändring relativt nuläget. Nollalternativet innebär ingen effekt och
konsekvens relativt nuläget.
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Luftkvalitet

Acceptabel
hälsopåverkan

Nollalternativet bedöms inte medföra att miljökvalitetsnormer eller miljökvalitetsmålet för luft överskrids, eftersom ingen ny exploatering sker gentemot nuläget.
Att fjärrvärmeverket inte byggs ut kan få negativa effekter i form av att fler
bostäder inte kan ansluta sig till fjärrvärmenätet. Det är dock svårt att säga vad
detta skulle få för konsekvenser för luftkvalitet, eftersom det beror på vilken
värmekälla som väljs i stället.
Nollalternativet bedöms ha en acceptabel hälsopåverkan på luftkvaliteten.

Buller

Acceptabel
hälsopåverkan

För buller motsvarar nollalternativet i princip nuläget. Fjärrvärmeverket kommer
att öka sin kapacitet upp till vad befintligt miljötillstånd medger.
Det saknas en trafikbullerutredning för nollalternativet. Men påverkan från
verksamhetstransporter vid en utbyggnad bedöms vara så pass liten att de kan
antas vara försumbara, det går därmed anta att detaljplanens bullerutredning är
relevant även för nollalternativet. Vilket innebär att inga negativa konsekvenser
avseende bullerstörningar från trafik vid närliggande bostäder uppstår.
Nollalternativet bedöms ha en acceptabel hälsopåverkan.

Brand

Måttliga
negativa
konsekvenser

Fjärrvärmeverket bedöms som en samhällsviktig verksamhet, vilket innebär en
hög värdering av planområdet.
Ingen förändring relativt nuläget. Vilket innebär att det kan förekomma
förseningar och försvårande av släckningsarbete vid en eventuell brand vid
fjärrvärmeverket, som bedöms innebära små negativa effekter.
Konsekvenserna av aspekten brand bedöms bli måttligt negativa.

6.2

ALTERNATIV LOKALISERING

Detaljplanen syftar till att befästa och säkerställa befintlig användning och inga lokaliseringsalternativ
har studerats för återvinningscentralen eller sorteringsanläggningen och omlastningsstationen.
Inom ramen för tillståndsansökan för utökning av fjärrvärmeverket, har olika lokaliseringsalternativ för
en fastbränslepanna respektive en biooljepanna studerats. Slutsatsen är att det är mest
kostnadseffektiv att inte etablera någon ny anläggning. En utbyggnad vid befintlig verksamhet
motiveras även med att området ligger avskilt och långt ifrån bostäder, serviceinrättningar samt
skyddade eller skyddsvärda naturområden. En fortsatt lokalisering innebär ett effektivt utnyttjande av
redan ianspråktagen mark med en begränsad omgivningspåverkan.
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7

SAMLAD BEDÖMNING

7.1

SAMMANSTÄLLNING AV PLANFÖRSLAGETS KONSEKVENSER

I detta avsnitt görs en samlad bedömning av projektets totala effekter och konsekvenser för
människors hälsa och miljö. I Tabell 18 sammanställs planförslagets konsekvenser.
Tabell 18 Sammanställning av planförslagets konsekvenser

Miljöaspekt

Bedömning

Motivering

Ytvatten

Små negativa
konsekvenser

Planområdet har ingen direkt kontakt med en vattenförekomst. Närmaste
recipient bedöms ha små naturvärden närmast planområdet, men då det
nedströms en bit ifrån planområdet finns möjliga lek- och uppväxtlokaler för
havsöring bedöms miljöaspekten ytvattnets värde och känslighet som måttliga.
För återvinningscentralen samt sorteringsanläggningen och
omlastningsstationen innebär föreslagen detaljplan inte några förändringar
gällande hantering av ytvatten.
För fjärrvärmeverket innebär utbyggnaden en del förändringar mot nuläget,
främst kopplat till ökningen av kondensatvatten och hantering av dagvatten,
släckvatten och avloppsvatten. Ökat kondensatutsläpp medför små negativa
effekter. Då ingen fördröjning eller rening sker av dagvatten vid fjärrvärmeverket
i nuläget, innebär den nya dagvattendammen små positiva effekter. Möjligheten
att samla upp släckvatten ger måttliga positiva effekter. En ny
avloppsvattenrening innebär att en fosforfälla tillkommer, vilket ger positiva
effekter. Summerat blir det små negativa effekter, på grund av ökning av halter
som visas i Tabell 3.
Planförslaget bedöms medföra små negativa konsekvenser för närmaste
recipient men ingen konsekvens för vattenförekomsten Nordre älv.
Påverkan från planområdet bedöms inte motverka möjligheten att nå
miljökvalitetsnormerna i Nordre älv.

Översvämning

Ingen
konsekvens

Fjärrvärmeverket bedöms som en samhällsviktig verksamhet, vilket innebär en
hög värdering av planområdet.
En förutsättning som tas i beaktning vid bedömning är att bebyggelse och
omgivande mark höjdsätts på lämpligt sätt. Det bedöms som möjligt att
genomföra åtgärder inom planområdet för att hantera framtida skyfall samtidigt
som mängden hårdgjorda ytor ökar.
Den nya dagvattendammen vid fjärrvärmeverket kommer bidra till en
fördröjning av dagvatten vilket ses som positivt. Det bedöms även som positivt
att ett avskärande dike anläggs för att minimera risken för påverkan från
omgivande naturmark på fjärrvärmeverket. Mängden hårdgjorda ytor ökar men
den nya dragningen av dagvatten till dagvattendammen garanterar nödvändig
avledning och fördröjning. Planförslaget i området för fjärrvärmeverket bedöms
medföra små positiva konsekvenser.
Tillgängligheten via Energivägen måste säkerställas.
Detaljplanen bedöms inte innebära någon konsekvens gällande översvämning.

Naturmiljö

Små negativa
konsekvenser

Planområdet består av låga naturvärden och påverkan på naturmiljön vid
exploatering bedöms ha små negativa effekter. Påverkan på rödlistade arters
bevarande status bedöms som minimal.
Detaljplanen bedöms ha små negativa konsekvenser gällande naturmiljö.

Kulturmiljö och
landskap

Små negativa
konsekvenser

Planområdet bedöms ha låga kulturmiljövärden. Påverkan på fornlämning och
övriga kulturhistoriska lämningar bedöms som små.

56 | 10322359 • Miljökonsekvensbeskrivning detaljplan för MUNKGÄRDE, TIPPEN 1 M.FL.

Punkt 18/22, Bilaga 4: MKB_Tippen1_2022-03-25

Landskapsbilden bedöms ha låg känslighet eftersom planområdet omges av skog
som skärmar av mot omgivningen. För landskapet är den stora förändringen att
en tredje skorsten tillförs. Denna påverkan bedöms ha en försumbar effekt på
landskapet eftersom det redan idag finns två skorstenar.
Detaljplanen bedöms innebära små negativa konsekvenser gällande kulturmiljö
och landskap.
Luftkvalitet

Acceptabel
hälsopåverkan

Detaljplanen bedöms inte medföra att miljökvalitetsnormer för luft överskrids
vid bostäder. För miljökvalitetsmål finns risk för enstaka överskridanden vid
värsta tänkbara förhållanden under vintertid
Detaljplanen bedöms ha en acceptabel hälsopåverkan med avseende på
luftkvaliteten.

Buller

Acceptabel
hälsopåverkan

Detaljplanen innehåller tillståndspliktiga verksamheter med villkor gällande
buller. Villkoren bedöms inte överstigas, vilket innebär att ingen påverkan sker.
Planförslaget bedöms inte heller utifrån genomförda bullerutredningar medföra
några negativa konsekvenser avseende bullerstörningar från trafik vid
närliggande bostäder.
Detaljplanen bedöms innebära en acceptabel hälsopåverkan.

Brand

Måttliga
positiva
konsekvenser

Fjärrvärmeverket bedöms som en samhällsviktig verksamhet, vilket innebär en
hög värdering av planområdet.
Med de åtgärder som föreslås med den planerade dagvattendammen bedöms
tillgången av brandvatten öka. Den nya parkeringen medför förbättrad
tillgänglighet för räddningstjänsten vid brand. Sammantaget bedöms detta ha en
måttligt positiv effekt. För övriga verksamheter sker inga förändringar. Det
bedöms bli små positiva effekter av att prickmark begränsar markens nyttjande
och det blir en ridå mot omgivningen.
Detaljplanen konsekvenser för aspekten brand bedöms bli måttligt positiva.

Planförslaget bedöms medföra små negativa konsekvenser för aspekterna ytvatten, naturmiljö samt
kulturmiljö och landskap. Påverkan på ytvatten är främst kopplad till den verksamhetsutveckling som
planeras vid fjärrvärmeverket, vilket bland annat innebär en ökning av kondensatvatten samt en bättre
hantering av dagvatten, släckvatten och avloppsvatten. Planförslaget bedöms medföra små negativa
konsekvenser för närmaste recipient men ingen konsekvens för vattenförekomsten Nordre älv. De
negativa konsekvenserna kopplat till naturmiljö är kopplade till att skogsmark med ett visst naturvärde
försvinner. För kulturmiljö och landskap är de små negativa konsekvenserna kopplade till den
fornlämning och övriga kulturhistoriska som eventuellt kommer påverkas av planförslaget.
Planförslaget bedöms medföra en måttlig positiv konsekvens för aspekten brand. Det finns i nuläget
ingen gemensam helhetsbild över berörda verksamheter, men i samband med planarbetet har det
skett.
Planförslaget innebär en acceptabel hälsopåverkan för aspekterna luftkvalitet och buller,
verksamheterna följer sina respektive miljötillstånd.
För aspekten översvämning bedöms ingen konsekvens uppstå, då skyfall kan hanteras inom
planområdet.
Föreslagen detaljplan bedöms kunna antas utan att medföra skada eller olägenhet för människors
hälsa eller miljön med inarbetade skyddsåtgärder. Lokaliseringen vid Munkegärde bedöms som positiv
utifrån flera aspekter; området ligger relativt väl skyddat för närboende, det finns en närhet till centrala
Kungälv vilket innebär att transporter minimeras samt återvinningscentralen är kommunens största
och välkänd bland kommuninvånare. En utbyggnad av befintlig fjärrvärmeverksamhet är nödvändig för
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att möta en ökad efterfrågan på fjärrvärme. Området för föreslagen detaljplan är redan ianspråktagen
av industriverksamhet och det mest markresurseffektiva är att denna får fortsätta som detta.
Inga riksintresseområden eller andra områdesskydd enligt miljöbalken påverkas av
detaljplaneförslaget.
Detaljplaneförslaget bedöms vara förenligt med kommunens översiktsplan. I bedömningen har hänsyn
tagits till att olika lokaliseringsalternativ undersökts och förkastats, och att föreliggande lokalisering
bedöms vara den mest förmånliga ur olika perspektiv.

7.2

JÄMFÖRELSE MOT NOLLALTERNATIVET

Nollalternativet, liksom nuläget, innebär att det inte finns en tillräcklig dag-, släck- och
brandvattenhantering vid fjärrvärmeverket och det är detta som ger störst negativ påverkan. För
naturmiljön blir det ingen förändring mot för planförslaget eftersom exploatering av ny mark uteblir.
Däremot ska detta vägas mot den samhällsnytta som fjärrvärme utgör. Fjärrvärmen bidrar till att
uppfylla miljökvalitetsmål och bidrar till lägre klimatpåverkan. Denna effekt uteblir i nollalternativet.

8

ÖVERENSSTÄMMELSE MED MILJÖBALKENS
ALLMÄNNA HÄNSYNSREGLER,
MILJÖKVALITETSNORMER OCH MILJÖKVALITETSMÅL

8.1

ALLMÄNNA HÄNSYNSREGLER

En miljökonsekvensbeskrivning har tagits fram för att utreda detaljplanens påverkan och dess effekter
och konsekvenser. Detaljplanen är anpassad efter de miljöaspekter som förekommer inom
planområdet och skadeförebyggande åtgärder är inarbetade. Ytterligare krav på kvalitetssäkring,
miljöhänsyn och säkerhet kommer ställas under bygglovsprövningen och i andra tillstånd på de
verksamheter som finns inom detaljplanens område.
Mot bakgrund av vad som framkommit och redovisats i miljökonsekvensbeskrivningen bedöms
detaljplaneförslaget vara förenligt med de allmänna hänsynsreglerna i miljöbalken.

8.2

MILJÖKVALITETSNORMER

Planförslaget bedöms vara förenlig med miljökvalitetsnormerna för luft och ytvatten enligt 5 kap.
miljöbalken.
Vattenkvalitet i ytvattenförekomster (SFS 2004:660)
I planförslaget kommer andelen hårdgjord yta att öka. Föreslagna åtgärder för att hantera dagvatten
från planområdet, åstadkommer en god föroreningsreduktion och uppfyller kommunens krav för
dagvattenutsläpp och fördröjningsbehov. Eftersom Komarksbäcken saknar miljökvalitetsnormer (MKN)
har bedömningsgrunder i HVMFS 2019:25 Klassificering och miljökvalitetsnormer avseende ytvatten
använts för att ge en uppskattad påverkan på bäcken. Lokalt i utsläppspunkten vid kondensatvattenledningen i Komarksbäcken är några halter höga men i denna punkt bedöms det inte finnas höga
naturvärden. I den del av Komarksbäcken där den första potentiella lämpliga leklokalen för havsöring
har identifierats är samtliga halter utom kvicksilverunder sina bedömningsgrunder enligt HVFMS
2019:25. När vattnet flödar vidare i Komarksbäcken mot ytvattenförekomsten Nordre älv ökar
utspädningen gradvis och halterna minskar långt under sina bedömningsgrunder. Även kvicksilver når
under nivån för sin bedömningsgrund. I avsnitt 5.1 Ytvatten fördjupas planförslagets påverkan på
Nordre älv. Planförslaget bedöms inte motverka att miljökvalitetsnormerna för vatten kan uppnås.
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Föroreningar i utomhusluften (SFS 2010:477)
Planförslaget möjliggör för en utbyggnad av fjärrvärmeverket, resultat från genomförd spridningsberäkning för utsläpp till luft indikerar inte att miljökvalitetsnormer för luft kommer överskridas.
Spridningsberäkningarna redovisas i avsnitt 5.5 Luftkvalitet. Ingen förändring bedöms ske från nuläget
för övriga verksamheter, vilket innebär att inga miljökvalitetsnormer för luft påverkas. Ett överskridande
av miljökvalitetsnormerna för luft till följd av ökade trafikrörelser är inte att vänta.

8.3

MILJÖKVALITETSMÅL

I Tabell 19 visas en lista över de miljökvalitetsmål som ses som relevanta för planförslaget samt en
bedömning om hur det bidrar till att uppfylla dessa mål. Pilarna betyder att detaljplanen:
Bidrar till att uppfylla målet,
Varken bidrar eller motverkar till att uppfylla målet,
Motverkar att uppfylla målet.
Tabell 19 Miljökvalitetsmål som bedöms påverkas av detaljplanen samt hur den bidrar till måluppfyllelsen av dessa.

Miljökvalitetsmål (inkl. definition)

Riktning

Begränsad klimatpåverkan
Halten av växthusgaser i atmosfären ska i
enlighet med FN:s ramkonvention för
klimatförändringar stabiliseras på en nivå som
innebär att människans påverkan på
klimatsystemet inte blir farlig. Målet ska
uppnås på ett sådant sätt och i en sådan takt
att den biologiska mångfalden bevaras,
livsmedelsproduktionen säkerställs och andra
mål för hållbar utveckling inte äventyras.
Sverige har tillsammans med andra länder ett
ansvar för att det globala målet kan uppnås.
Frisk luft
Luften ska vara så ren att människors hälsa
samt djur, växter och kulturvärden inte
skadas.

Bara naturlig försurning
De försurande effekterna av nedfall och
markanvändning ska underskrida gränsen för
vad mark och vatten tål. Nedfallet av
försurande ämnen ska inte heller öka
korrosionshastigheten i markförlagda
tekniska material, vattenledningssystem,
arkeologiska föremål och hällristningar.
Giftfri miljö
Förekomsten av ämnen i miljön som har
skapats i eller utvunnits av samhället ska inte

Detaljplanens bidrag till måluppfyllelse
Fjärrvärmen tar tillvara resurser som annars skulle gå
förlorade, till exempel rester från skogsavverkning och
skogsindustri. Fjärrvärmeproduktionen i Kungälv är helt
fossilfri och minskar behovet av att använda olja i små
pannor, eller el som delvis kan ha producerats med fossila
källor. För att klara efterfrågan måste kapaciteten för
fjärrvärmen byggas ut.
Utökningen av återvinningscentralen bidar till förbättring
av den redan klimatnyttiga funktionen återvinning av
avfall.

Ett genomförande av planförslaget möjliggör att mer
bebyggelse kan ansluta till fjärrvärme, istället för att ha
egen uppvärmning i form av pannor eller värmepumpar.
Små pannor som eldas av olja, pellets eller ved ger upphov
till lokala luftföroreningar och försurning. När
förbränningen istället samlas i stora pannor i utkanten av
stan finns möjlighet att rena rökgaserna mycket
effektivare även om luften kan försämras lokalt.
Värmepumpar ger inga lokala utsläpp men en stor del av
elproduktionen i norra Europa sker fortfarande med kol,
naturgas och andra bränslen som ger klimatpåverkan,
luftföroreningar och försurning. På grund av
begränsningar i elnät och värmebrunnar är det inte alltid
möjligt att anlägga värmepumpar i tätort.
De bedömningsgrunder som finns kopplat till
miljökvalitetsmålet bedöms inte överstigas.
Planförslagets påverkan på detta mål är detsamma som
för målet Frisk luft.

Goda förutsättningar för att bedriva och utveckla
verksamheten på återvinningscentralen bidrar till
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hota människors hälsa eller den biologiska
mångfalden. Halterna av naturfrämmande
ämnen är nära noll och deras påverkan på
människors hälsa och ekosystemen är
försumbar. Halterna av naturligt
förekommande ämnen är nära
bakgrundsnivåerna.
Skyddande ozonskikt
Ozonskiktet ska utvecklas så att det
långsiktigt ger skydd mot skadlig UV-strålning.
Levande sjöar och vattendrag
Sjöar och vattendrag ska vara ekologiskt
hållbara och deras variationsrika livsmiljöer
ska bevaras. Naturlig produktionsförmåga,
biologisk mångfald, kulturmiljövärden samt
landskapets ekologiska och
vattenhushållande funktion ska bevaras,
samtidigt som förutsättningar för friluftsliv
värnas.
God bebyggd miljö
Städer, tätorter och annan bebyggd miljö ska
utgöra en god och hälsosam livsmiljö samt
medverka till en god regional och global miljö.
Natur- och kulturvärden ska tas till vara och
utvecklas. Byggnader och anläggningar ska
lokaliseras och utformas på ett miljöanpassat
sätt och så att en långsiktigt god hushållning
med mark, vatten och andra resurser främjas.
Ett rikt växt- och djurliv
Den biologiska mångfalden ska bevaras och
nyttjas på ett hållbart sätt, för nuvarande och
framtida generationer. Arternas livsmiljöer
och ekosystemen samt deras funktioner och
processer ska värnas. Arter ska kunna fortleva
i långsiktigt livskraftiga bestånd med tillräcklig
genetisk variation. Människor ska ha tillgång
till en god natur- och kulturmiljö med rik
biologisk mångfald, som grund för hälsa,
livskvalitet och välfärd.

9

kommunens mål avseende källsortering och insamling av
miljöfarligt avfall. Dessa faktorer bidrar till en giftfri miljö.

En väl fungerande och tillgänglig hantering av bland annat
kylar och frysar minskar risken för utsläpp av
ozonnedbrytande köldmedier, vilket bidrar till ett
skyddande ozonskikt.
Detaljplanen bedöms inte ha någon konsekvens på
närliggande vattendrag, främst kopplat till rening och
fördröjning av vatten från den nya dagvattendammen vid
fjärrvärmeverket.

Planförslaget påverkar inte den bebyggda miljön.
Verksamheterna finns redan på platsen för planförslaget
och ligger avskilt från övriga staden. Planförslaget
påverkar inte kulturmiljön eller landskapsbilden. Att
befintlig verksamhet finns kvar på platsen är det bästa
sättet att hushålla med mark, vatten och andra resurser.
Planförslaget har liten konsekvens för närboende.

Naturvärdena inom planområdet är generellt låga. Det
finns några rödlistade växtarter inom planområdet men
påverkan på dessa arters bevarandestatus bedöms som
minimal. De kommer inte att påverkas av utbyggnaden av
fjärrvärmeverket eller återvinningscentral och kan
fortsätta finnas på sorteringsanläggningen.

UPPFÖLJNING

När en plan har genomförts ska den beslutande myndigheten eller kommunen enligt 6 kap. 19 §
miljöbalken ”skaffa sig kunskap om den betydande miljöpåverkan som planens genomförande faktiskt
medfört”. Detta ska göras för att myndigheten eller kommunen ”tidigt ska få kännedom om sådan
betydande miljöpåverkan som tidigare inte identifierats så att lämpliga åtgärder för avhjälpande kan
vidtas”.
Det är viktigt att notera att det är både den förutsedda och den oförutsedda betydande miljöpåverkan
som ska följas upp. Enligt lagstiftningen ska därför en miljökonsekvensbeskrivning enligt 6 kap. 11 §
miljöbalken, innehålla en redogörelse för ”de åtgärder som planeras för uppföljning och övervakning
av den betydande miljöpåverkan som genomförandet av planen eller programmet medför”.
I avsnitt 5 Betydande miljöaspekter redogörs för olika skadeförebyggande åtgärder under respektive
miljöaspekt. Uppföljningen av detaljplanens betydande miljöpåverkan bör dels utvärdera utfallet av
den beskrivna miljöpåverkan, dels i vilken mån föreslagna åtgärder genomförts.
Följande sakområden har bedömts som särskilt viktiga att följa upp:
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•
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Möjligheter till kvalitetskontroll ska anordnas där ytvatten lämnar kvarter/fastighet och leds till
recipient/bäcken. Kontroll av ytvattenkvalitet och anordningar som ska förhindra att förorenat
vatten når recipient vid eventuell olycka utförs av exploatören. Kontrollprogram upprättas av
exploatören.
Ett miljöprogram ska upprättas av exploatören inför utbyggnaden av fjärrvärmeverket. I detta
ska hanteras arbetenas förläggning tidsmässigt med hänsyn till boende och natur, kontroll av
dag-/dräneringsvatten, åtgärder för hindrande av dammspridning, utförande för minimering av
sprängrester, etableringsytors placering och utförande, bullerskyddande åtgärder, transporter till
och från området, hur information till närboende ska ske, kontrollrutiner.

TILLKOMMANDE PRÖVNINGAR

I arbetet med detaljplanen har nedanstående behov av anmälningar, dispenser och tillstånd
identifierats. I senare skeden kan ytterligare behov komma att identifieras, varför listan kan komma att
ändras. Identifierade behov av anmälningar, tillstånd och dispenser ses som följande:
• Tillstånd för åtgärder inom fornlämningsområde krävs enligt 2 kap 12 § kulturmiljölagen.
• Påträffas tidigare icke känd fornlämning, kulturlager eller fynd i samband med markarbeten
ska arbetet omedelbart avbrytas och kontakt tas med länsstyrelsen, enligt 2 kap. 10§
kulturmiljölagen.
• Hantering av schaktmassor vid utbyggnaden av fjärrvärmeverket kan kräva anmälan eller
ansökan om tillstånd.
• För att inrätta en dagvattenanläggning krävs en anmälan till kommunen enligt 13 § i
Förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.
• Vid arbeten i befintlig markbädd behövs det en anmälan till kommunen till kommunen enligt 14
§ i Förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.
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inom samhällsutveckling. Med cirka 48 700 medarbetare i
över 40 länder samlar vi experter inom analys och teknik, för
att framtidssäkra världen.
Tillsammans med våra kunder tar vi fram innovativa
lösningar för en mänsklig, trygg och välfungerande
morgondag. Så tar vi ansvar för framtiden.
wsp.com

WSP Sverige AB
T: +46 10 7225000
Org. nr: 556057-4880
Styrelsens säte: Stockholm
wsp.com

64 | 10322359 • Miljökonsekvensbeskrivning detaljplan för MUNKGÄRDE, TIPPEN 1 M.FL.

Punkt 18/22, Bilaga 5: PB_Munkegärde_Antagande 2022-03-25

PLANBESKRIVNING
Antagandehandling 2022-03-25
Diarienummer KS2020/0823

Detaljplan för verksamheter (värmeverk och återvinningscentral)

MUNKEGÄRDE
Tippen 1, m.fl.

ADRESS
TELEFON

SAMHÄLLE OCH UTVECKLING

FAX
E-POST
HEMSIDA

Rev 181102

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

Punkt 18/22, Bilaga 5: PB_Munkegärde_Antagande 2022-03-25
Planbeskrivning - Antagandehandling 2022-03-25

INFORMATION

3

PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG

6

Syfte
Huvuddrag

PLANDATA
Lägesbestämning
Areal
Markägoförhållanden
Befintliga verksamheter

TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN
Kommunala beslut
Översiktsplan
Detaljplan, områdesbestämmelser och förordnanden
Övergripande strategiska dokument
Planprogram, fastighetsplaner etc.

FÖRENLIGHET MED MILJÖBALKEN
Miljömål
Undersökning av betydande miljöpåverkan
Avvägningar enligt Miljöbalken

FÖRUTSÄTTNINGAR & FÖRÄNDRINGAR
Natur
Bebyggelseområden
Friytor
Vattenområden
Gator och trafik
Teknisk försörjning

KONSEKVENSER AV PLANENS GENOMFÖRANDE
Miljökonsekvenser
Sociala konsekvenser

6
6

7
7
7
8
8

11
11
11
11
12
13

13
13
14
14

19
19
29
33
38
39
51

58
58
61

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

61

Organisatoriska frågor
Ansvar för anläggningar
Avtal och överenskommelser
Markförvärv
Ansvariga myndigheter/upplysningar
Fastighetsrättsliga frågor
Ekonomiska frågor
Tekniska frågor

62
62
63
63
64
64
66
66

MEDVERKANDE TJÄNSTEMÄN & KONSULTER

67

2

Punkt 18/22, Bilaga 5: PB_Munkegärde_Antagande 2022-03-25
Planbeskrivning - Antagandehandling 2022-03-25

INFORMATION
En detaljplan är ett juridiskt dokument som styr hur marken får användas för ett område inom
kommunen, exempelvis för bostäder, kontor, handel eller industri. Detaljplanen får även reglera
placering, utformning och utförande. En detaljplan består av en plankarta som är juridiskt
bindande och en planbeskrivning som beskriver plankartan. Planbeskrivningen (denna handling),
som inte är juridiskt bindande, ska underlätta förståelsen för plankartans innebörd. Detaljplanen
omfattar följande handlingar:
Planhandlingar
· Planbeskrivning (denna handling),
med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning, WSP 2022-03-25.
· Plankarta med planbestämmelser och illustrationskarta
· Samrådsredogörelse
· Granskningsutlåtande
Övriga handlingar
· Fastighetsförteckning (publiceras inte på internet)
· Undersökning av betydande miljöpåverkan
Utredningar
Följande utredningar/underlag har tagits fram för den del av detaljplanen som omfattar
utbyggnad av fjärrvärmeverk:
·

Dagvattenutredning Munkegärdeverket, WSP, 2021-11-26

·

Förprojektrapport: ny fjärrvärmeproduktion Kungälv Energi AB. WSP 2021-01-22

·

Geotekniskt utlåtande, WSP, 2020-12-16

·

PM Geoteknik, Geoteknisk utredning Munkegärdeverket, WSP, 2021-05-04

·

PM Geoteknik Geoteknisk utredning Munkegärdeverket, WSP, REV B 2022-03-25

·

Markteknisk undersökningsrapport (MUR), WSP, 2021-05-04

·

Munkegärdeverket MUR, AWER, 2021-12-14

·

P5/P6 Munkegärdeverket, Markteknisk undersökningsrapport, COWI 2022-03-25

·

Naturvärdesinventering, WSP, 2020-11-20

·

Riskanalys, WSP, 2021-04-20

·

Släckvattenutredning, WSP, 2021-11-16

·

Spillvattenutredning, WSP, 2021-11-17

·

Spridningsberäkning utsläpp till luft, WSP, 2021-11-16

·

Statusrapport Kungälv Energi, WSP, 2021-12-21

·

Verksamhetsbuller, Efterklang, 2020-12-11
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För den del av planen som omfattar återvinningscentral och sorterings- och
omlastningsanläggning (och som i samrådsskedet även omfattade deponin norr om
återvinningscentralen) har följande utredningar/underlag tagits fram i samband med planarbetet
eller tidigare processer:
·

Beslut om tillstånd enligt miljöskyddslagen (deponi), Länsstyrelsen Göteborgs och
Bohus län, 1990-10-18

·

Brandvatten Munkegärde, PM (sorteringsanläggning och omlastningsstation),
Ramböll, 2016-05-19

·

Dagvattenutredning Munkegärde återvinningscentral, BG&M Konsult AB, BGM,
2017-10-05

·

PM Dagvattenutredning MG ÅVC, Mitta, rev. 2018-03-07 (2017-10-05)

·

Geoteknisk utredning PM 2 Munkegärde avfallsanläggning (deponi), GF konsult AB,
2006-09-25

·

MUR/GEO Markteknisk undersökningsrapport, ÅVC Munkegärde, ÅF, 2014-11-28

·

Geotekniskt utlåtande Kungälv ÅVC, WSP, 2021-04-30

·

PM Geoteknik Detaljplan Kungälv ÅVC, WSP, REV A 2022-03-25

·

Munkegärde ÅVC MUR, AWER, 2021-12-01

·

Miljökonsekvensbeskrivning till ansökan om tillstånd enligt 9 kap. Miljöbalken för
Munkegärde ÅVC, Miljö- och avfallsbyrån i Mälardalen AB, 2017-12-20

·

MKB med teknisk beskrivning Munkegärde Miljö, Ramböll Sverige AB, 2006-01-27

· Naturvärdesinventering, WSP, 2021-05-21
Följande utredningar/underlag har tagits fram för detaljplanen som helhet:
·

Trafikbullerutredning, WSP, 2021-11-04

·

Trafikutredning, 2021-12-03

·

PM Utsläpp till vatten WSP, 2021-12-10

·

Arkeologisk utredning, Kulturlandskapet 2022-02-01

·

Skyfallskomplettering detaljplan Munkegärde Tippen 1 m.fl., WSP (2022-03-17)

Handlingarna (förutom fastighetsförteckningen) finns på Kungälvs kommuns hemsida:
https://www.kungalv.se/tippen
Fastighetsförteckning, beslutsprotokoll samt övriga handlingar finns i Kungälvs Stadshus,
adress: Ytterbyvägen 2, Kungälv. För information om detaljplanen, kontakta Kundcenter på
telefonnummer 0303 – 23 80 00.
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Handläggning
Arbetet med denna detaljplan påbörjades under hösten 2020. Planen handläggs med utökat
förfarande i enlighet med 5 kap plan- och bygglagen (SFS 2010:900). Förslaget är förenligt med
översiktsplanen och Länsstyrelsens granskningsyttrande och har ett betydande intresse för
allmänheten. En miljökonsekvensbeskrivning har upprättats för att integrera hantering av olika
miljöaspekter i planarbetet. Detaljplanen upprättas genom en exploatörsdriven process.
Detaljplanen har varit utställd för samråd 9 juli 2021 till 30 augusti 2021. Synpunkter har ställts
samman i en samrådsredogörelse, där synpunkter bemöts och föreslagna justeringar och
kompletteringar beskrivs. Därefter har detaljplanen varit utställd på granskning 29 januari 2022
till 27 februari 2022. Synpunkter, bemötanden och bearbetning av handlingarna har
sammanställts i ett granskningsutlåtande. Detaljplanen förväntas antas av kommunfullmäktige i
maj 2022.
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PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG
Inom planområdet finns idag tre verksamheter: Kungälv Energis fjärrvärmeverk
Munkegärdeverket, en kommunal återvinningscentral (ÅVC) som drivs av kommunens
renhållningsenhet, samt en sorteringsanläggning och omlastningsstation som drivs av Renova
(arrende på kommunal mark). I norr angränsar planområdet till en avslutad deponi med
renhållningsenheten som verksamhetsutövare och i nordväst till ett befintligt solcellsfält som ägs
av Kungälv Energi.

Syfte
Syftet med planen är att möjliggöra utbyggnad av fjärrvärmeverket i Munkegärde, och att bekräfta
och reglera befintlig verksamhet på återvinningscentral och sorteringsanläggning, samt möjliggöra
viss utveckling av verksamheterna.

Huvuddrag
Detaljplanens huvuddrag innebär att fjärrvärmeverket kan byggas ut enligt aktuellt förslag,
sydväst om befintlig anläggning, med en biobränslepanna och en biooljepanna med tillhörande
system, samt att den intilliggande återvinningsverksamheten och sorteringsanläggningen bekräftas
och regleras. Planen prövar också möjlighet för en viss utbyggnad av återvinningscentralen
västerut.
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PLANDATA
Lägesbestämning
Planområdet ligger i Munkegärde, drygt 1,5 kilometer nordöst om Kungälvs centrum. Från
Karebyvägen leder Energivägen till området där det idag finns en fjärrvärmeanläggning
(Munkegärdeverket), Munkegärde återvinningscentral, samt sorteringsanläggning och
omlastningsstation. I norr angränsar planområdet och verksamheterna till en avslutad deponi.

Orienteringskarta med planområdets läge markerat med rött.

Areal
Planområdet omfattar drygt 100 000 kvadratmeter eller drygt 10 hektar.
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Markägoförhållanden
I planområdet ingår helt eller delvis fyra fastigheter: Tippen 1 som ägs av Kungälv Energi AB,
samt del av Munkegärde 1:1, del av Munkegärde 3:29 och del av Ängegärde 5:1 som alla ägs av
Kungälvs kommun.

Ortofoto över planområdet med befintliga fastigheter och verksamheter. Fastighetsgränser är markerade med tunn ljus linje.
Ungefärlig planområdesgräns är markerad med rött. Ljusa ovaler markerar ungefärliga lägen för utökning av
fjärrvärmeverk och återvinningscentral.

Befintliga verksamheter
Inom planområdet bedrivs idag ett antal olika verksamheter. I norr angränsar planområdet till en
avslutad deponi och i nordväst till ett befintligt solcellsfält.
Munkegärdeverket - fjärrvärmeverk
Munkegärdeverket byggdes under slutet av 1990-talet och producerar både värme och el. Två
fastbränslepannor med tillhörande rökgasrening och rökgaskondensering producerar största
delen av den fjärrvärme som försörjer Kungälvs kommun. Fastbränslepannorna eldas med bark,
stamvedsflis och grot (grenar och toppar). Dessa två fastbränslepannor producerar ånga vilket i
sin tur driver en turbin och generator där el tas ut. För att klara värmeförsörjningen också under
kalla dagar finns dessutom två pannor som eldas med bioolja.
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Kungälv Energi behöver utöka produktionen av fjärrvärme, huvudsakligen eftersom
energileveranser från Göteborg Energi kommer upphöra i samband med att ett avtal mellan
parterna går ut under 2023. Behovet av fjärrvärme väntas också öka i takt med att Kungälv växer.
Med anledning av detta planerar Kungälv Energi utöka verksamheten med ytterligare en
biobränslepanna och en biooljepanna med tillhörande byggnader för bränslehantering.
Fjärrvärmeverket är en samhällsviktig verksamhet.

Munkegärdeverket, hösten 2020

Munkegärde återvinningscentral (ÅVC)
Munkegärde ÅVC är den största av Kungälvs kommuns återvinningscentraler och tar emot
grovavfall från mindre verksamheter samt grovavfall och farligt avfall från hushåll. Sorterat
grovavfall lämnas vid containerplatser vid ramp. Farligt avfall mellanlagras på anläggningen innan
borttransport, medan övriga avfallsfraktioner kontinuerligt transporteras till intilliggande
sorteringsanläggning och omlastningsstation innan vidaretransport sker till slutmottagare. Inom
anläggningen finns också plats för mottagande av material för återanvändning samt körytor och
personalbod med kontor. Ombyggnad inom området planeras under 2022.
Verksamheten behöver bättre förutsättningar att kunna utvecklas och vid behov utökas.
Sorteringsanläggning och omlastningsstation
I anslutning till återvinningscentralen finns en sorteringsanläggning och omlastningsstation för
avfall, som bedrivs av Renova som arrendator.
Verksamheten omfattar sortering och mellanlagring av grovt verksamhetsavfall och avfall från
återvinningscentralerna i Kungälv. Utsorterat träavfall (dock inte impregnerat trä) flisas på
anläggningen och grovt brännbart avfall krossas kampanjvis. I omlastningshallen lastas både
hushållsavfall och stallgödsel om inför vidare transport till Sävenäs avfallskraftvärmeverk i
Göteborg. Även biologiskt avfall omlastas i hallen men körs då vidare till Marieholm
förbehandlingsanläggning. På anläggningen finns dessutom en företags-ÅVC där småföretagare
har möjlighet att lämna sitt sorterade avfall.
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Verksamheten behöver bättre förutsättningar för att kunna utvecklas i takt med framtida krav på
avfallshantering.

Vy mot nordöst: ÅVC, sorteringsanläggning och omlastningsstation. I fonden syns angränsande avslutad deponi. Hösten
2020.
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TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN
Kommunala beslut
Kommunstyrelsen beslutade 2020-10-07, § 297 att meddela positivt planbesked enligt 5 kap.
2 § Plan- och bygglagen (PBL) samt uppdra åt förvaltningen Samhälle och utveckling att upprätta
detaljplan enligt ansökan.

Översiktsplan
I gällande översiktsplan för Kungälvs kommun (ÖP 2010), antagen av Kommunfullmäktige
2012-01-19, redovisas planområdet som befintligt verksamhetsområde. Översiktsplanen beskriver
också att kommunen ska bevara och förvalta sina verksamhetsområden.

Kartbild med redovisning av verksamhetsområden enligt ÖP2010

Detaljplan, områdesbestämmelser och förordnanden
Planområdet omfattas delvis av detaljplan för bioenergiverk för Kungälvs stad, aktnummer 1781,
lagakraftvunnen 1995-07-19, som inom det nu aktuella planområdet anger markanvändning E1 –
bioenergiverk, E2 - återvinningscentral, E4 – infartsgata samt NATUR. Övrig mark inom det nu
aktuella planområdet är inte tidigare planlagd.
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Utsnitt ur planen Bioenergiverk för Kungälvs stad med bestämmelser.

Övergripande strategiska dokument
De övergripande strategiska dokument som, förutom översiktsplanen, anses mest relevanta för
områdets planering är kommunens energiplan och dagvattenplan.
I kommunens energiplan från 2010 har detaljerade resultatmål tagits fram med utgångspunkt i
kommunens klimatmål. Ett av dessa resultatmål för kommunen som helhet är en ökad
produktion av fjärrvärme. I energiplanen anges också att nya byggnader i första hand ska anslutas
till biobaserad fjärrvärme, samt att fjärrvärmenätet ska utökas i befintlig bebyggelse.
Dagvattenplanen (2017) består av tre delar: dagvattenpolicy, dagvattenhandbok och
åtgärdsförslag. Planen är en del i kommunens arbete för att ställa krav på trög, ytlig
dagvattenavledning samt lokalt omhändertagande och fördröjande nära källan.
För planering inom Kungälvs kommun ska alltid Svenskt Vattens senaste rekommendationer
beträffande klimatfaktorer användas. Kommunen ställer också krav på att fördröjning av
dagvatten i första hand sker inom fastighet/kvartersmark vid exploatering och ombyggnad i
befintliga områden. Avsikten är att skapa förutsättningar för en robust dagvattenhantering som
inte skapar olägenhet för miljöer nedströms i systemen. I första hand ska fördröjningsvolym
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baseras på platsspecifika egenskaper, när detta inte är möjligt rekommenderas att volym beräknas
enligt något av alternativen nedan:
·
·

Alternativ 1: fördröjningsvolym på 3 m3 per 100 m2 hårdgjord yta.
Alternativ 2: fördröj dimensionerande nederbörd med 10 års återkomsttid och 1,25 i
klimatfaktor till ett utflöde på 15 l/s ha.

Kommunen ställer krav på dagvattenrening för att säkerställa att miljökvalitetsnormerna (MKN)
uppfylls i recipienterna. Som ett stöd vid utformandet av lösningar för dagvattenrening har
kommunen tagit fram riktvärden avseende föroreningar som kan förekomma i dagvatten och
dessa tillämpas vid exploatering. För befintlig bebyggelse utgör värdena istället målvärden.

Planprogram, fastighetsplaner etc.
Planområdet omfattas inte av planprogram, fastighetsplaner eller andra planer.

FÖRENLIGHET MED MILJÖBALKEN
Enligt plan- och bygglagens 2 kap ska hänsyn tas både till allmänna och enskilda intressen vid
prövningen av lämpligheten av föreslagen planläggning. Bestämmelserna om hushållning med
mark- och vattenområden i 3 och 4 kap miljöbalken ska tillämpas.
Sammantaget bedöms detaljplanen vara förenlig med en från allmän synpunkt lämplig
användning av mark- och vattenresurser enligt 3 kap miljöbalken.
Detaljplanen innebär att naturmark tas i anspråk för att möjliggöra utveckling av fjärrvärmeverket
och av återvinningscentralen. Intresset att möjliggöra en utveckling av verksamheterna på platsen
överväger intresset av att bevara den berörda naturmarken. Planen berör samhällsviktiga
verksamheter och deras utveckling är betydelsefull för tillväxt och utveckling i Kungälvs
kommun.
Av de lokaliseringsalternativ som undersökts för fjärrvärmeverket har en utökning vid det
befintliga Munkegärdeverket bedömts som det bästa, då det innebär ett effektivt utnyttjande av
redan ianspråktagen mark med en begränsad omgivningspåverkan. Området ligger avskilt och
långt ifrån bostäder, serviceinrättningar samt skyddade eller skyddsvärda naturområden.

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

Begränsad klimatpåverkan
Frisk luft
Bara naturlig försurning
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·
·
·
·
·

Giftfri miljö
Skyddande ozonskikt
Levande sjöar och vattendrag
God bebyggd miljö
Ett rikt växt- och djurliv

Undersökning av betydande miljöpåverkan
En kommun som upprättar eller ändrar en plan eller ett program ska tidigt under processen
undersöka om genomförandet av åtgärderna kan antas medföra en betydande miljöpåverkan
(6 kap. 5 § miljöbalken (MB)). Undersökningen ska innebära att kommunen identifierar
omständigheter som talar för eller emot en betydande miljöpåverkan, och samråder i frågan med
de kommuner, länsstyrelser och andra myndigheter som på grund av sitt särskilda miljöansvar
kan antas bli berörda av planen eller programmet. Särskilda föreskrifter om de omständigheter
som avses har meddelats (6 kap. 6 § MB) i miljöbedömningsförordningen. Undersökningen
bidrar till att integrera miljöaspekter i planen eller programmet, vilket i sin tur i främjar en hållbar
utveckling.
Om genomförandet av åtgärderna kan antas medföra en betydande miljöpåverkan ska en
strategisk miljöbedömning utföras (6 kap. 3 § MB). I en strategisk miljöbedömning ska
kommunen bl.a. samråda med länsstyrelsen om hur omfattningen av och detaljeringsgraden i en
miljökonsekvensbeskrivning ska avgränsas (avgränsningssamråd), och ta fram en
miljökonsekvensbeskrivning (6 kap. 9 § MB).
Detaljplanen omfattar tillståndspliktiga verksamheter enligt miljöbalken och antas därför kunna
medföra betydande miljöpåverkan. Undersökning av betydande miljöpåverkan (identifiering av
omständigheter och samråd) har utförts. Länsstyrelsen inkom med samrådsyttrande 2021-05-06.
Kommunen har i särskilt beslut avgjort att genomförandet av åtgärderna kan antas medföra en
betydande miljöpåverkan, och i beslutet redovisat de omständigheter som talar för eller emot det.
Beslutet har gjorts tillgängligt för allmänheten (6 kap. 7 § MB).
En miljökonsekvensbeskrivning (MKB) har upprättats och miljöaspekter har integrerats i
detaljplanen (enligt 6 kap. 3, 9 och 10 §§ MB). Med inarbetade skyddsåtgärder bedöms
detaljplanen kunna genomföras utan att medföra skada eller olägenhet för människors hälsa eller
miljön. Se vidare avsnittet Konsekvenser av planens genomförande, miljökonsekvenser.

Avvägningar enligt Miljöbalken
Riksintressen (3 och 4 kap. MB)
Sammantaget bedöms detaljplanen vara förenlig med en från allmän synpunkt lämplig
användning av mark- och vattenresurser enligt 3 kap. miljöbalken (MB). Planen bedöms inte
påverka något riksintresse enligt 3 eller 4 kap. MB. Göta älv-Nordre älvs dalgång, ca 2-3 km från
planområdet, omfattas av Natura 2000 och är av riksintresse för naturvård. Närmaste område av
riksintresse för kulturmiljövården är Kungälvs gamla stad-Bohus fästning.
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Miljökvalitetsnormer (5 kap MB)
Miljökvalitetsnormer (MKN) är föreskrifter i miljöbalken om viss lägsta miljökvalitet för mark,
vatten, luft eller miljön i övrigt inom ett geografiskt område. Miljökvalitetsnormerna omfattar
bland annat föroreningar i utomhusluft, olika parametrar i fisk- och musselvatten samt
omgivningsbuller.
Sammanfattningsvis finns det inga indikationer på att gällande miljökvalitetsnormer för vatten
överskrids eller riskerar att överskridas inom områden som kan komma att beröras eller påverkas
av aktuell planläggning. Utredningen om spridningsberäkningar till luft indikerar att i ett värsta
scenario kan halter av kväveoxider riskera att överskrida utvärderingströsklar och miljömål.
Överskridande bedöms ske ytterst sällan i praktiken och främst i ett område där det inte finns
någon bebyggelse.
MKN vatten
Planområdet är beläget inom delavrinningsområde för Ovan Kvillen i Nordre älvs vattendragsyta.
Recipient är Nordre älv (SE642012-126863), för vilken det finns fastställda miljökvalitetsnormer
(MKN). Recipienten ligger inom Kungälvs kommun och mynnar i havet. Huvudsaklig
markanvändning inom det aktuella tillrinningsområdet samt recipientens övriga
tillrinningsområde är odlingsmark och naturmark samt villa- och bostadsområden och en del
industri.
Den ekologiska statusen för recipienten bedöms som måttlig, med mål om att uppnå god status
2021. Recipienten uppnår inte god kemisk status på grund av överskridande halter av
perfluoroktansulfonsyra och dess derivater (PFOS) samt kvicksilver och bromerade difenyletrar
(flamskyddsmedel, PBDE) i biota (fisk). I stort sett alla svenska vattenförekomster har högre
halter av kvicksilver och PBDE än gränsvärdena inom EU, vilket innebär att få
vattenförekomster klarar normen för god kemisk status. Därför gäller ett nationellt undantag för
ämnena kvicksilver och PBDE med mindre stränga krav. Skälet för undantag är att det bedöms
vara tekniskt omöjligt att sänka halterna av PBDE och kvicksilver till de nivåer som motsvarar
god kemisk status.
Recipienten nås via Komarksbäcken vars rinnväg är över 6 km innan den når Nordre älv.

Vattenförekomsten Nordre älv är markerad med ljusblå linje. Planens läge är markerat med röd cirkel. (VISS, 2021)
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Det finns inga grundvattenförekomster med beslutade miljökvalitetsnormer i området.
Dagvatten, lakvatten, spillvatten och hushållsavloppsvatten från verksamhetsområdet kommer
omhändertas på ett sådant sätt att MKN i Nordre älv inte påverkas negativt.
Fjärrvärmeverk
För utbyggnad av fjärrvärmeverket har en dagvattenutredning, en spillvattenutredning samt en
släckvattenutredning genomförts.
I dagvattenutredningen föreslås att en dagvattendamm anläggs för att fördröja och rena dagvatten
från hela Munkegärdeverket., se vidare i avsnitt Dagvatten. Om dagvattenlösningen utformas enligt
detta förslag, bedöms föreslagen utbyggnad inte påverka MKN för berörd recipient negativt. Vid
andra dagvattenlösningar är det nödvändigt att se över att dessa har motsvarande effekt som den
föreslagna lösningen för att inte riskera att möjligheterna att följa miljökvalitetsnormerna
påverkas negativt.
I spillvattenutredningen föreslås hur kondensat, spillvatten från processen samt
hushållsavloppsvatten ska hanteras. När dessa åtgärder har vidtagits kommer inte möjligheterna
att följa MKN påverkas negativt. Mängden kondensat kommer att öka då den nya
fastbränslepannan byggs, men halterna av föroreningar i kondensatet kommer vara desamma som
nu. Spillvatten från processen har låg föroreningsgrad men kommer som en extra säkerhetsåtgärd
att kopplas via den nya dagvattendammen där fördröjning och rening sker.
Hushållsavloppsvatten kommer även fortsättningsvis att ledas via slamavskiljare
(trekammarbrunn) och markbädd. För att klara de krav som kommunen ställer på enskilda
avlopp föreslås att befintlig markbädd avlägsnas och ersätts med ny vattenrening (markbädd eller
minireningsverk).
En lösning för släckvattenhantering har tagits fram. När den implementerats är risken mycket låg
att släckvatten sprids till recipient.
Återvinningscentral
Dagvatten från de hårdgjorda delarna av återvinningscentralens verksamhetsområde leds till en
dagvattendamm väster om området för rening. Från dammen avleds vattnet i öppna diken i
skogsmark vidare ut till våtmark i väster för att sedan ansluta till Komarksbäcken och vidare till
Nordre älv. Risken för påverkan på de närliggande ytvattenförekomsterna bedöms vara liten och
inte bidra till att miljökvalitetsnormerna inte kan uppnås. Risken för att förorena yt-och
grundvatten minimeras genom rutiner för spill och uppsamling och rening av dagvatten i damm.
I samband med en utökning av återvinningscentralen kan en större volym dagvatten behöva
fördröjas och renas inom området. Dammen ska dimensioneras så att riktvärdena i kommunens
dagvattenpolicy uppnås. Systemet behöver vara utformat med liknande säkerhetsanordningar
som idag, för att minimera risk att föroreningar sprids i händelse av brand eller annan olycka.
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Sorteringsanläggning och omlastningsstation
Dagvatten leds via dagvattenbrunnar till slam- och oljeavskiljare för att sedan lämna anläggningen
via rörledning och öppna diken vidare till våtmark. Risken för påverkan på de närliggande
ytvattenförekomsterna bedöms vara liten och inte bidra till att miljökvalitetsnormerna inte kan
uppnås. Risken för att förorena yt-och grundvatten minimeras genom väl fungerande rutiner för
spill och uppsamling och genom reningen av dagvatten i anläggningens slam- och oljeavskiljare
samt ytterligare rening i våtmarken. Som säkerhetsåtgärd finns även en avstängningsventil. Att
vattnet ska behandlas i en slam- och oljeavskiljare regleras av sorteringsanläggningens
miljötillstånd.
Inom området finns en damm som tar emot lakvatten från kompostering. Till samma damm
rinner även en del lakvatten från den angränsande deponin. Vattnet pumpas till en större
lakvattendamm nordväst om planområdet, innan det rinner vidare till rening i våtmarken
ytterligare längre västerut. Lakvattnet provtas och hanteras enligt beslutat kontrollprogram
varigenom risken att påverka miljökvalitetsnormerna negativt följs upp.
MKN luft
Samtliga verksamheter inom området regleras genom villkor i miljötillstånd.
Fjärrvärmeverk
För utbyggnad av fjärrvärmeverket har en spridningsberäkning – utsläpp till luft genomförts
(WSP, 2021-11-16).
Spridningsberäkningarna har utförts för emissioner till luft av svaveldioxid, kväveoxider,
kolmonoxid och partiklar (PM10 och PM2.5) från produktionsanläggningen. För att inte
underskatta halterna har två scenarion undersökts. Scenario driftsäsong representerar ett helår, men
helåret är reducerat till driftsäsongen som är 9 månader och meterologiska data som använts
gäller dessa 9 månader. För att utreda högsta halter som kan uppkomma har ett värsta scenario
konstruerats benämnt kalla vinter, för december, januari och februari, där maximala utsläpp sker
under hela perioden kombinerat med meterologiska data för ett typår.
Utifrån spridningsberäkningarnas resultat har jämförelser med miljökvalitetsnormer (MKN) och
dess utvärderingströsklar, samt miljökvalitetsmål, utförts. Över lag klaras miljömål,
miljökvalitetsnormer och utvärderingströsklar med marginal, men utredningen indikerar att i
värstascenariot kalla vinter riskerar halter av kväveoxider att överskrida utvärderingströsklar och
miljömål. Beräkningarna för kalla vinter är mycket konservativa och överskridanden bedöms
sannolikt ske ytterst sällan i praktiken. Överskridandet av miljömålet sker i ett område där det inte
finns någon bebyggelse.
Återvinningscentral, sorteringsanläggning och omlastningsstation
De utsläpp till luft som härrör från verksamheten vid ÅVC, sorteringsanläggning och
omlastningsstation är främst utsläpp från fordon vid transporter till, inom och från området.
Verksamheten bedöms inte vara av sådan art och omfattning att miljökvalitetsnormerna riskerar
att överskridas på grund av trafik från verksamheten. Stängningen av ÅVC Ytterby förväntas öka
transporterna till Munkegärde ÅVC med 10 %, ca 15 000 lätta fordon om året.
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I miljökonsekvensbeskrivning (MKB) genomförd i samband med ansökan om miljötillstånd för
återvinningscentralen (Miljö- och avfallsbyrån i Mälardalen AB, 2017-12-20), konstateras att
utsläppen som genereras av fordon främst består av kväveoxider, koldioxid och koloxid: ämnen
som bidrar till växthuseffekten och kan medverka till negativa hälsoeffekter. Genom
återvinningscentralens och sorteringsanläggningens/omlastningsstationens centrala läge minskar
dock avfallslämnarnas transporter. För att vidare minska påverkan från transporter är
tomgångskörning förbjuden inom ÅVC-området. Kungälvs kommun ställer också stränga
miljökrav vid upphandlingar av entreprenörer för transporter.
I framtiden kan trafiken till ÅVC förväntas öka i takt med att Kungälv växer. Ökningen bedöms
marginell.
Naturreservat (7 kap 4-8 § MB) / Kulturreservat (7 kap 9 § MB)
Detaljplanen berör inga naturreservat eller kulturreservat. Närmaste naturreservat är Fontin och
Marieberg, som ligger minst ca 1 km öster om planområdet.
Detaljplanen bedöms inte medföra ökad risk för utsläpp till vatten som kan påverka
naturreservaten Göta och Nordre älvs dalgångar eller Nordre älvs estuarium.
Biotopskydd (7 kap 11 § MB)
Detaljplanen påverkar inget biotopskyddat objekt. I genomförda naturvärdesinventeringar för
fjärrvärmeverket (WSP, 2020-11-20) och ÅVC (WSP, 2021-05-21) konstateras att det finns
stenmurar inom området men att dessa inte bedöms omfattas av biotopskydd, då de inte är
belägna på jordbruksmark.
Strandskydd (7 kap 13-18 § MB)
Planen berör inget område som omfattas av strandskydd.
Vattenverksamhet (11 kap MB)
Där den nya delen av fjärrvärmeverket föreslås placeras finns idag en bäckfåra som kommer att
överbyggas. Bäcken får ledas runt utbyggnaden eller kulverteras under den. Ytan av påverkad
bäckfåra inklusive grävarbete bedöms till 300 m2. Medelvattenföringen i bäcken är under 1 m3/s
med god marginal. Överbyggnad av bäcken kräver således godkänd anmälan om
vattenverksamhet innan arbeten påbörjas. Anmälan om vattenverksamhet görs till länsstyrelsen.
Väster om planområdet finns enligt Vattenarkivet, Länsstyrelsen i Västra Götalands län ett
torrläggningsföretag från 1930, Munkegärde m.fl. TF 1930. Stora delar av området är idag
bebyggt. Kvarvarande naturmark och ängsmark ägs av kommunen. Markägare till
markavvattningsföretaget är Kungälvs kommun, Kungälvsbostäder och Kungälv Energi.
Markavvattningsföretaget kan eventuellt avvecklas eller omprövas. Vattennivån inom
markavvattningsföretaget kan dock inte ändras utan en noggrann analys. Det skulle kunna
påverka befintlig bebyggelse, deponins nordvästra lakvattendamm, de diken som för dagvatten
och lakvatten till våtmarken, våtmarken samt Kungälv Energis solceller och solfångare.
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FÖRUTSÄTTNINGAR & FÖRÄNDRINGAR

Översikt planområde, ungefärlig planområdesgräns markerad med rött. Till vänster i kartan syns en liten del av
våtmarken som renar lakvatten från angränsande deponi och en del av dagvattnet från planområdet.

Natur
Mark och vegetation
Förutsättningar
Planområdet ligger på en höjd, till stor del omgivet av skog som skiljer området från bostäder i
söder, Romelandavägen i sydost och pågående bergtäkt i nordost. Västerut är landskapet mer
öppet mot bostadsområdet Olseröd, som närmast ca 250 meter från planområdet. Planområdet
utgörs idag av de befintliga verksamheterna fjärrvärmeverk och återvinningscentral,
sorteringsanläggning och omlastningsstation, samt skogsmark dominerad av tall och bok. Inom
planområdet finns också en dagvattendamm och en lakvattendamm kopplade till de olika
verksamheterna. De ianspråktagna ytorna är till största delen hårdgjorda. Inom ÅVC och
sorteringsanläggning/omlastningsstation är markytan relativt plan och ungefär i nivå med
Energivägens anslutning, medan fjärrvärmeverket ligger på en platå några meter högre än
Energivägen.
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Planförslag
Fjärrvärmeverk (E1 - värmeverk)
Detaljplanen möjliggör att en del av nuvarande skogsmark i anslutning till befintligt
verksamhetsområde bebyggs med nya anläggningar för fjärrvärmeverket. Aktuellt
utbyggnadsområde består idag av ett mycket kuperat naturområde med bergsryggar och
mellanliggande dalsänka. För att markbereda området krävs omfattande schakt- och
fyllningsarbeten. Den totala tillkommande ytan för föreslagen utbyggnad är ca 4200 m2. För
terrassering krävs en schaktvolym om ca 6000 m3 och en fyllningsvolym om ca 3700 m3. Då
schaktvolymen motsvarar mer än 10 000 ton aktualiseras frågan om tillstånds- eller
anmälningsplikt för täkt. Uttag som primärt syftar till att bereda plats för annan verksamhet är
inte täkt enligt miljöbalken. Det är verksamhetsutövaren som ska visa att uttaget huvudsakligen
görs av en annan anledning än att nyttiggöra materialet.
Återvinningscentral, sorteringsanläggning och omlastningsstation (E2 - avfallsanläggning )
Området för återvinningscentral och sorteringsanläggning/omlastningsstation är till största delen
hårdgjort. Detaljplanen bekräftar de befintliga verksamheterna och möjliggör viss utökning av
respektive verksamhet på områden som idag till viss del utgörs av skogsmark. Det gäller dels ett
område nordväst om Energivägen, och dels ett område mellan fjärrvärmeverket och
sorteringanläggningen/omlastningsstationen. Inom det senare medges både värmeverk och
avfallsanläggning, för att detaljplanen ska rymma viss flexibilitet och hålla över tid.
Lakvattendamm (E4 – lakvattendamm)
Dammen i den östra delen av planområdet planläggs som tekniskt ändamål, lakvattendamm.
Dammen tar emot lakvatten från kompostering samt en del lakvatten från deponin norr om
planområdet.
Markbädd (E3 - avloppsanläggning)
Väster om ÅVC planläggs ett mindre område för tekniskt ändamål, avloppsanläggning. Inom
området finns redan idag en markbädd där verksamheternas hushållsavloppsvatten renas.
Planläggningen säkerställer bättre förutsättningar för att på sikt förbättra avloppshanteringen där.
Allmän plats natur
Norr om markbädden planläggs mark som allmän plats natur, med utformningsbestämmelsen
skogsridå ska bevaras, som i planen Bioenergiverk för Kungälvs stad. Tillägget väg får finnas ger utrymme
för en nyligen anlagd väg till det befintliga solcellsfältet väster om planområdet.
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Geotekniska förhållanden, risk för skred
Förutsättningar
Ett flertal geotekniska markundersökningar har genomförts och använts som underlag för PM
Geoteknik, geoteknisk utredning Munkegärdeverket (WSP, rev. B 2022-03-25) respektive PM
Geoteknik, detaljplan Kungälv ÅVC (WSP, rev. A 2022-03-25).
Fjärrvärmeverk
Undersökningsområdet består idag av Munkegärdeverket samt skogs- och ängsmark. Öster om
Munkegärdeverket ligger Kungälvs avfallsanläggning bestående av återvinningscentral (ÅVC)
samt före detta deponi. Genom området går Energivägen, en asfalterad väg. Nordväst om
fjärrvärmeverket ska enligt planbeskrivningen för gällande detaljplan (1995) en deponi ha
förekommit längs med den asfalterade vägen. Ledningar finns i marken inom området.
Munkegärdeverket ligger på kanten av en höjd där slänten sluttar ned mot norr. Marknivån
varierar mellan ca +56 och +35 från fjärrvärmeverket ned till foten av slänten i norr. Höjderna
söder om fjärrvärmeverket har en nivå på ca +64.
Enligt SGU:s jordartskarta består områdets ytliga jordarter av fyllnadsmaterial, postglacial sand,
glacial lera och berg.

Utsnitt ur SGU:s jordartskarta (gult är lera, rött är berg, orange är sand och vit skraffering är fyllning).

Utredningsområdet består av olika jordlagerföljd:
·

Söder om befintliga byggnader tillhörande Munkegärdeverket är jordlagerföljden
representerad av grusig mulljord, torrskorpelera, lera och friktionsjord på berg.
Jorddjupen varierar kraftigt med uppmätta bergnivåer på mellan 1 till 16 m under
markytan.
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·

·

·

Väster om Värmeverket i slänten ned mot Energivägen varierar jorddjupen mellan några
enstaka meter (0 – 2,5 m) till som mest 17 m. De större jorddjupen förekommer närmast
Energivägen. Jordlagerföljden vid mindre jorddjup representeras av grusig mulljord,
torrskorpelera och friktionsjord på berg. Vid större jorddjup (mer än 3 m) representeras
jordlagerföljden av grusig mulljord, torrskorpelera, lera och friktionsjord på berg.
Nordväst om värmeverket, norr om planområdet, är jordlagerföljden representerad av
sandigt grus (fyllnadsmassor), torrskorpelera, lera och friktionsjord på berg. Uppmätta
jorddjup till berg varierar stort mellan ca 1,5 och 17,5 m.
Norr om värmeverket vid Energivägens slut är uppmätta jorddjupet grundare mellan ca
1,5 och 3 m.

Runt Värmeverket, inom det område som i planförslaget regleras med användningen E1,
värmeverk, är stabiliteten tillfredställande för befintliga förhållanden.
I slänten norr om Energivägen (gamla deponin) uppfylls inte kraven på säkerhetsfaktor för
befintlig stabilitet. Glidytor som ej uppfyller kraven på säkerhet sträcker sig dock ej in på
planområdet.
Inom område där ny slänt uppstår till följd av uppfyllnad med sprängsten krävs stabilitetshöjande
åtgärder inom område markerat a1, se plankarta:
·
·

Vid jorddjup mindre än 3 m krävs att naturliga jordlager bestående av torrskorpelera och
mulljord schaktas bort lokalt innan fyllnadsmassor påförs.
Vid jorddjup större än 3 m krävs stabilitetshöjande åtgärder i form av exempelvis KCpelare för att uppnå en tillfredställande stabilitet.

Ur sättningssynpunkt är delområdet väster om värmeverket mer lämpligt för grundläggning, då
jorddjupet är litet och jämnare. Inom detta område kommer sättningar vid markbelastning bli
små och utbildas snabbt till följd av de små jorddjupen.
I delområdet med varierande jorddjup söder och väster om värmeverket, finns risk för
differenssättningar inom område för planerade byggnader och markuppfyllnader.
ÅVC, sorteringsanläggning och omlastningsstation (inom planområdet), samt deponi (utanför planområdet)
Undersökningsområdet består av en återvinningscentral, sorteringsanläggning med
omlastningsstation och en avslutad deponi, se flygfoto över de olika delområdena. Området
ligger uppe på en höjd och marknivån inom området varierar mellan ca +68 och +38. I
nordvästra delen av området förekommer en slänt ned mot en lakvattendamm. Större delen av
undersökningsområdets södra delar omringas av skogsmark med berg i dagen.
Jordlagerföljd och mäktigheten varierar inom området. För återvinningscentralen består
jordlagerföljden av fyllnadsmaterial och friktionsmaterial (stenig grusig sand) på berg. Vid
sorteringsanläggning och omlastningsstation består stora delar av området av friktionsmaterial på
berg. Jorddjupen inom detta område varierar generellt mellan ca 2,5 och 13,5 m. Området kring
östra lakvattendammen visar på grundare jorddjup på ca 3 m där jordlagerföljden representeras
av friktionsjord på berg.
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Inom undersökningsområdet vid deponin (utanför planområdet) består översta jordlagret av en
torrskorpelera som fungerar som täckning av deponin. Under torrskorpeleran följer ett
fyllnadsmaterial bestående av sten, grus, lera, sand och deponimassor på berg. Från ÅVC och
deponin lutar marken svagt i riktning ned mot västra lakvattendammen. Vid släntfot invid västra
lakvattendammen återfinns torrskorpelera som underlagras av naturliga jordlager av lera som vilar
på fastare friktionsmaterial och berg.
Stabilitetsförhållanden från ÅVC ned mot västra lakvattendammen är tillfredställande både för
befintliga och planerade förhållanden med utbyggnad av återvinningscentralen.
Stabiliteten bedöms ej tillfredsställande för glidytor som berör västra slänten från deponin ner
mot västra lakvattendammen, utanför detaljplanområdet. Glidytor som inte uppfyller krav på
säkerhetsfaktormot stabilitetsbrott sträcker sig ej in på detaljplaneområdet. Område med ej
tillfredsställande stabilitet påverkar således inte detaljplaneområdet.
Inom området kring sorteringsanläggningen och i anslutning till återvinningscentralen visar
utförd stabilitetsanalys att stabiliteten är tillfredställande för befintliga och planerade förhållanden
enligt rekommenderade krav i IEG Rapport 2:2010. Planerade förhållanden innefattar eventuell
tillkommande belastning motsvarande en markhöjning på upp till 0,5 m. Risk för skred in på
detaljplanområdet bedöms ej föreligga utifrån utförda beräkningar.
Planförslag
Planområdet är avgränsat så att det inte berör områden med ej tillfredställande stabilitet vid gamla
deponin norr om Energivägen samt deponin norr om ÅVC. Kommunen äger marken inom dessa
områden och skredrisken får hanteras utanför detaljplanearbetet.
Inom fjärrvärmeverkets område, där ny slänt uppstår till följd av uppfyllnad med sprängsten,
krävs stabilitetshöjande åtgärder.
·
·

Vid jorddjup mindre än 3 m krävs att naturliga jordlager bestående av torrskorpelera och
mulljord schaktas bort lokalt innan fyllnadsmassor påförs.
Vid jorddjup större än 3 m krävs stabilitetshöjande åtgärder i form av exempelvis KCpelare för att uppnå en tillfredställande stabilitet.

Planbestämmelse a1 reglerar att startbesked får inte ges för anläggningar förrän erforderliga stabilitetshöjande
åtgärder har genomförts.
Avsikten är att lov ska kunna sökas samlat vid ett tillfälle för alla planerade åtgärder och att
partiella startbesked ska kunna ges successivt, efter hand som åtgärderna genomförs.
Förorenad mark
Förutsättningar
Inom planområdet
Inom planområdet finns idag verksamheter som kan ha gett upphov till föroreningar: befintlig
återvinningscentral samt sorteringsanläggning/omlastningsstation som tar emot och hanterar
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farligt avfall. Hanteringen av farligt avfall sker i båda fallen i enlighet med villkor i gällande
miljötillstånd. Återvinningscentralen tar emot farligt avfall som sedan förvaras i separat byggnad
med hårdgjort golv. Spillolja tas emot i dubbelmantlade spilloljetankar. Vitvaror förvaras
utomhus på asfalterad yta. På sorteringsanläggningen och omlastningsstationen hanteras farligt
avfall främst i form av impregnerat trä. Det kan även komma in små mängder el- och
elektronikavfall på företags-ÅVC:n. Farligt avfall kan även av misstag komma in på anläggningen
i andra fraktioner. Detta sorteras då ut och lämnas för vidare hantering. Hantering av avfall sker
på hårdgjorda ytor. Asfaltering av ytorna sker årligen på grund av de sättningar som uppstår i den
underliggande utfyllnaden. Även mindre håligheter som kan uppstå åtgärdas vid behov.
Inom planområdet har förorening av alifater >C16-C35 överstigande Naturvårdsverkets generella
riktvärde för känslig markanvändning (KM) påträffats i jord i mindre omfattning i en
provtagningspunkt, enligt Statusrapport Kungälv Energi (WSP, 2021).
I angränsning till planområdet
Deponin norr om planområdet var i drift från början av 1960-talet till början av 2000-talet. Fram
till början av 1970-talet deponerades här hushållsavfall och senare schaktmassor, grovavfall och
slam från reningsverk. Sluttäckning har pågått under 2021.
Norr om Energivägen finns ett område som består av fyllnadsmassor och som på äldre kartor
identifieras som en gammal avfallstipp. Marken omfattas av detaljplan för bioenergiverk för
Kungälvs stad, aktnummer 1781, och är där reglerad som E2 – återvinningscentral, mark som inte
får bebyggas.
Direkt väster om planområdet har förorening av metaller överstigande Naturvårdsverkets
generella riktvärde för mindre känslig markanvändning (MKM) påträffats i en provpunkt. I
samma provpunkt har även andra ämnen påträffats i halt överstigande riktvärden för KM.

Bild ur planbeskrivning och utsnitt ur plankarta, detaljplan för bioenergiverk för Kungälvs stad, aktnummer
1781.
Planförslag
Åtgärdsmålet för planområdet bör sättas till mindre känslig markanvändning (MKM), baserat på
planerad verksamhet.
Verksamheterna på de redan ianspråktagna områdena regleras fortsatt i miljötillstånd. Inga
verksamheter har funnits inom de oexploaterade ytor där planen medger nya verksamhetsytor.
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Massor med halter upp till MKM bedöms kunna återanvändas inom aktuellt planområde, baserat
på att åtgärdsmålet bör vara MKM. Om massor med föroreningshalter inte kan återanvändas
inom planområdet, behöver riskminskande åtgärder ske i form av att dessa massor hanteras som
förorenade massor.
Massor med halter överstigande MKM som påträffats i direkt anslutning (nordväst om)
planområdet, behöver avgränsas mot/inom planområdet. Om schakt planeras där massor med
halter överstigande MKM påträffas, behöver riskminskande åtgärder ske i form av att dessa
massor hanteras som förorenade massor.
På plankartan finns planbestämmelse vilken anger att startbesked får inte ges för anläggning förrän
marken där anläggningen ska placeras, har säkerställts understiga föroreningshalter motsvarande
Naturvårdsverkets generella riktvärden för mindre känslig markanvändning (MKM). Eftersom planområdet
är mycket stort till ytan och berör flera olika verksamheter och aktörer, är syftet med
bestämmelsen att sanering ska ha skett inom den aktuella platsen där en anläggning/byggnad ska
uppföras innan startbesked får ges.
Åtgärder inom förorenade områden är anmälningspliktiga. Inför att markarbeten sker i område
där förorenade massor förekommer, ska en 28§-anmälan enligt förordning 1998:899 om
miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd upprättas och kommuniceras med tillsynsmyndigheten.
En upplysning om detta finns med på plankartan.
Radon
Förutsättningar
Området finns inte med i kommunens befintliga underlag för radonmätningar. Närmaste
mätningar är utförda direkt väster om Karebyvägen och visar värden mellan 5 och 8
mikroröntgen/timma, där upp till 12 klassificeras som lågradon.
Planförslag
Planförslaget möjliggör kontor och personalutrymmen kopplade till verksamheten inom området
men inga bostäder, större kontor eller andra ytor för långvarig vistelse.
Höga vattenstånd
Förutsättningar
Situationen vid skyfall har analyserats i två underlag, dels i dagvattenutredningen för
fjärrvärmeverket (WSP, 2021-11-26) och dels i ett kompletterande underlag för detaljplanen
(WSP 2022-03-17).
Med hjälp av analys i Scalgo Live redogörs för eventuella instängda områden, risk för
översvämning, maximala vattendjup och flödesvägar. Analysen visar situationen vid ett 100årsregn med 20 minuters varaktighet och klimatfaktor 1,25. Resultatet ska betraktas som
indikativt.
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Karta med översvämningsytor (blå fält) och rinnvägar (blå linjer) vid skyfall. Ungefärligt planområde är markerat med vit
streckad linje. Vita cirklar markerar riskområden vid Energivägen, där översvämning kan få konsekvenser för
tillgängligheten till planområdet. Analysen har gjorts i Scalgo Live.

Väster om planområdet finns en lågpunkt som utgör en stor översvämningsyta, som bland annat
omfattar Komarksbäcken och våtmarken som tar emot dagvatten och lakvatten från
planområdet. Den stora översämningsytan tar emot skyfallsvatten från flera håll.
Inom och angränsande till planområdet finns ett flertal lågpunkter där stora volymer vatten
ansamlas vid skyfall. Även söder om Energivägen finns ett antal lågpunkter som också tar emot
mycket vatten.
Vid skyfall sker avrinning från planområdet delvis mot den stora översvämmade ytan väster om
planområdet och delvis söderut mot Romelandavägen och vidare mot Kungälvs centrum.
Situationen nedströms planområdet får inte förvärras av förändringar inom planområdet. Allt
vatten som i dagsläget uppehålls inom planeområdet behöver uppehållas inom området även
efter utbyggnad.
Då fjärrvärmeverket är en samhällsviktig funktion har även tillgängligheten till planområdet vid
skyfall analyserats. Planområdet ligger 1,2 km körväg från Bohus Räddningstjänstförbund. Fram
till Energivägen korsar inga stora skyfallsstråk och inget skyfallsvatten uppehålls över vägbanan.
Vid Energivägen har tre riskområden identifierats, där vatten kan komma att strömma över, eller
i värsta fall genom väguppbyggnaden, med risk att vägen eroderar bort.
Planförslag
I dagsläget finns endast konkreta planer på utbyggnad av fjärrvärmeverket. För fjärrvärmeverkets
område konstateras i dagvattenutredningen (WSP, 2021-11-26) att det bedöms finnas
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förutsättningar att hantera skyfall utan oacceptabel risk för skada av människor eller egendom,
under förutsättning att bebyggelse och omgivande mark höjdsätts på lämpligt sätt och att
utredningens rekommenderade skyfallsvägar anläggs. Åtgärderna som föreslås bedöms inte
påverka andra flödesvägar eller lågpunkter förutom de inom fastigheten för värmeverket. Det
grundas på att inga ändringar av flödesriktning planeras.
Detaljplanen rymmer flexibilitet för framtida utvecklingsmöjligheter för ÅVC och sorterings- och
omlastningsanläggning. När det blir aktuellt med byggnation ska bebyggelse och mark höjdsättas
på lämpligt sätt. Frågan följs upp i samband med lov och verksamheternas tillståndsprövningar.
Om befintliga lågpunkter byggs bort i ett senare skede måste de volymer som då trycks undan
kunna uppehållas på annan plats inom planområdet. Det bedöms kunna hanteras då det finns
stora ytor att tillgå.
Det är av stor vikt att byggnader placeras högre än omkringliggande mark, med lutning minst
1:20 inom 3 meters avstånd från byggnaden i syfte att säkerställa att vattnet säkert kan ledas ytligt
runt huskropparna och vidare bort vid ett 100-årsregn. Fria vattenvägar behöver säkerställas vid
nybyggnation. Byggnader ska i möjligaste mån placeras så att de inte skär av befintliga
skyfallsstråk och om det ändå görs ska nytt skyfallsstråk med motsvarande funktion anläggas. Vid
byggnation av översvämningsbara byggnader som förråd och liknande behöver
skyfallsutredningen inte tas i beaktning, om inte marknivåerna förändras i och med utbyggnaden.
För att säkerställa tillgängligheten till planområdet kan det komma att krävas åtgärder i form av
till exempel större eller fler trummor under Energivägen, för säker avledning vid ett skyfall.
Den närmaste befintliga lågpunkten söder om Energivägen är i planen Bioenergiverk för Kungälvs
stad allmän plats natur, och kommer förbli så, vilket innebär att kommunen har full rådighet över
ytan.
Planbestämmelse b1 reglerar att marken ska anordnas så att dagvatten samlas upp och leds till
dagvattenanläggningar inom respektive verksamhetsområde.
Inom värmeverkets område reglerar b2 att marken ska vara tillgänglig för dagvattenhantering.
Kulturmiljö och fornlämningar
Förutsättningar
Fornlämningar omfattas av ett generellt skydd vilket innebär att nyupptäckta fornlämningar
skyddas automatiskt. Om en fornlämning påträffas under grävning eller annat arbete, ska arbetet
omedelbart avbrytas. Den som leder arbetet ska omedelbart anmäla förhållandet till länsstyrelsen,
enligt Kulturmiljölagen (1988:950) 2 kap. 10§.
En arkeologisk undersökning har utförts av Kulturlandskapet (2022-02-01). En fornlämning har
påträffats i utkanten av planområdet, söder om fjärrvärmeverket. Fornlämningen är i form av en
härd (en avgränsad eldplats, tillkommen före 1850):
·

L2022:593, Fornlämning, härd.
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Fornlämningar är skyddade enligt kulturmiljölagens bestämmelser, vilket gör det förbjudet att
skada eller förändra dem. Lagskyddet gäller även för ett område kring själva lämningen, som
benämns fornlämningsområde. Länsstyrelsen får lämna ett tillstånd till ingrepp i fornlämningar
och deras fornlämningsområde, men endast om fornlämningen utgör ett hinder som inte är
rimligt i förhållande till fornlämningens betydelse. Ett sådant tillstånd kan vara förenat med
villkor om arkeologiska insatser som i så fall ska betalas av den som vill utföra arbetsföretaget.
Inom planområdet finns även andra kulturhistoriska lämningar som inte har lagskydd enligt
kulturmiljölagens bestämmelser:
·
·
·
·

L2022:606, Hägnad
L2022:605, Färdväg
L2022:603, Hägnad
L2022:601, Fyndplats

För dessa lämningar gäller inte kulturmiljölagens bestämmelser om skydd för fornlämning och
därför inte heller tillståndsplikt enligt samma lag. För dessa gäller miljöbalkens generella
hänsynsregler. Om möjligt är det önskvärt att bevara lämningarna.

Kulturhistoriska lämningar vid planområdet, varav en är klassad som fornlämning (L2022:593).
Planförslag
Fornlämningen L2022:593 är belägen strax öster om ny planerad bergskärning och planerat
staket. Planerade åtgärder innebär ett ingrepp i det lagskyddade fornlämningsområdet. Samråd
om ingrepp i fornlämning har genomförts med länsstyrelsen. Länsstyrelsens bedömning är att
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fornlämningen inte är av sådan betydelse att den ska utgöra ett hinder för de planerade åtgärderna
och att planförslaget medför tillräcklig hänsyn för att bevara fornlämningen. Inför att den
berörda marken tas i anspråk måste tillstånd för åtgärder inom fornlämningsområde sökas hos
länsstyrelsen.
Några av de övriga kulturhistoriska lämningarna kan komma att påverkas av eventuella framtida
åtgärder som detaljplanen medger.
Detaljplanens konsekvenser för kulturmiljövärden bedöms bli små.

Bebyggelseområden
Bostäder och befintlig bebyggelse
Förutsättningar
Inga bostäder finns inom planområdet. Närmaste bostäder finns vid Energivägen och
Lingonvägen, ca 150-200 meter söder om planområdet samt vid Romelandavägen, ca 100 meter
österut. I väster finns närmaste bostäder vid Älggatan, ca 250 meter från planområdet.

Ortofoto med markering av närmaste bostäder. Ungefärlig planavgränsning markerad med röd streckad linje.

Planområdet är idag bebyggt med anläggningar för fjärrvärmeverk, återvinningscentral samt
sorteringsanläggning och omlastningsstation. Fjärrvärmeverkets anläggningar består
huvudsakligen av två fastbränslepannor på skogsflis, två skorstenar, två spets- och reservpannor
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på bioolja, en ackumulator, två tippfickor med samhörande traverslager för fastbränsle samt en
biooljecistern med bränsle för de två biooljepannorna. Inkommande lastbilstransporter med
fastbränsle ska vägas. I dagsläget används våg på sorteringsanläggning/omlastningsstation.
Bebyggelsen på området för ÅVC och sorteringsanläggning/omlastningsstation består av
uppställda containrar för hantering av avfall samt enklare byggnader/bodar. På området finns
också garage.
I planen Bioenergiverk för Kungälvs stad regleras bebyggelsen för fjärrvärmeverket genom
bestämmelser om högsta höjd: högsta totalhöjd för skorsten 50 meter, högsta totalhöjd för
ackumulatortank 22 meter samt högsta byggnadshöjd 16 meter. Bebyggelsens utbredning och
placering regleras genom mark som inte får bebyggas (prickmark). Marken inom
återvinningscentralen är också till största delen prickad, undantaget en mindre byggrätt vid entrén
med högsta byggnadshöjd 3,5 meter och ett mindre område i nordväst där marken endast får
bebyggas med ekonomibyggnader med högst 6 meter byggnadshöjd. Planen Bioenergiverk för
Kungälvs stad omfattar inte området som tagits i anspråk för sorteringsanläggning och
omlastningsstation.

Illustrationsplan som visar befintliga anläggningar och planerad utveckling av området. Tillkommande byggnader vid
fjärrvärmeverket är markerade med gul färg.

Planförslag
Detaljplanen bekräftar befintliga verksamheter och möjliggör viss utökning och utveckling av
dessa.
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Fjärrvärmeverk
Planförslaget möjliggör utbyggnad av fjärrvärmeverket direkt sydväst om den befintliga
anläggningen. Den uppbyggda platån planeras att utvidgas på det som idag är skogsmark.
Exploateringsgraden regleras genom områden som inte får förses med byggnad (prickmark), på
samma sätt som i planen Bioenergiverk för Kungälvs stad, samt med e-tal som reglerar att största totala
byggnadsarea är 6500 m². Avsikten är att möjliggöra ytterligare utveckling av fjärrvärmeverket på
längre sikt. Bebyggelsens höjd regleras genom högsta totalhöjd om 55 meter för skorsten samt en
högsta nockhöjd om 25 meter för övriga anläggningar och byggnader. Avsikten är att höjder ska
mätas från hårdgjord yta invid byggnad. Inom området som medger både vämeverk och
avfallsanläggning regleras exploateringsgrad och höjder på samma sätt.
Planerad utbyggnad av fjärrvärmeverket omfattar ytterligare byggnader och en tredje skorsten i
området. En komplett anläggning för fastbränsle i den aktuella storleken (5-15 MW) består
huvudsakligen av tippficka, såll, flislager, panna, rökgasrening, rökgaskondensering,
kondensatrening, askhantering, skorsten samt inkoppling mot fjärrvärmenätet. Pannbyggnad,
flislager och tippficka föreslås placeras direkt sydväst om befintligt fjärrvärmeverksområde. Den
nya anläggningen planeras att uppföras i nivå med befintligt flislager med omkringliggande
asfaltsytor. På grund av befintlig terräng innebär detta omfattande schakt- och fyllningsarbeten,
och att det kommer att bli ett överskott av schaktmassor. Söderut och västerut omgärdas den nya
anläggningen av en bergsskärning mot omgivande naturmark på ca 1-8 m höjd.
Söder om Energivägen planeras en ny parkering med trappa upp till anläggningen. För att
tillgodose tillgänglighet planeras även en hiss. Sydväst om parkeringen ska en dagvattendamm
anläggas. Det berörda området regleras som kryssmark, för att medge komplementbyggnader,
markanläggningar och liknande för verksamhetens behov. Med markanläggningar avses
exempelvis parkering, slänt och dagvattendamm. Största tillåtna byggnadsarea är 50 m2 och
högsta tillåtna nockhöjd är 4 m. Syftet är att det ska vara möjligt att uppföra till exempel ett
pumphus vid dammen.

Utsnitt ur illustrationsplan och modellbild för utbyggnad av fjärrvärmeverk. På illustrationsplanen är föreslagna
tillkommande anläggningar markerade med gult. På modellbilden saknas dagvattendammen, som planeras sydväst om den
nya parkeringen. Förslag till utformning samt bild: Liljewall.
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Återvinningscentral, sorteringsanläggning och omlastningsstation
Inom ÅVC och sorteringsanläggning/omlastningsstation möjliggör detaljplanen uppförande av
byggnader med en högsta nockhöjd om 15 meter och en sammanlagd byggnadsarea (BYA) om
2500 m² respektive 5000 m2, dock högst 1500 m² per enskild byggnad. Syftet är att skapa
förutsättningar för verksamheterna att utvecklas i enlighet med de krav som kan komma att
ställas i framtiden. Det kan till exempel bli aktuellt att bedriva delar av verksamheten inomhus.
Markbädd, avloppsanläggning
Inom området för avloppsanläggning får en byggnad på upp till 50 m2 BYA uppföras. Högsta
tillåtna nockhöjd är 4 m. Syftet är att skapa goda förutsättningar att förbättra avloppshanteringen.

Principskiss för beräkning av höjder och taklutning. I totalhöjd räknas också in delar som skjuter upp över nock, till
exempel skorstenar.

Arbetsplatser, övrig bebyggelse
Förutsättningar och planförslag
I området arbetar idag ett antal personer, fördelade på de olika verksamheterna. Planförslaget
bedöms inte innebära någon väsentlig förändring av antalet arbetsplatser i området.
Service
Förutsättningar och planförslag
Planen omfattar endast verksamheter och bedöms inte påverka offentlig eller kommersiell
service. Detaljplanen ska säkerställa en ändamålsenlig verksamhet på återvinningscentralen för
kommunens invånare och möjliggöra en eventuell framtida anslutning med gång- och cykelbana
längs Energivägen.
Tillgänglighet
Förutsättningar
Planen omfattar inga bostäder. Området ligger högt och har en delvis ganska brant tillfart via
Energivägen. Gång- och cykelbana finns idag längs Karebyvägen men saknas längs Energivägen.
Planförslag
Planområdet omfattar endast den del av Energivägen som ligger i direkt anslutning till
verksamheterna, och reglerar inte vägens utformning i detalj. Detaljplanens utformning medger
en eventuell framtida utbyggnad av en ny gång- och cykelväg längs Energivägen, vilket både ökar
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tryggheten och tillgängligheten för oskyddade trafikanter. Motsvarande möjligheter ryms där
Energivägen även fortsatt omfattas av planen Bioenergiverk för Kungälvs stad (aktnummer 1781).
Byggnadskultur och gestaltning
Förutsättningar
Planområdet är till stor del omgivet av skogklädda höjder och är i norr, öster och söder
avskärmat från bebyggelse och vägar. Västerut är landskapet mer öppet mot bostadsområdet
Olseröd, ca 250 meter från planområdet, och det är främst härifrån själva anläggningen är synlig,
medan de två 50 meter höga skorstenarna syns på längre håll.
Bebyggelsen består av containrar, bodar, garage och omlastningsstation på återvinningscentralens
och sorteringsanläggningens/omlastningsstationens område, samt anläggningar för
fjärrvärmeverket, se avsnitt Bostäder och befintlig bebyggelse ovan. Fjärrvärmeverket är placerat på en
uppbyggd platå, några meter över anslutningen till Energivägen.
Planförslag
Anläggningarna inom planområdet kommer även fortsatt till stor del vara avskärmade av
omkringliggande skogsmark. De är mest synliga från bostadsområdet Olseröd i väster. Då både
skorstenar och motsvarande anläggningar redan finns i området bedöms utbyggnaden och
tillkommande skorsten innebära en begränsad förändring av landskapsbilden.
I det aktuella förslaget till utbyggnad av fjärrvärmeverket illustreras byggnaderna i dova, jordnära
toner. En sammanhållen och lågmäld färgsättning kan bidra till ett diskret intryck av
verksamhetsområdet som helhet och i förhållande till omgivande natur.

Billd till vänster: visualisering av tillkommande bebyggelse vid fjärrvärmeverket. Förslag samt bild: Liljewall.
Bild till höger: Illustration med en tillkommande skorsten utöver de befintliga två. Vy från korsningen RäfsalsvägenOlserödsvägen. Bakgrundsfoto © Google Maps.

Friytor
Lek & rekreationsområden
Förutsättningar
Området omfattar inga utpekade lek- eller rekreationsområden. Vid Älggatan i Olseröd knappt
200 meter nordväst om planområdet finns en fotbollsplan.
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Planförslag
Föreslagen utökning av verksamheterna tar en del av skogsmarken i direkt anslutning till
befintligt verksamhetsområde i anspråk. Området kommer dock också i fortsättningen att till stor
del vara omgivet av allmänt tillgänglig skogs- och naturmark.
Naturområden
Förutsättningar
Planen omfattar till största delen områden som redan är ianspråktagna som återvinningscentral,
sorteringsanläggning och fjärrvärmeverk. Planförslaget innebär dock att utbyggnad möjliggörs på
yta som idag består av tall- och bokdominerad skogsmark i anslutning till nuvarande
verksamhetsområde.
Utanför planområdet finns värdefulla naturområden som inte bedöms påverkas av verksamheten.
Det handlar främst om ädellövskog på båda sidor om Energivägen, i sydöst, samt åkermark,
skogspartier och sumpskog i väster. Området ligger också inom en av Länsstyrelsen utpekad
värdetrakt för skog samt värdetrakt för skyddsvärda träd.
För att dokumentera och bedöma områdets naturvärden har naturvärdesinventeringar (NVI)
utförts för de i nuläget oexploaterade ytor som ingår i detaljplanen. (WSP, 2020-11-20 och
2021-05-21).
NVI för utökning av fjärrvärmeverket
Naturvärdesinventering 2020-11-20 omfattar de delar av skogsmarken där planerad utbyggnad av
fjärrvärmeverket ska placeras, se sammanfattande bild nedan:
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I inventeringen konstateras att inventeringsområdet består av skogsmark som inte hyser några
högre naturvärden. Den sydöstra delen av inventeringsområdet (Objekt N1) bedöms ha påtagligt
naturvärde, främst kopplat till förekomsten av ett antal medelgrova till grova tallar samt att där
finns relativt gott om död ved. Tallarna har dock inte utvecklat den pansarbarkstruktur som tyder
på riktigt hög ålder och avsaknaden av naturvårdsarter indikerar att området inte har någon längre
skoglig kontinuitet.
Längre västerut (Objekt N2) övergår området i bokskog. Här är det dock ont om både grova träd
och död ved om delområdet bedöms därför ha lägre naturvärde. En del blommande och bärande
buskar, inklusive några äldre sälgar, förekommer dock. Vid en eventuell exploatering bör gamla
eller grova träd samt trädslag som sälg sparas i den mån det är möjligt. Tallar som får växa sig
gamla är viktiga för många insekter och svampar, särskilt om de står öppet och solbelyst. Sälgen
blommar tidigt på våren efter snösmältningen och har stor betydelse för humlor, bin, fjärilar och
skalbaggar, vilka är helt beroende av dess pollen och nektar innan andra födokällor finns. I det
fall träd måste avverkas kan dessa med fördel sparas och placeras ut på lämplig plats i den
omgivande skogsmarken, gärna i solbelyst läge.
Endast en fridlyst art påträffades inom undersökningsområdet, revlummer, vilken är mycket
vanlig i sydvästra Sverige. En eventuell påverkan på arten skulle kunna förutsätta att dispens
medges, om det inte bedöms tillräckligt att hantera genom samråd eller inom ramen för någon
annan prövning enligt miljöbalken.
Inom inventeringsområdet löper en stenmur. Muren omfattas inte av det generella biotopskyddet
eftersom den inte är belägen i jordbruksmark, men kan ändå vara viktig ur ett
naturvårdsperspektiv eftersom den skapar potentiella livsmiljöer för grod- och kräldjur, mossor,
lavar och insekter. Av naturvärdesinventeringen framgår att ifall muren behöver tas bort skulle
det vara positivt om den byggs upp på annan plats, eller att stenar läggs på återstående delar av
muren. I sådana fall bör man dock försäkra sig om att detta inte kommer i konflikt med några
kulturhistoriska värden.
NVI för utökning av återvinningscentral
Naturvärdesinventering 2021-05-21 omfattar de delar där återvinningscentralens område föreslås
utökas västerut. Här avgränsades tre naturvärdesobjekt, se bild nedan. Två av dessa utgörs av
skogsmark och ett av en mindre damm (återvinningscentralens dagvattendamm). Samtliga objekt
bedömdes ha visst naturvärde (naturvärdesklass 4). Bedömningarna är baserade på förekomst av
naturvårdsintressanta biotoper och arter. Stenmur inom området bedöms inte omfattas av
biotopskydd då den inte är placerad i jordbruksmark.
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Avgränsade naturvärdesobjekt och värdefulla träd inom inventeringsområdet, naturvärdesinventering 2021-05-21.

Objekt 1 består av en liten sedimentationsdamm med avrinningsvatten från
återvinningscentralen. Runt vattnet växer kaveldun, kabbeleka, skogsfryle, veketåg och
vattenskräppa. Vattnet är grumligt och har en film av olja. I dammen flyter frigolit och annat
skräp och vattenkvaliteten kan antas vara dålig. Objektet bedöms ha visst biotopvärde eftersom
småvatten är viktiga biotoper som skapar variation i landskapet och är värdefulla för till exempel
insekter. Den dåliga vattenkvaliteten bedöms dock göra dammen undermålig för groddjur och
många andra vattenlevande organismer. Artvärdet bedöms således vara obetydligt.
Objekt 2 består av ett område med ädellövskog med varierad trädslagssammansättning, som
utgörs av ek, alm, bok, ask och enstaka gran. Här finns även ett artrikt buskskikt bestående av
bland annat hassel, slån, hägg och olvon och en bitvis lundartad flora med arter som vitsippa,
majsmörblomma, svalört, humleblomster, älggräs, vårfryle och jordreva. Det finns en mindre
klunga med 5-6 stycken grövre ekar (50-60 cm i stamdiameter) i objektets sydvästra del men i
övrigt finns inga grova eller gamla träd och det är sparsamt med död ved. Strax utanför objektet
står dock två gamla sälgar. Längs södra delen av objektet löper en stenmur och här finns även ett
område med kala berghällar. Västra delen av objektet är blötare och verkar till viss del
översvämmas av avrinningsvatten från vägen ovanför, men ett nedgrävt dräneringssystem
avvattnar marken. Närheten till återvinningscentralen har gjort att hela området är skräpigt och i
hög grad påverkat av mänskliga aktiviteter. En vanlig groda (rana temporaria, fridlyst i hela landet
enligt 6 § artskyddsförordningen) observerades men inga potentiella lekområden finns inom
objektet. Objektet bedöms ha visst biotopvärde knutet till ett artrikt träd- och buskskikt, med
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blommande och bärande buskar som är värdefulla för fåglar och insekter. Artvärdet bedöms vara
obetydligt.
Objekt 3 utgörs av en del av samma skogsområde som objekt 2 som har skurits av genom en
nyanlagd väg. Det återstående skogspartiet är inklämt mellan vägen och återvinningsområdet på
östra sidan och liknar till stor del skogen på andra sidan vägen. Trädskiktet utgörs av ek, alm,
bok, ask och gran medan buskskiktet består av lönn, hägg, hallon, fläder och en. I fältskiktet finns
bland annat vitsippa, majsmörblomma, blåbär, vårfryle, skogskovall och harsyra. En mossbeklädd
stenmur med flera lager grova block löper genom objektet och här finns mycket död ved av
klenare dimensioner. Även detta område är mycket skräpigt och i östra utkanten ligger högar av
sprängsten. Objektet bedöms ha visst biotopvärde knutet till ett artrikt träd- och buskskikt.
Artvärdet bedöms vara obetydligt.
I västra delen av inventeringsområdet finns två flerstammiga äldre sälgar, med en stamdiameter
på cirka 40 cm. Sälg är en nyckelart som är viktig för många andra organismer, bland annat för att
den blommar tidigt på våren och ger föda åt pollinerande insekter när de vaknar ur sin
vinterdvala.
Övriga rapporterade fynd
Vid sökning av inrapporterade fynd av naturvärdesarter, framkommer rödlistade och fridlysta
arter inom och utanför de två inventeringsområdena. Inom inventeringsområdet för
återvinningscentralen förekommer två rödlistade fåglar; gråkråka och stare. Runt sorterings- och
omlastningsstationen samt deponiområdet har flera fynd av rödlistade kärlväxter inrapporterats
under den senaste tioårsperioden. Dessa utgörs framförallt av ruderatmarksväxter, det vill säga
växter som trivs på platser med mycket störningar från mänsklig verksamhet. Dessa arter
återfinns ofta förvildat eller temporärt i miljöer med tippat trädgårdsmaterial. Det är växter med
kort livscykel och intensiv förökning. Bland fynden finns ädelmynta, pimpinellros, knippnejlika,
vattenstånds, kalvnos, naverlönn, kavelhirs och gleshårig ädelmynta. Förekomsten av dessa arter
kan komma att påverkas negativt av sluttäckningen av deponin då den ruderatmark de uppträder i
då försvinner, men bör ha möjlighet att fortsätta uppträda inom det återstående sorterings- och
omlastningsområdet. Vad gäller arter som ädelmynta är det dock i första hand lokaler där arten
kan misstänkas ha längre kontinuitet som är skyddsvärda och där det ofta rör sig om äldre former
av ädelmynta. På tippar och liknande rör det sig ofta om nya former inkomna med utländskt
växtmaterial (Artdatabanken, 2021).
Planförslag
Påverkan på naturmiljö vid exploatering bedöms innebära små negativa konsekvenser.
Planförslaget bedöms inte medföra påverkan på arter som omfattas av artskyddsförordningen.
Påverkan på rödlistade arters bevarandestatus bedöms som minimal.
Föreslagen utbyggnad av fjärrvärmeverket ska ske både inom område med påtaglig
naturvärdesklass (N1) och viss naturvärdesklass (N2) enligt inventering 2020-11-20. Utpekade
träd och förekomster av revlummer berörs inte direkt av den nya bebyggelsen, och området där
de finns ingår inte i föreslaget planområde. Befintlig stenmur kommer dock med aktuellt
bebyggelseförslag att delvis behöva tas bort. Enligt naturvärdesinventeringen skulle det vara
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positivt om den byggs upp på annan plats, eller att stenar läggs på återstående delar av muren. I
sådana fall bör man dock försäkra sig om att detta inte kommer i konflikt med några
kulturhistoriska värden.
Utökningen av återvinningscentralens område påverkar till viss del utpekade naturvärdesobjekt.
Område med beteckningen E3 – avloppsanläggning, kan eventuellt medföra påverkan på befintlig
stenmur. Det är positivt om berörda delar av muren i så fall flyttas eller läggs på återstående delar.
De konstaterade naturvärdena ligger till största delen inom område som i både gällande och
föreslagen detaljplan är reglerade som allmän plats NATUR och där skogsridå ska bevaras. Den
mindre dammen ingår i dagvattenhanteringen för återvinningscentralen. För att möjliggöra
framtida ändringar och utveckling inom området är dess placering inte reglerad i plankartan.
De kärlväxter som rapporteras in vid deponin kan fortsatt uppträda inom sorteringsanläggningen
och omlastningsstationen. Eftersom flera av de rödlistade arterna, bland annat ädelmynta, med
största sannolikhet etablerat sig med tillförda fyllnadsmassor bedöms den negativa påverkan på
dessa arters lokala och regionala bevarandestatus bli minimal.

Vattenområden
Förutsättningar
I Kungälvs kommun är flera vattendrag utpekade som ekologiskt känsliga då de utgör viktiga
reproduktionsområden för lax och havsöring. Det gäller Nordre älv, Vallby å, Kollerödsbäcken,
Grannebyån och Glose å. Enligt Havs- och vattenmyndigheten är deras mynningsområden även
utpekade som fredningsområden. Det är därför mycket viktigt att inte dessa känsliga vattendrag
påverkas negativt av planförslaget. Även Komarksbäcken som är första recipient från
planområdet innehåller havsöring, dock inga sötvattensmusslor.
Vattendragen är också generellt känsliga avseende höga flöden då dess slänter gärna skredar. Det
är därför viktigt att dagvattenpolicyn följs när det gäller fördröjning av dagvatten.
Göta älv och Nordre älv löper ett par kilometer öster och söder om planområdet och ett mindre
vattendrag, Grannebyån, löper cirka en kilometer norrut. Väster om planområdet finns en anlagd
våtmark där lakvatten och dagvatten från planområdet renas. Öster om deponin rinner
Komarksbäcken upp och passerar den nordvästra lakvattendammen samt svänger västerut och
går parallellt med våtmarken. Våtmarken ansluter sedan till Komarksbäcken.
I västra delen av planområdet finns en dagvattendamm för hantering av dagvatten från
återvinningscentralen. I östra delen av planområdet finns en damm som tar emot lakvatten från
en kompostanläggning, samt en del lakvatten från deponin norr om planområdet. I det område
som föreslås bebyggas med nya anläggningar för fjärrvärmeverket finns en bäckfåra. Utanför
planområdet, söder om Energivägen finns en lågpunkt dit flera flöden rinner. Därifrån leds
vattnet vidare i trumma under Energivägen till en ny lågpunkt. Från denna lågpunkt leder ett dike
till våtmarken.
Planförslag
Dammen i den östra delen av planområdet planläggs som E4 - lakvattendamm.
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Inom områden för värmeverk och avfallsanläggning finns planbestämmelsen b1 – Marken ska
anordnas så att dagvatten samlas upp och leds till dagvattenanläggningar inom respektive verksamhetsområde.
Volym och placering av dagvattenanläggningar avgörs i samband med projektering, t. ex. när det
blir aktuellt att utöka återvinningscentralen och det finns mer underlag om tillkommande
hårdgjord yta.
En ny dagvattendamm ska anläggas i anslutning till utbyggnad av fjärrvärmeverket. Område för
dagvattendamm, samt det befintliga diket söder om Energivägen regleras med planbestämmelse
b2 – Marken ska vara tillgänglig för dagvattenhantering.
Planförslaget innebär att ny bebyggelse kan uppföras på utfyllnad över befintlig bäckfåra. Vattnet
ska ledas till lågpunkten söder om Energivägen, utanför planområdet. Lågpunkten är central för
dagvattenhanteringen och som översvämningsyta och kommer fortsatt vara planlagd som allmän
plats natur i planen Bioenergiverk för Kungälvs stad (aktnummer 1781). På så vis kommer Kungälvs
kommun även fortsatt ha full rådighet över ytan.

Gator och trafik
Gatunät, gång-, cykel- och mopedtrafik
Förutsättningar
Området ansluts från E6 via Marstrandsvägen, Karebyvägen och Energivägen. Längs
Karebyvägen finns idag gång- och cykelbana, och detaljplanen utformas för att möjliggöra
eventuell framtida utbyggnad av gång- och cykelbana längs Energivägen.
Möjligheterna att på sikt upprätta en ny anslutning till området norrifrån, via Romelandavägen,
har diskuterats i ett tidigt skede i planarbetet. Detta bedöms dock inte bli aktuellt i närtid, bland
annat på grund av pågående bergtäkt i området, och planförslaget utgår från befintlig anslutning
via Energivägen. Detaljplanen hindrar inte en framtida anslutning via Romelandavägen.
I planen Bioenergiverk för Kungälvs stad är Energivägen reglerad som kvartersmark för teknisk
anläggning: E4 – infartsgata med bestämmelsen g – marken skall vara tillgänglig för
gemensamhetsanläggning. Att vägen regleras på detta sätt och inte som allmän platsmark
motiveras i planens genomförandebeskrivning med att ”vägen endast betjänar återvinningscentral
och framtida bioenergiverk och dessutom är stängd med bom stor del av dygnet.”
Planförslag
Detaljplanen är utformad för att området också i fortsättningen ska anslutas via Energivägen.
Detaljplanen bedöms inte medföra påverkan på anslutande statligt vägnät. För att bedöma
detaljplanens påverkan på trafiksituationen har en trafikutredning tagits fram, som utgår från
beräknad tillkommande trafik till de tre verksamheterna samt trafikuppräkning till 2040 (WSP
2021-11-29). Trafikökningen som alstras av planförslaget utgör en marginell del av den totala
ökningen på Karebyvägen, där trafiken beräknas öka med 26,6 %. Av utredningen framgår även
att korsningen mellan Karebyvägen och Energivägen kommer ha en fortsatt god kapacitet och att
utformningen inte behöver ändras.
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Översiktsbild anslutande vägar. Planområdets läge är markerat med rött. Tung trafik dirigeras till planområdet via
Rollsbomotet.

I samband med planarbetet studeras utformningen av Energivägen med in- och utfarter till de
olika verksamheterna och möjlig ny gång- och cykelbana.
Detaljplanen omfattar endast den del av Energivägen som ansluter direkt till verksamheterna. För
återstående del av vägen gäller fortsatt planen Bioenergiverk för Kungälvs stad. I detaljplanen regleras
vägen som kvartersmark för teknisk anläggning, men nu inkluderad i E2 – avfallsanläggning.
Marken ska vara tillgänglig för gemensamhetsanläggning. Resonemanget att vägen endast betjänar
verksamheterna gäller fortfarande, och även om vägen idag inte längre är avstängd med bom ger
den aktuella lösningen möjlighet att vid behov återigen göra det.
Två förslag till utformning av Energivägen inom planområdet har tagits fram i samband med
planarbetet (WSP, maj 2021). Båda alternativen ryms inom förslaget till detaljplan. Exakt
utformning regleras inte i planen utan ska studeras vidare. I förslaget ingår möjlig placering av en
våg till fjärrvärmeverket. Skillnaden mellan de två förslagen (alt.1 och alt. 2) är framförallt vågens
placering: i alternativ 1 ligger vågen på befintlig körbana medan den i alternativ 2 ligger över diket
utanför körbanekant. Vågen kan även komma att placeras inom värmeverkets fastighet.
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Trafikförslag alternativ 1

Trafikförslag alternativ 2
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Kollektivtrafik
Förutsättningar och planförslag
Närmaste hållplatser för kollektivtrafik är Munkegärde och Jordliden, norr respektive söder om
korsningen Karebyvägen/Energivägen. Hållplatserna trafikeras av bussarna Grön Express mellan
Ytterby och Mölnlycke samt linje 1 mellan Ytterby och Ullstorp. Planförslaget innebär ingen
betydande förändring av förutsättningarna för kollektivtrafik.
Parkering, varumottagning, utfarter
Förutsättningar
Samtliga verksamheter inom planområdet ansluts via Energivägen. Parkering sker inom de olika
verksamheternas respektive område. Mittemot fjärrvärmeverket norr om Energivägen finns en
parkering som kan hysa ca fem bilar.
Till fjärrvärmeverket transporteras fast biobränsle (grot, flisad stamved, bark) med lastbil och
bioolja med tankbil. Transporterna dirigeras via Rollsbomotet. Den aska som uppstår vid
förbränningen hanteras så att damning undviks innan den hämtas med lastbil av Renova och
mellanlagras (härdar/torkar) på sorteringsanläggningen innan den hämtas av extern entreprenör
och återförs till skogen.
Till återvinningscentralen kommer privatpersoner för att lämna avfall.
Till sorteringsanläggning och omlastningsstation transporteras de olika avfallsfraktionerna in med
lastbil. Från sorteringsanläggningen transporteras utsorterat avfall med lastbil med släp. Tunga
transporter med släp sker via Rollsbomotet, enligt villkor i gällande miljötillstånd.
Planförslag
Förslag till ny utformning av Energivägen (se avsnitt Gatunät, gång-, cykel- och mopedtrafik ovan)
anger ett sätt att lösa trafiken till de olika verksamheterna inom området på ett effektivt och
trafiksäkert sätt. Förslaget utgår från beräknade trafiksiffror och dimensionerande fordon för de
olika verksamheterna. Anslutning sker fortsatt via Energivägen och parkering ska tillgodoses
inom respektive område. För fjärrvärmeverket planeras en ny angöring med parkering, trappa
samt hiss nordväst om kontoret, alldeles söder om Energivägen och bredvid den planerade
dagvattendammen.
Störningar och risker
Områdets placering relativt avskilt från omgivande bebyggelse och större vägar, till stor del
omgivet av skogklädda höjder, bidrar till att minska risken för störningar för omgivningen. För all
verksamhet inom planområdet krävs också tillstånd enligt miljöbalken, där det regleras att
verksamheten har godtagbar påverkan på omgivningen.
Fjärrvärmeverk
I samband med planarbetet har en riskanalys yttre miljö genomförts för utbyggnaden av
fjärrvärmeverket (WSP, 2021). Analysen beaktar aspekterna bränslehantering, kemikalier, avfall,
fjärrvärmeproduktion och klimatförändringar.
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Bränslehantering
Riskerna gällande bränslehantering handlar bland annat om brand i bränslelager och läckage av
bioolja. Risk för brand i bränslelager hanteras genom brandlarm som är direktkopplat till
räddningstjänst och SOS centralenhet och som årligen besiktas och servas. Brandposter
kontrolleras regelbundet i samband med brandskyddsronder. Hantering av släckvatten införs
enligt genomförd släckvattenutredning (WSP, 2021-11-16) genom fysiska åtgärder som möjliggör
att släckvatten kan samlas in och sugas upp samt rutiner och utbildning för personalen. Risk för
läckage av bioolja hanteras genom invallning av cistern, dagliga kontroller och att golvavlopp i
pannhallarna är kopplade till oljeavskiljare samt framöver till dagvattendamm.
Torka kan leda till damning och nedskräpning, vilket hanteras genom dagliga kontroller, hög
fukthalt på bränsle och uppfuktning av aska.
Kemikalier
Lut, den enda kemikalie som hanteras i större kvantiteter i verksamheten, förvaras i en tank om
5 m3. Invallning rymmer hela tanken. För att minimera risken för spill kontrolleras dessutom
tankens nivå dagligen, pumpslangar kontrolleras och påfyllning övervakas.
Kemikalier och mindre kärl förvaras i en kemikaliecontainer med invallning.
Risk för läckage av diesel från den tank (6 m3) som servar arbetsmaskiner hanteras genom att
tank står invallad, att saneringsutrustning (absol) finns vid tanken samt att yta för tankning är
asfalterad.
För att kunna sanera eventuella oljeutsläpp från fordon och maskiner liksom brand i anslutning
till kemikalieförvarig finns absol i närheten och inga dagvattenbrunnar på bränsleplanen. Övriga
tre dagvattenbrunnar är uppmärkta.
Avfall
Farligt avfall förvaras invallat. Aska som uppstår vid produktionen sprids i skogsmark och
analyseras för att undvika negativ påverkan på marken.
Fjärrvärmeproduktion
Risk för utsläpp till luft som överskrider villkor/lagkrav hanteras genom kontinuerliga
bränslekontroller och övervakning av utsläppsvärden. Kondensat kontrolleras dagligen och
analyseras varje månad. En gång om året tas prov på metallinnehåll i kondensat.
Oljeutsläpp i pannrum eller invallning till oljecistern kan leda till oljeutsläpp och dessa är därför
kopplade till oljeavskiljare med larm vid hög oljenivå. Brand i pannrum kan leda till släckvatten
som kan passera oljeavskiljaren. Oljeavskiljare kommer därför kopplas om till dagvattendammen
som också utgör släckvattendam.
Bullermätning för verksamheten efter utbyggnad har utförts, se nedan. Klagomål från berörda
gällande buller bevakas. Inga klagomål har registrerats från boende sedan verksamheten startades
1997.
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Inne i byggnader finns lite brännbart material. Brandposter kontrolleras regelbundet i samband
med brandskyddsronder. Brandlarm är direktkopplat till räddningstjänst och SOS och besiktas
och servas årligen. För att kunna hantera större bränder behöver brandvattentillgång säkerställas
enligt släckvattenutredning. Lösning för detta finns i utredningen.
Klimat
Klimatförändringar kan leda till ett antal risker. Storm kan leda till ökad spridning/damning,
vilket hanteras genom att bränslets fukthalt kontrolleras och hålls hög, att aska fuktas och att
bränsle förvaras inomhus. Ökad temperatur och torka kan, liksom blixt och åska, leda till brand
på anläggningen och brand i bränsle. Idag finns tre brandposter i anslutning till verksamheten.
Uppskattat flöde för dessa, som är kopplade till kommunal vattenledning, är ca 1200–1300 l/min.
Uppskattat behov vid större brand är drygt 2000 l/min och släckningstid ca 90 min. Resterande
behov av brandvatten förses ifrån dagvattendamm. Brandlarm är direktkopplat till
räddningstjänst och SOS.
Ökade nederbördsmängder och skyfall (hundraårsregn) kan leda till översvämningar och att
förorenat vatten sprids från anläggningen. Invallning för bioolja är nyligen omgjord 2019 och
antas därför ha god status att stå emot ökat vattenflöde. Ytterligare modifieringar av invallningen
är under utredning.
För att hantera avrinning från kvartersmark och omgivande naturmark vid skyfall föreslås i
genomförd dagvattenutredning (WSP, 2021-11-26) ett avskärande dike mellan
verksamhetsområde och naturmark. Diket avleds norrut mot befintlig lågpunkt söder om
Energivägen. Se vidare i avsnitt Dagvatten. Föreslagen dagvattendamm har dimensionerats för
utjämning och dessutom en ytterligare volym för släckvatten vilket gör
utjämningsförutsättningarna mycket goda.
Då anläggningen ligger omkring en mil från havet anses en höjning av havsnivån med tre meter
inte föranleda översvämning.
Återvinningscentral, sorteringsanläggning och omlastningsstation
I miljökonsekvensbeskrivning genomförd i samband med ansökan om miljötillstånd för
återvinningscentralen (Miljö- och avfallsbyrån i Mälardalen AB, 2017-12-20), konstateras att de
störningar för människors hälsa och miljö som kan uppstå från verksamheten främst är utsläpp
till luft från transporter till, från och inom området, föroreningar till dagvatten som avleds från
området samt buller. Gällande trafikökning, buller, och trafikbuller, se avsnitt Gator och trafik ovan
respektive Verksamhets- och trafikbuller nedan. Samtliga störningsrisker bedöms kunna begränsas
genom olika typer av försiktighetsmått och därmed inte bidra till någon olägenhet för människors
hälsa eller miljön. Viss brandrisk finns men den bedöms som liten. Till stor del bedöms dessa
bedömningar också gälla verksamheten på sorteringsanläggning och omlastningsstation. Här kan
dock dessutom i viss mån dammspridning och nedskräpning förekomma.
Utsläpp till vatten sker via dagvatten som uppkommer inom den hårdgjorda delen av
verksamhetsområdet. Dagvatten från körytor kan innehålla bland annat oljor och metaller från de
fordon som trafikerar ytan. Tvätt eller tankning av fordon sker inte inom området och inga
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bränslecisterner finns inom verksamheten. Genom att hela området där lagring och hantering
sker är hårdgjort avleds allt förorenat dagvatten från ÅVC till rening i dagvattendamm innan det
släpps vidare i dike. Uppsamling i damm medger att ett eventuellt oljeutsläpp kan sugas upp med
tankbil. Vid större utsläpp finns möjlighet att stänga utflödet från dammen och direkt på plats ta
hand om och utföra sanering innan föroreningarna runnit vidare till recipient eller hunnit komma
i kontakt med grundvattnet. Dagvatten från sorteringsanläggning och omlastningsstation kan
också stängas med ventil vid oljeutsläpp eller för släckvattenhantering.
Farligt avfall, undantaget impregnerat trä, kyl-och frysmöbler och vitvaror hanteras och lagras
nederbördsskyddat under tak, vilket minskar risken för spridning av farliga föroreningar.
Saneringsmedel finns tillgängligt för uppsamling av spill.
Inom både ÅVC och sorteringsanläggning/omlastningsstation hanteras farligt avfall enligt villkor
i miljötillstånd för respektive verksamhet. Se vidare under avsnitt Förorenad mark ovan.
Förutom de kemikalier som mottas av avfallslämnare hanteras ytterst få egna kemikalier. Dessa
utgörs av städkemikalier.
Eventuellt avlämnat explosivt avfall som fyrverkerier förvaras i ett särskilt anpassat säkerhetsskåp
i en tät låst container i en annan del av ÅVC-området, i väntan på omhändertagande av
kommunens upphandlade entreprenör. Dessa avfallsslag tas inte emot officiellt men kan
omhändertas om det ändå lämnas på återvinningscentralen. Tillstånd finns för förvaring av
explosiva varor.
På ÅVC tas spillolja emot i dubbelmantlade spilloljetankar som uppfyller kravet på invallning,
och inga bränslecisterner finns inom verksamheten. På sorteringsanläggningen och
omlastningsstationen finns en cistern för diesel som är placerad i maskingaraget med godkänd
invallning.
Risken för föroreningar av mark vid olyckor bedöms vara liten, dels med hänsyn till
verksamhetens omfattning och art, dels då hela området där lagring och hantering sker är
hårdgjort genom asfaltering och eventuella mindre utsläpp sannolikt kan tas upp med
saneringsmedel. Eventuella oljeutsläpp som hamnar i dagvattendamm kan sugas upp med tankbil.
Nedskräpning inom och intill verksamhetsområdet kan förekomma genom att avfall sprids med
vinden. De flesta avfallsslag förvaras i container vilket minskar risken för att avfall sprids. Rutiner
finns för att förhindra att nedskräpning sker utanför anläggningarna.
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Verksamhets- och trafikbuller
Verksamhetsbuller fjärrvärmeverket
Externt buller från fjärrvärmeverket i Munkegärde har kartlagts både avseende nuvarande
verksamhet och efter planerad utbyggnad med ny fastbränslepanna och biooljepanna (Efterklang,
2020-12-11). Beräkningarna har utförts i enlighet med den nordiska beräkningsmodellen för
externt industribuller. Beräkningarna visar att bullervillkoret för verksamheten klaras vid
maximala driftförhållanden både i dagsläget och efter den planerade utbyggnaden.
Som bullervillkor för verksamheten gäller följande ekvivalenta ljudnivåer:
·
·
·
·

Dagtid, kl. 07-18, 50 dBA
Nattetid, kl. 22-07, 40 dBA
Övrig tid, 45 dBA
Momentana ljudnivåer nattetid får uppgå till högst 55 dBA.

Eftersom anläggningen går dygnet runt är värdena för natt de dimensionerande kraven, dvs.
40 dBA ekvivalent resp. 55 dBA momentan ljudnivå.
Bullret har beräknats till nedanstående mottagarpunkter som är belägna vid de mest bullerutsatta
bostäderna i olika riktningar från anläggningen, se figur nedan.

Mottagarpunkter i omgivningen.

Efter utbyggnad beräknas ett antal externa bullerkällor tillkomma, och följande ekvivalenta
ljudnivåer beräknas i mottagarpunkterna.
·
·
·
·

Mottagarpunkt 1: 30 dBA
Mottagarpunkt 2: 32 dBA
Mottagarpunkt 3: 29 dBA
Mottagarpunkt 4: 28 dBA
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Bullret nattetid bedöms vara konstant utan märkbara nivåvariationer varför endast marginellt
högre momentana ljudnivåerna än de ekvivalenta ljudnivåerna beräknas.
Det nuvarande bullervillkoret för verksamheten uppfylls således beräkningsmässigt med god
marginal, vilket innebär att fler bullerkällor med samma ljuddata (ljudeffekt 85 dBA) kan
accepteras eller att ett fåtal bullerkällor kan tillåtas att avge något högre buller än beräknat.

Beräknade ekvivalenta ljudnivåer efter planerad utbyggnad

Transportvägarna, avseende tung trafik styrs via Rollsbomotet och inte via Kungälvsmotet förbi
sjukhuset.
Verksamhets- och trafikbuller återvinningscentral
Kast i och rangering av containers kan ge upphov till visst buller. Störningsrisken bedöms dock
vara relativt liten då bullret är kortvarigt och spridningen till närboende begränsas av de
omgivande skogsklädda bergsryggarna.
Transportvägarna, särskilt avseende tung trafik, till och från återvinningscentralen styrs om
möjligt via Rollsbomotet och inte via Kungälvsmotet förbi sjukhuset.
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Sorteringsanläggning och omlastningsstation
Enligt villkor i gällande miljötillstånd för sorteringsanläggning och omlastningsstation ska buller
från verksamheten begränsas så att det inte ger upphov till högre ekvivalent ljudnivå som
riktvärde vid närmaste bostäder än:
·
·
·

50 dB(A) under vardagar (dagtid kl 07-18)
40 dB(A) nattetid (kl 22-07)
45 dB(A) övrig tid

Trafikbuller
Ett genomförande av planförslaget innebär ökat antal transporter förbi närliggande bebyggelse.
De kumulativa effekterna av transporter till de tre verksamheterna har undersökts i en
trafikbullerutredning (WSP, 2021-11-04) I utredningen beaktas även nedläggningen av Ytterby
ÅVC, som planeras vara ur drift år 2023. Detta beräknas leda till ca 10% mer trafik till
Munkegärde ÅVC jämfört med nuläget. Utredningen undersöker om befintliga bostäder och
skolor skulle påverkas av ökat trafikbuller från de tre verksamheternas transporter i förhållande
till gällande riktvärden.
Resultaten visar att i medelvärde bidrar de tre verksamheterna i de tre situationerna endast med
en knapp ökning av den ekvivalenta ljudnivån på Karebyvägen. Verksamhetstransporterna
påverkar ljudnivåerna så pass lite eftersom de endast bidrar till en marginell ökning av den totala
trafiken på de kommunala vägarna att skillnaden kan anses vara försumbar. Trafikökningen från
de tre verksamheternas transporter bidrar inte till några ytterligare överskridanden i jämförelse
med de som redan finns i nuläget samt eventuella överskridanden i framtiden.
Beräkningar av trafikbullernivåer har gjorts för tre situationer:
1. Nuläge 2020
2. Nuläge 2020 + ökning 2023 från de tre verksamheterna på hela transportsträckan
3. Prognos 2040 inkl. ökning enligt Kungälvs trafikprognos
Lika många fastigheter får överskridanden av 55 dBA ekvivalent ljudnivå respektive 70 dBA
maximal ljudnivå i situation 1 som i situation 2. Inga av de framtida överskridanden i situation 3
beror på bidraget i ljudnivåökning av den tillkommande trafiken från verksamheterna.
Utsläpp till luft
Fjärrvärmeverket
För utbyggnad av fjärrvärmeverket har en spridningsberäkning – utsläpp till luft genomförts
(WSP, 2021-11-16). Se också avsnitt Miljökvalitetsnormer (5 kap MB) ovan.
Beräkningarna har utförts för utsläpp till luft av svaveldioxid (SO2), kvävedioxid (NO2),
kolmonoxid (CO) samt partiklar (PM10 och PM2.5) från fjärrvärmeverket inklusive de två
tillkommande pannorna. Utifrån spridningsberäkningarnas resultat, samt tillgängliga data
avseende luftkvalitet (bakgrundshalter), har WSP gjort en värdering av eventuella hälsoeffekter till
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följd av utsläppen till luft genom jämförelser med miljökvalitetsnormer (MKN),
utvärderingströsklar samt miljömål.
För att kunna jämföra med MKN, dess övre och nedre utvärderingströsklar (ÖUT och NUT)
samt miljökvalitetsmålen avseende SO2, NO2, CO och PM10, PM2.5 i luft, adderas en urban
bakgrundshalt till det totala beräknade haltbidraget vid de fyra receptorpunkterna, samt i den
punkt där beräkningen visar högst halter. Receptorpunkt 1 (RP1) är placerad vid närmaste
bostäder (ca. 300 meter från källor), receptorpunkt 2 (RP2) vid en fotbollsplan mellan
Munkegärdeskolan och Klöverbackensskola, receptorpunkt 3 (RP3) vid bostäder ca. 500 meter
från källorna, receptorpunkt 4 (RP4) vid Kungälvs sjukhus sydväst om källorna.

Receptorpunkter kring anläggningen: RP1, RP2, RP3 och RP4.

Två scenarion har undersökts för att inte underskatta halterna. Scenariot ”driftsäsong”
representerar ett helår men helåret är reducerat till driftsäsongen som är 9 månader och
meteorologiska data gäller också dessa 9 månader.
Emissionerna från värmeverket ska samköras mot meteorologiska data. Eftersom både utsläppen
och meteorologiska data varierar på timbasis är det svårt att veta om de släcker ut eller förstärker
halterna som beräknas. Alltså: hur vet vi att de maximala utsläppen sker precis när de mest
ogynnsamma meteorologiska förutsättningar råder, vilket skulle resultera i de högsta halterna vid
marken? För att hantera denna osäkerhet har ett andra scenario ”kalla vinter” skapats där de
maximala utsläppen som kan ske från fjärrvärmeverket låses för hela perioden december till
februari. Detta är de månader där det kan bli så kallt att det kan inträffa (vilket inte ens sker varje
år). Och så har de samkörts med alla de olika meteorologiska förutsättningar som finns i det
meteorologiska typåret för aktuella månader. På detta sätt är det säkert att beräkningen fångar
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upp det värsta fall (högsta halter) som kan inträffa. Det innebär dock inte att detta är sannolikt,
bara att halterna kan bli så höga i värsta fall.
Indata i form av utsläppskoncentrationer är teoretiska och konservativa. I praktiken är
koncentrationerna lägre.
Resultat för scenariot driftsäsong visar att gränsvärden för MKN och miljömålet klaras för alla
undersökta utsläpp i marknivå (1,5 meter ovan mark) i hela beräkningsområdet (2,5 × 1,9 km
kring skorstenar).
För scenariot kalla vinter visar beräkningarna en kombination av ogynnsamt väderförhållanden
och maximalt utsläpp. MKN för årsmedelvärde, dygnsmedelvärde och timmedelvärde av NO2
klaras dock med marginal för alla undersökta receptorpunkter och hela beräkningsområdet.
Dessutom klaras MKN, ÖUT, NUT och miljömålet med god marginal för SO2 och CO, PM10
och PM2,5 i marknivå i hela beräkningsområdet.
Dock sker i kalla vinter ett tangerat överskridande av ÖUT för NO2 dygnsmedelvärde för RP3
och i den punkt där störst halt beräknats inom beräkningsområdet. För NO2 timmedelvärde sker
ett överskridande av NUT samt miljömålet i de två punkter där störst halt beräknats inom
beräkningsområdet vilket är ett område ca 500–600 meter sydväst och nordöst om anläggningen.
Beräkningarna för kalla vinter är mycket konservativa och de överskridanden av NUT, ÖUT och
miljömål som utredningen indikerar sker sannolikt ytterst sällan i praktiken. Överskridandet av
miljömålet sker i ett område där det inte finns någon bebyggelse eller där människor
stadigvarande vistas.
Återvinningscentralen
Miljökonsekvensbeskrivning för återvinningscentralen (Miljö- och avfallsbyrån i Mälardalen,
2017) konstaterar att utsläpp till luft i huvudsak sker via transporter till, inom och från området,
se vidare under avsnitt Miljökvalitetsnormer ovan. Vid hantering av farligt avfall som exempelvis
lösningsmedel, glykol och spillolja finns också risk för utsläpp till luft av flyktiga organiska
ämnen. Risken minskas genom att avfallslämnarna informeras om att sådant avfall ska lämnas in i
hela, väl förslutna och märkta behållare. Kylar och frysar, som innehåller freoner, hanteras
varsamt för att minska risken för skador och utsläpp.
Skuggning
På grund av de stora avstånden till närmsta bebyggelsen bedöms inte skuggning från nya
byggnader och anläggningar leda till negativa konsekvenser.
Flyghinder
Planområdet ligger inom MSA-område för flygplatserna Säve, Landvetter samt Trollhättan. En
flyghinderanalys ska genomföras om höjden på ny skorsten blir högre än befintliga skorstenar.
Kungälvs sjukhus, en knapp kilometer söder om planområdet, har en helikopterflygplats som ska
beaktas.

50

Punkt 18/22, Bilaga 5: PB_Munkegärde_Antagande 2022-03-25
Planbeskrivning - Antagandehandling 2022-03-25

Planförslag
De beskrivna riskerna och störningarna hanteras till stor del genom annan lagstiftning och
regelgivning, genom villkor i de miljötillstånd som krävs för de olika verksamheterna samt vid
prövning av mark- och bygglov.
Planförlaget medger högre totalhöjd för skorstenar än gällande detaljplan. Möjlig totalhöjd ökar
från 50 m till 55 m.
Räddningstjänsten
Förutsättningar och planförslag
Räddningsfordonens framkomlighet till samtliga fasader ska beaktas och säkerställas. Köryta för
räddningsfordon ska vara minst 3 meter bred inom kvartersmark och säkerställa insatsvägar för
Räddningstjänsten. Detta studeras närmare i samband med bygglov. Fjärrvärmeverket kan
angöras via befintlig uppfartsväg samt genom att ställa upp räddningstjänstens fordon på den
planerade tillkommande parkeringen med angöring direkt från Energivägen.

Teknisk försörjning
Vatten och spillvatten
Förutsättningar
Anläggningarna har kommunalt vatten via avtal men planområdet ligger utanför det kommunala
verksamhetsområdet för vatten och avlopp och verksamheterna har idag enskilt avlopp.
Fjärrvärmeverk
En spillvattenutredning har tagits fram för fjärrvärmeverket (WSP, 2021-11-17). Kondensatvatten
utgör den största spillvattenströmmen och renas med sandfilter, lamellseparator och pH- justeras
innan det förs via kondensatledningen till Komarksbäcken. Denna spillvattenström har ett flöde
på i medeltal ca 1 l/s under perioden oktober till april. Maxflödet är 1,7 l/s.
Spillvatten från pannhall och verkstad är lätt kontaminerat och går via oljeavskiljare ut på
kondensatledningen till Komarksbäcken.
Kondensatvatten utgör den största spillvattenströmmen och renas med sandfilter, lamellseparator
och pH- justeras innan det förs via kondensatledningen till Komarksbäcken. Denna
spillvattenström har ett flöde på i medeltal ca 1 l/s under perioden oktober till april. Maxflödet är
1,7 l/s.
Spillvatten från pannhall och verkstad är lätt kontaminerat och går via oljeavskiljare ut på
kondensatledningen till Komarksbäcken.
Hushållsavloppsvatten från personalbyggnaden (bad, tvätt, disk, WC) leds till slamavskiljare,
markbädd och sedan ytledes via en lokal lågpunkt, diken och våtmarken till Komarksbäcken.
Slamavskiljaren är lokaliserad på anläggningen och markbädden är lokaliserad cirka 100 meter
norr om verksamheten. Markbädden har bedömts som uttjänt och behöver ersättas med en ny
vattenrening, som ska uppfylla Kungälvs kommuns riktvärden för enskilda avloppsanläggningar.
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Vatten som används vid asksläckning och nedblötning av flygaska följer med askan vid
borttransport.
Spillvatten som vid sommarrevision av pannorna uppkommer vid panntvätt (sotvatten) samlas
och tas omhand med tankbil för destruktion. Detta är en liten vattenmängd.

Spillvattennät innan utbyggnad. Befintliga spillvattenvägar och dagvattenvägar. Notera kondensatledning (röd linje) mellan
anläggning till Komarksbäcken (7) samt hushållsavloppsvatten (BDT+WC) vatten som efter markbädd samlas i
samlingspunkt (6) och sedan följer ett öppet dike till våtmark.

Återvinningscentral
Hushållsspillvatten från personalbod är kopplat mot fjärrvärmeverkets enskilda avlopp
(slamavskiljare samt markbädd).
Sorteringsanläggning och omlastningsstation
Hushållsspillvatten från personalbod på omlastningsstationen är kopplat mot fjärrvärmeverkets
enskilda avlopp (slamavskiljare samt markbädd). Sorteringsanläggningen har en tank för
spillvatten som töms med slambil.
Angränsande deponi utanför planområdet
Ger inte upphov till något spillvatten.
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Planförslag
Verksamheternas vattenförsörjning kommer att kvarstå med befintlig lösning. Vattenbehovet
kommer att öka med ca 2 300 m3 per år till följd av de nya pannorna på fjärrvärmeverket. Övriga
verksamheter bedöms inte öka sin vattenanvändning. Det ökade vattenbehovet kommer kunna
mötas med befintlig försörjning. Brandvatten förses med befintlig vattenförsörjning kompletterat
med en befintlig reservoar på sorteringsanläggningen samt uttag ur den dagvattendamm som ska
anläggas på fjärrvärmeverket.
Fjärrvärmeverket
Ett av spillvattenflödena på befintlig anläggning kommer att justeras enligt nedan. Utbyggnaden
av fjärrvärmeverket kommer sedan att ha samma spillvattenhantering som befintlig anläggning.

Spillvattennät efter utbyggnad. Spillvattenledningar och dagvattenavledning. Kondensatledning (röd linje) mellan anläggning
och Komarksbäcken (blå linje). Hushållsavloppsvatten (gul linje) släpps ut cirka 10 meter efter markbädden (markerad med
rött). Spillvatten från processen släpps ut via dagvattendammen.

Kondensatvatten är den spillvattenström som främst kommer att öka efter utbyggnad av
fjärrvärmeverket. Det tillkommande flödet uppgår till max 1,0 l/s under perioden september till
maj. Totalt medelflöde för tre biobränslepannor blir då 1,5 l/s under dessa månader och totalt
maxflöde blir 2,7 l/s för tre pannor.
Spillvatten från pannhall och verkstad är lätt kontaminerat och kommer att kopplas om så att det
efter oljeavskiljare leds till dagvattendammen och sedan via ytavrinning och diken till våtmarken
som sedan ansluter till Komarksbäcken. Detta spillvatten ökar något då de nya pannorna tas i
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bruk. Omkopplingen medför också att släckvatten från pannhusen kommer att hamna i den
kombinerade dag-och släckvattendammen i händelse av brand.
För hushållsavloppsvatten kommer befintlig markbädd att avlägsnas och ersättas med en ny
vattenrening, i form av t. ex. markbädd eller minireningsverk. Hushållsavloppsvattnet kommer
inte att öka.
Vatten som används vid asksläckning och nedblötning av flygaska följer med askan vid
borttransport. Detta ökar med den nya fastbränslepannan.
Spillvatten som vid sommarrevision av pannorna uppkommer vid panntvätt (sotvatten) samlas
och tas omhand med lastbil, ökar något när den nya fastbränslepannan tas i bruk.
Återvinningscentral, sorteringsanläggning och omlastningsstation, samt angränsande deponi utanför planområdet
Inga förändringar planeras.
Dagvatten, lakvatten och släckvatten
Förutsättningar
Anläggningarna har idag lokalt omhändertagande av dagvatten och lakvatten.

Principiell illustration av nuvarande flöden och hantering av dagvatten, lakvatten och spillvatten
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Fjärrvärmeverk
Dagvatten från befintligt fjärrvärmeverk samlas upp på tak och i dagvattenbrunnar och leds via
kondensatledningen till Komarksbäcken. Idag finns ingen fördröjning eller rening av detta
dagvatten.
Undantaget från ovan är den sydvästra ytan där taket på bränslelagret (den stora byggnaden längst
söderut) avvattnats genom ett rör i slänten väster om anläggningen, samt ytan kring nämnda
bränslelager som avvattnas mot omkringliggande skogsmark. Vattnet från denna sydvästra del av
verket hamnar i en lokal lågpunkt söder om Energivägen, leds i en trumma 300 mm under vägen
norrut, rinner ytledes ca 30 m till en ny lokal lågpunkt och går därefter in i ett dike som leder till
våtmarken. Våtmarken ansluter till Komarksbäcken.
Lågpunkten söder om Energivägen är viktig för dagvattenhanteringen och som översvämningsyta
då den nås av dagvatten från sorteringsanläggningen, fjärrvärmeverket samt från omgivande
naturmark. Dagvattnet har redan fördröjts på respektive anläggning men lågpunkten fungerar
som en yta som bidrar med ytterligare flödesutjämning, främst av naturvatten, innan vatten leds
vidare nedströms. Det är lämpligt att även fortsättningsvis dra nytta av denna yta för utjämning
av vattenflöden. Lågpunkten ingår inte i planområdet, utan kommer även fortsättningsvis vara
planlagd som allmän plats, NATUR i planen Bioenergiverk för Kungälvs kommun. På så vis kommer
Kungälvs kommun även fortsatt ha full rådighet över ytan.
Återvinningscentral
I samband med ansökan om miljötillstånd för utökning av återvinningscentralens verksamhet
genomfördes 2017 en dagvattenutredning (BG&M Konsult AB, BGM, 2017-10-05). Syftet var att
beräkna dagvattenflödet och utreda om kapaciteteten hos befintlig dagvattendamm var tillräcklig
för området också efter utökning med verksamhetsyta i norr.
Hela verksamhetsområdet är hårdgjort och separerat från intilliggande områden genom
markförhöjningar/invallningar, för att säkerställa att dagvatten från återvinningscentralen avleds
till befintlig dagvattendamm , placerad strax väster om ÅVC. Dagvatten från förorenade markytor
samlas upp i ett antal dagvattenbrunnar och leds till dammen via ledningsnät i södra delen av
området. En liten del av dagvatten leds ut över gräsytor där eventuella föroreningar kan fastläggas
och ges möjlighet att tas upp av vegetation.
I dammen sker sedimentation av partiklar, tungmetaller m.m. innan avledning sker vidare norrut
och västerut i dike ca 200 m som leder till våtmarken. Dammen har tät botten och utloppet är
försett med T-rör vilket innebär att eventuell olja vid utsläpp eller olycka blir kvar i dammen och
kan omhändertas.
Eventuellt släckvatten kommer vid brand att via dagvattensystemet ledas till dammen. Dammen
har en avstängningsventil för att kvarhålla släckvattnet i dammen.
Brandvatten förses ifrån brandpost i gatan vid fjärrvärmeverket.
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Sorteringsanläggning och omlastningsstation
Anläggningens dagvatten samlas upp via dagvattenbrunnar och leds till två slam- och
oljeavskiljare som är belägna vid anläggningens infart. Därefter lämnar vattnet anläggningen via
trumma 300 mm under väg och ett öppet dike som går mellan Energivägen och fjärrvärmeverket
till en lågpunkt söder om Energivägen, leds i en trumma under Energivägen norrut, rinner ytledes
ca 30 m till en ny lokal lågpunkt och går därefter in i ett dike som leder till våtmarken. Våtmarken
ansluter till Komarksbäcken.
I de kombinerade slam- och oljeavskiljarna avskiljs både partikulära metallföroreningar samt olika
oljeföroreningar. Det sista reningssteget är våtmarken. Utgående dagvatten analyseras löpande
både före och efter slam-/oljeavskiljare, efter vägtrumma under Energivägen samt efter våtmark.
Fördröjning av dagvatten vid kraftig nederbörd sker i befintliga dagvattenledningar inne på
anläggningen som har dimensionerats för detta ändamål (800 mm ledningar).
Släckvatten samlas upp i de stora dagvattenledningarna (800 mm) samt i vissa lågpunkter kring
dagvattenbrunnarna. En avstängningsventil finns vid slam-/oljeavskiljarna för detta ändamål. Vid
ännu större mängder släckvatten kan den södra lakvattendammen öppnas för släckvatten.
Brandvatten hämtas från en brandvattentank samt från brandpost vid fjärrvärmeverket.
En liten mängd lakvatten från kompostering rinner till lakvattendammen i östra delen av
planområdet.
Angränsande deponi, utanför planområdet
Lakvatten från deponin leds till en större damm utanför planområdet, nordväst om deponin och
den något mindre dammen i sydöst, inom planområdet. Lakvatten från den mindre dammen
pumpas till den större dammen. Lakvattendammarna utgör ett första reningssteg av lakvattnet.
Från den större dammen leds lakvattnet i ett dike ca 200 m till våtmarken där ytterligare rening
sker. Våtmarken ansluter till Komarksbäcken.
Dagvatten från deponins överyta avrinner till anordnade diken och befintliga dagvattenledningar.
Dagvattnet leds sedan öster om deponin och öster om den nordvästra lakvattendammen till
Komarksbäcken. En del dagvatten leds söderut.
Planförslag
Förändringar av dagvattenhanteringen kommer framförallt ske vid Munkegärdeverket men på
längre sikt kan det även komma att ske förändringar vid ÅVC i samband med att anläggningen
byggs ut. Planförslaget möjliggör de föreslagna lösningarna för dagvattenhantering. Främst
behövs yta och reglering för fjärrvärmeverkets nya dagvattendamm, samt möjlighet att flytta och
förstora ÅVC:s dagvattendamm. För att bibehålla flexibilitet i utformningen och inte omöjliggöra
eventuella nya framtida behov eller lösningar, regleras hanteringen i detaljplanen genom områden
som avsätts för dagvattenhantering och bestämmelsen b1 som reglerar att marken ska anordnas så
att dagvatten samlas upp och leds till dagvattenanläggningar inom respektive verksamhetsområde.
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Principiell illustration av planerad hantering av dagvatten, lakvatten och spillvatten

Fjärrvärmeverket
För fjärrvärmeverket har en dagvattenutredning genomförts (WSP, 2021-11-26). En
dagvattendamm ska anläggas i direkt anslutning till anläggningen, söder om Energivägen. Allt
dagvatten från befintlig och ny anläggning ska samlas in via dagvattenbrunnar och föras till
dammen. Ytor inom anläggningen anpassas för att allt dagvatten ska samlas i brunnarna.
Dammen ger fördröjning och rening av dagvattnet så att riktvärden och målvärden i kommunens
Dagvattenplan uppnås. Efter dammen släpps vattnet till lågpunkten söder om Energivägen, leds i
en trumma under Energivägen norrut, rinner ytledes ca 30 m till nästa lågpunkt och går därefter
in i ett dike som leder till våtmarken. Våtmarken ansluter till Komarksbäcken.
Den planerade utbyggnaden av Munkegärdverket innebär tillkommande hårdgjorda ytor där det
idag är skogsmark vilket ger en snabbare avrinning. Lågpunkten söder om Energivägen kommer
ta emot mer dagvatten från Munkegärdeverket eftersom även den befintliga delen av verket
kopplas hit istället för till kondensatledningen. Fördröjning av dagvatten i dagvattendammen är
därför viktigt för att inte lågpunkten och vägen ska bli översvämmade. Område för
dagvattendamm regleras med planbestämmelse b2 – Marken ska vara tillgänglig för dagvattenhantering.
Den planerade utbyggnaden innebär bland annat ny urskärning ur berget samt att den befintliga
bäckfåran (som också leder till lågpunkten söder om Energivägen) fylls igen (alternativt
kulverteras). För att hindra avrinning från naturmarken till Munkegärdeverket föreslås ett
avskärande dike längs bergskärningen, som leder vattnet förbi utbyggnaden och även fortsatt till
lågpunkten. Diket dimensioneras för att hantera skyfall.
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En släckvattenutredning har genomförts för fjärrvärmeverket. Släckvatten planeras att samlas
upp via dagvattenbrunnar och spillvattenbrunnar i pannhus till dagvattendammen som utförs
med en stor outnyttjad volym tillräcklig för det släckvatten som beräknas kunna uppstå. Ytor
inom anläggningen utförs så att dag- och släckvatten samlas i dagvattenbrunnarna. Vid brand
stängs dagvattendammens utlopp med en ventil för att förhindra att förorenat vatten rinner
vidare mot Komarksbäcken. Släckvattnet hämtas sedan med sugbil för destruering.
Brandvattenbehovet vid eventuell brand ska tillgodoses med tre befintliga brandposter kopplade
till befintliga vattenledning, samt möjligheten att hämta vatten ifrån dagvattendammen.
Dagvattendammen förses med en pumpgrop för detta ändamål.
Återvinningscentralen
Planen ger utrymme att utöka den hårdgjorda ytan kring ÅVC. Beroende på hur ÅVC utformas
kan dagvattendammen behöva utökas och flyttas. Tillkommande hårdgjord yta innebär att större
volym behöver fördröjas och renas inom området innan vattnet rinner vidare till
Komarksbäcken. Volym och placering avgörs när det blir aktuellt att utöka återvinningscentralen
och det finns mer underlag om verksamhetens behov och tillkommande hårdgjord yta. Dammen
ska dimensioneras så att riktvärdena i kommunens dagvattenpolicy uppnås. Systemet behöver
vara utformat med liknande säkerhetsanordningar som idag, för att minimera risk att föroreningar
sprids i händelse av brand eller annan olycka.
Sorteringsanläggning och omlastningscentral
Inom anläggningen planeras inga förändringar av dagvattenhanteringen.
Angränsande deponi, utanför planområdet
Ingen förändring planeras. En mindre mängd lakvatten kommer även fortsättningsvis rinna till
den mindre lakvattendammen inom planområdet.

KONSEKVENSER AV PLANENS GENOMFÖRANDE
Miljökonsekvenser
När en myndighet eller kommun upprättar eller ändrar en plan eller ett program, som krävs i lag
eller annan författning, skall myndigheten eller kommunen göra en miljöbedömning av planen,
programmet eller ändringen, om dess genomförande kan antas medföra en betydande
miljöpåverkan. Syftet med miljöbedömningen är att integrera miljöaspekter i planen eller
programmet så att en hållbar utveckling främjas.
Befintlig och planerad verksamhet inom planområdet är tillståndspliktig enligt bestämmelser i
miljöbalken. Då planen har bedömts kunna innebära en betydande miljöpåverkan upprättas en
miljökonsekvensbeskrivning (WSP, 2022-03-25). Avgränsningssamråd med länsstyrelsen har
genomförts under hösten 2021.
De aspekter med betydande miljöpåverkan som bedöms vara viktiga att utreda och bedöma i
miljökonsekvensbeskrivningen har avgränsats till följande:
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Ytvatten – påverkan från dagvatten, lakvatten, spillvatten (kondensatvatten och
processvatten), avloppsvatten, släckvatten samt avstämning mot miljökvalitetsnormer för
ytvattenförekomster.
Översvämning
Naturmiljö
Kulturmiljö och landskap
Luftkvalitet
Buller
Brand

Vid tillfället för avgränsningssamrådet med länsstyrelsen (som genomfördes under hösten 2021)
omfattade detaljplanen även deponin. Miljöaspekter kopplade till deponin som lyftes var
deponigas och en solcellspark som planeras på deponin. Planområdet omfattar inte längre
deponin och aspekterna utgår således.
Sammanfattning
Föreslagen detaljplan bedöms kunna antas utan att medföra skada eller olägenhet för människors
hälsa eller miljön med inarbetade skyddsåtgärder.
Detaljplanen föreslår viss utökning av verksamhetsområdet, men inga nya verksamheter. För
samtliga verksamheter inom planområdet krävs tillstånd enligt miljöbalken, där det regleras att
verksamheten har godtagbar påverkan på omgivningen.
En utbyggnad av fjärrvärmeverket är nödvändig för att möta en ökad efterfrågan på fjärrvärme.
Utbyggnaden bidrar till lägre klimatpåverkan och att förbränningen av fossila bränslen för
uppvärmningen av bostäder kan minskas. Utsläpp till luft minskas genom att förbränningen
samlas till ett ställe, med en effektiv rökgasrening, istället för att många små utsläpp sker, utan
rökgasrening. Övriga verksamheter inom detaljplaneområdet syftar till att avfall samlas in och
omhändertas på rätt sätt.
Lokaliseringen av fjärrvärmeverkets utökning vid Munkegärde innebär ett effektivt nyttjande av
redan ianspråktagen mark med en begränsad omgivningspåverkan. Området ligger avskilt och
långt ifrån bostäder, serviceinrättningar samt skyddade eller skyddsvära naturområden.
Detaljplanen syftar till att befästa och säkerställa nuvarande områden för återvinningscentral,
sorteringsanläggning och omlastningsstation och inga lokaliseringsalternativ har studerats.
Närheten till centrum gör att avfallslämnarnas transporter minimeras och anläggningen är
välkänd och redan idag kommunens största återvinningscentral.
I utkanten av planområdet finns en fornlämning i form av en härd. I övrigt finns inga
områdesskydd eller andra konflikter, utifrån natur-, kultur- eller friluftsliv, som bedöms påverkas
av detaljplanen.
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De betydande miljöaspekter som berörs av detaljplanen är ytvatten, översvämning, naturmiljö,
kulturmiljö och landskap, luftkvalitet, buller samt brand. Inga riksintresseområden eller andra
områdesskydd enligt miljöbalken bedöms påverkas av detaljplaneförslaget.
Planförslaget bedöms medföra små negativa konsekvenser för aspekterna ytvatten, naturmiljö
samt kulturmiljö och landskap. Påverkan på ytvatten är främst kopplad till den
verksamhetsutveckling som planeras vid fjärrvärmeverket, vilket bland annat innebär en ökning
av kondensatvatten samt en bättre hantering av dagvatten, släckvatten och avloppsvatten.
Planförslaget bedöms medföra små negativa konsekvenser för närmaste recipient men ingen
konsekvens för vattenförekomsten Nordre älv. De negativa konsekvenserna kopplat till
naturmiljö är kopplade till att skogsmark med ett visst naturvärde försvinner. För kulturmiljö och
landskap är de små negativa konsekvenserna kopplade till den fornlämning och övriga
kulturhistoriska lämningar som eventuellt kommer påverkas av planförslaget.
Planförslaget innebär en acceptabel hälsopåverkan för aspekterna luftkvalitet och buller,
verksamheterna följer sina respektive miljötillstånd. För aspekten översvämning bedöms ingen
konsekvens uppstå, då skyfall kan hanteras inom planområdet. Planförslaget bedöms medföra en
måttlig positiv konsekvens för aspekten brand.
Alternativ och miljöns sannolika utveckling om planen inte genomförs
Alternativ lokalisering
För återvinningscentralen, sorteringsanläggningen och omlastningsstationen har inte några andra
lokaliseringsalternativ studerats, då detaljplanen avser att befästa och säkerställa pågående
markanvändning.
Inom ramen för tillståndsansökan för utökning av fjärrvärmeverket, har olika
lokaliseringsalternativ för en fastbränslepanna respektive en biooljepanna studerats. Slutsatsen är
att det är mest kostnadseffektivt att inte etablera någon ny anläggning. En utbyggnad vid befintlig
verksamhet motiveras även med att området ligger avskilt och långt ifrån bostäder,
serviceinrättningar samt skyddade eller skyddsvärda naturområden. En fortsatt lokalisering
innebär ett effektivt utnyttjande av redan ianspråktagen mark med en begränsad
omgivningspåverkan.
Nollalternativet
Nollalternativet utgörs av planen Bioenergiverk för Kungälvs stad för värmeverket och del av ÅVC,
samt allmän plats natur. För sorteringsanläggningen och omlastningsstationen utgörs
nollalternativet av nuvarande markanvändning.
För fjärrvärmeverket innebär nollalternativet att befintliga pannor kommer användas mer än idag,
upp till vad befintligt miljötillstånd medger.
Nollalternativet, liksom nuläget, innebär att det inte finns en tillräcklig dag-, släck- och
brandvattenhantering vid fjärrvärmeverket och det är detta som ger störst negativ påverkan. För
naturmiljön blir det ingen förändring eftersom exploatering av ny mark uteblir. Däremot ska
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detta vägas mot den samhällsnytta som fjärrvärme utgör. Fjärrvärmen bidrar till att uppfylla
miljökvalitetsmål och bidrar till lägre klimatpåverkan. Denna effekt uteblir i nollalternativet.
Planerad uppföljning
När en plan har genomförts ska den beslutande myndigheten eller kommunen enligt 6 kap. 19 §
miljöbalken ”skaffa sig kunskap om den betydande miljöpåverkan som planens genomförande faktiskt
medfört”. Detta ska göras för att myndigheten eller kommunen ”tidigt ska få kännedom om sådan
betydande miljöpåverkan som tidigare inte identifierats så att lämpliga åtgärder för avhjälpande kan vidtas”.
Följande sakområden bedöms särskilt viktiga att följa upp:
·

Möjligheter till kvalitetskontroll ska anordnas där ytvatten lämnar kvarter/fastighet och
leds till recipient/bäcken. Kontroll av ytvattenkvalitet och anordningar som ska förhindra
att förorenat vatten når recipient vid eventuell olycka utförs av exploatören.
Kontrollprogram upprättas av exploatören.

·

Ett miljöprogram ska upprättas av exploatören inför utbyggnaden av fjärrvärmeverket. I
detta ska hanteras arbetenas förläggning tidsmässigt med hänsyn till boende och natur,
kontroll av dag-/dräneringsvatten, åtgärder för hindrande av dammspridning, utförande
för minimering av sprängrester, etableringsytors placering och utförande, bullerskyddande
åtgärder, transporter till och från området, hur information till närboende ska ske,
kontrollrutiner.

Sociala konsekvenser
Jämställdhet
Trygga miljöer skapar förutsättning för ett jämställt användande av kommunens resurser. Detta
kräver omsorgsfull utformning av den yttre miljön, som t. ex. att skapa överblickbara och belysta
ytor samt trygg och belyst gång- och cykelbana längs Energivägen.
Barnperspektiv
Verksamheten i området riktar sig inte till barn. Barn bedöms främst påverkas om trafiken ökar
längs skolvägar och andra gc-förbindelser. Planen ska också möjliggöra en eventuell framtida
utbyggnad av gång- och cykelbana längs Energivägen, vilket skulle öka möjligheterna att röra sig
till fots och med cykel i kommunen.

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING
Avsnittet om genomförandefrågor har till syfte att redovisa de organisatoriska, fastighetsrättsliga,
ekonomiska och tekniska åtgärder som behövs för att åstadkomma ett samordnat och
ändamålsenligt genomförande av detaljplanen.
Detta avsnitt tar upp principiell ansvarsfördelning och möjligheter till genomförande av detaljplan
för Tippen 1 m.fl., Kungälvs kommun, som upprättas av Samhällsbyggnad.
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Avsnittet om genomförandefrågor är inte juridiskt bindande.

Organisatoriska frågor
Preliminär tidplan
Planen förväntas antas under andra kvartalet 2022. Därefter ska bygglov sökas och
fjärrvärmeanläggningen byggas ut. De nya pannorna planeras att vara i drift i slutet av 2023, vilket
förutsätter bygglov senast i juli 2022.
Genomförandetid
Enligt plan- och bygglagen ska detaljplaner förses med en genomförandetid på mellan fem och
femton år. Genomförandetiden för detaljplanen är satt till tio år räknat från det datum då planen
vunnit laga kraft.
Under genomförandetiden har fastighetsägarna en garanterad rätt att bygga i enlighet med planen
och detaljplanen får inte ändras utan att synnerliga skäl föreligger. Efter genomförandetidens
utgång fortsätter planen att gälla, men den kan då ändras eller upphävas av kommunen utan att
fastighetsägaren har rätt till ersättning för exempelvis förlorad byggrätt.
Huvudmannaskap
Allmän platsmark inom detaljplanen har kommunalt huvudmannaskap.
Huvudmannaskap innebär ett ansvar för utbyggnad, drift och underhåll av allmänna platser. Med
huvudmannaskapet har kommunen rätt men också skyldighet att lösa in allmän platsmark som
ligger inom privatägda fastigheter. Huvudmannaskapet innebär också att kommunen före
genomförandetidens utgång ska ha upplåtit de allmänna platserna till allmänt nyttjande.
Inom kvartersmark ansvarar respektive fastighetsägare för iordningställande och skötsel.
Tillgänglighet under produktionstiden
Byggnadsverksamheten för fjärrvärmeverket ska organiseras så att verksamheten på
återvinningscentralens område kan fortgå utan avbrott.

Ansvar för anläggningar
Kungälv Energi ansvarar för markbädden som hanterar hushållsavloppet (BDT+WC) för alla tre
verksamheterna. Markbädden ligger inom område med beteckningen E3 – avloppsanläggning.
Området kan upplåtas med till exempel nyttjanderätt eller servitut.
Kungälv Energi ansvarar för den kondensatledningen som går mellan verket och Komarksbäcken
och som till största delen går utanför planområdet. Kungälv Energi ansvarar för att ombesörja
rättigheter för sina ledningar utanför sin fastighet.
ÅVC ansvarar för våtmarken som renar lakvatten och dagvatten ifrån deponin och
sorteringsanläggningen. ÅVC ansvarar för de diken som leder till våtmarken, samt
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uppsamlingsbrunnen och de två trummor som finns i den naturliga lågpunkt ca 50 m norr om
Energivägen där dagvatten från sorteringsanläggningen, renat dagvatten från fjärrvärmeverket,
vatten från omgivande naturmark samt renat hushållsavloppsvatten från markbädden samlas.
ÅVC ansvarar även för trumman under Energivägen.
Kungälv Energi och Renhållningsenheten är gemensamt ansvariga för Energivägen som är en
gemensamhetsanläggning. Det är i deras intresse att vägen fungerar. Parterna kommer att utreda
och vid behov genomföra nödvändiga åtgärder för skyfall och instabilitet, samt bekosta dessa.
Allmän plats
Kommunen ansvarar för drift och underhåll av den naturmark som i detaljplanen är utlagd som
allmän plats.
Kvartersmark
Fastighetsägare ansvarar för samtliga byggnads- och anläggningsarbeten inom kvartersmarken.
Gata inom kvartersmark utgörs av gemensamhetsanläggning med Kungälvs kommun
(Renhållningsenheten) och Kungälv Energi.
Tekniska anläggningar
Exploatörerna ansvarar för uppförande av byggnader enligt byggrätt samt övriga anläggningar, t.
ex. parkeringsplatser och dagvattenanläggningar.

Avtal och överenskommelser
Kommunen (i egenskap av markägare och verksamhetsutövare) avser träffa avtal som reglerar
detaljplanens genomförande och eventuella markförvärv och andra frågor med Kungälv Energi (i
egenskap av markägare och verksamhetsutövare) samt Renova, arrendator av
sorteringsanläggning/omlastningsstation (i egenskap av verksamhetsutövare).
Plankostnadsavtal har träffats i samband med planarbetet och planavgift tas därför inte ut vid
bygglov.
För planens genomförande krävs överenskommelser om fastighetsbildning. Innan
kommunfullmäktige antar detaljplanen ska marköverlåtelseavtal träffas med Kungälv Energi.

Markförvärv
Kungälvs kommun äger idag all mark inom planområdet, med undantag av fastigheten Tippen 1,
där befintligt fjärrvärmeverk är placerat, som ägs av Kungälv Energi. Fastighetsindelningen avses
regleras enligt fjärrvärmeverkets planerade utbredning och det berörda området ska förvärvas av
Kungälv Energi. Planförslaget möjliggör en större utökning av fjärrvärmeverket än som planeras
att genomföras i närtid. Avsikten är att Kungälvs Energi i nuläget ska förvärva endast de ytor
som behövs för den nästående planerade utbyggnaden. Fastighetsregleringen innebär att del av
Munkegärde 1:1 samt del av Munkegärde 3:29 övergår till Tippen 1. Separat överenskommelse
träffas för detta mellan Kungälvs kommun och Kungälv Energi.
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Ansvariga myndigheter/upplysningar
Ansökan om bygglov/marklov
Bygglov och marklov söks hos Miljö- och byggnadsnämnden i Kungälvs kommun.
Ansökan om lantmäteriförrättning
Ansökan om fastighetsbildning, ledningsrätt och eventuella officialservitut görs hos
lantmäterimyndigheten. Kommunen ansöker om lantmäteriförrättning och kostnaden fördelas
efter nyttan.
Dispenser och tillstånd
Miljötillstånd och anmälan om vattenverksamhet söks hos Länsstyrelsen.
Ansökan om tillstånd för enskild avloppsanläggning
Tillstånd för enskild avloppsanläggning söks hos Miljö- och byggnadsnämnden i Kungälvs
kommun.
Berörd fastighetsägare, tomträttsinnehavare eller nyttjanderättshavare ansöker om och bekostar
samtliga erforderliga tillstånd (t ex bygglov, tillstånd enligt miljöbalken mm) som erfordras för
verksamhet och/eller för åtgärder inom detaljplanen. Respektive tillståndsmyndighet tar ut en
avgift enligt taxa för att behandla tillståndsansökan.

Fastighetsrättsliga frågor
Markägare
Fastighetsägare och rättighetshavare som berörs av planen framgår av den till planen tillhörande
fastighetsförteckningen. Kungälvs Kommun är markägare av hela planområdet, med undantag av
fastigheten Tippen 1 som ägs av Kungälv Energi.
Erforderlig fastighetsbildning
Kungälv Energi äger fastigheten Tippen 1 där befintligt fjärrvärmeverk är placerat. Fastigheten
omfattar det område som i gällande detaljplan 1781, laga kraft 1995-07-19, är reglerat med
användningen E1 – fjärrvärmeverk. Utbyggnaden av värmeverket föreslås ske delvis på del av det
område som är reglerat som allmän platsmark – NATUR samt på område som idag saknar
detaljplan. Detta område, d. v. s. del av Munkegärde 1:1 och Munkegärde 3:29, avses planläggas
som kvartersmark (teknisk anläggning) och fastighetsregleras till Tippen 1. Planförslaget
möjliggör en större utökning av fjärrvärmeverket än som planeras att genomföras i närtid.
Avsikten är att Kungälvs Energi i nuläget ska förvärva endast de ytor som behövs för den
närstående planerade utbyggnaden. Den del av Munkegärde 3:29 som är norr om planområdet
avses att regleras till Munkegärde 1:1. I övrigt förutsätts inga fastighetsregleringar då Kungälvs
kommun ska fortsätta äga övrig mark inom planområdet.
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Gemensamhetsanläggningar
Den del av Energivägen som ingår i detaljplanen är markerad med g1 och ska vara tillgänglig för
gemensamhetsanläggning för väg, som förvaltas av Kungälvs kommun (renhållning) och
Kungälvs Energi. Kungälvs kommun ansvarar för att ansöka om bildandet/omprövningen av
gemensamhetsanläggningen i samband med fastighetsregleringen. Förrättningskostnaden för
bildandet/omprövningen ska fördelas utefter andelstalen som fastställs i förrättningen.
Ledningsrätt
Det finns en ledningsrätt som belastar Munkegärde 1:1, till förmån för Kungälv Energi.
Ledningsrätten bedöms inte påverkas av planens genomförande.
Servitut
Tippen 1 har officialservitut för väg på Munkegärde 1:1. Det finns även avtalsservitut för
fjärrvärmeledningar till förmån för Tippen 1.
Officialservitutet väg kan komma att ändras för vägens nya sträckning. Avtalsservituten för
fjärrvärmeledning kommer inte påverkas till följd av detaljplanen då de är lokaliserade utanför
planområdet. Avtalsservitut kan komma att ombildas till officialservitut.
Nytt servitut kan komma att skrivas för avloppsanläggningen inom området med beteckningen
E3 .
Markavvattningsföretag
Väster om planområdet finns ett torrläggningsföretag från 1930, Munkegärde m.fl. TF 1930.
Stora delar av området är idag bebyggt. Kvarvarande naturmark och ängsmark ägs av kommunen.
Markägare till markavvattningsföretaget är Kungälvs kommun, Kungälvsbostäder och Kungälv
Energi. Vid förfrågan kände ingen av dessa till att de var ägare till markavvattningsföretaget och
ingen hade några uppgifter om styrelse eller kontaktperson. Med största sannolikhet är inte
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markavvattningsföretaget aktivt. Markavvattningsföretaget kan eventuellt avvecklas eller
omprövas. Vattennivån inom markavvattningsföretaget kan dock inte ändras utan en noggrann
analys. Det skulle kunna påverka befintlig bebyggelse, den nordöstra lakvattendammen, de diken
som för dagvatten och lakvatten till våtmarken, våtmarken samt Kungälv Energis solceller och
solfångare.

Ekonomiska frågor
Detaljplaneekonomi
Detaljplanen genomförs i en exploatörsdriven process och bekostas av exploatör genom
plankostnadsavtal med Kungälvs kommun och avtal med plankonsult. Eftersom exploatör står
för samtliga kostnader för detaljplanearbetet ska plantaxa i samband med bygglovsprövning inte
tas ut.
Ekonomiska konsekvenser
Intäkter till verksamheterna genereras genom att byggrätter möjliggör utbyggnad av
verksamheterna. Fastighetsreglering av yta till Tippen 1 innebär intäkt för kommunen.
Kostnader uppstår genom lantmäteriförrättningar och reglering, utöver de respektive
verksamheternas kostnader för planerad utbyggnad.
Framtida driftkostnader
Kommunen ansvarar för allmän platsmark, naturmark. Denna ska dock per definition sköta sig
själv. Mindre insatser kan komma att krävas i ett initialt skede.
Verksamhetsutövarna, dvs Kungälvs kommun (Renhållning), Kungälv Energi och arrendator
(Renova), kommer att behöva underhålla och drifta samtliga anläggningar inom kvartersmark.

Tekniska frågor
Vatten och avlopp
Planområdet ingår idag inte i kommunalt verksamhetsområde för VA. Verksamheterna har
kommunalt vatten men en gemensam enskild avloppsanläggning.
Dagvatten
Dagvatten- och lakvattenhanteringen för de olika områdena kan ske som beskrivits ovan, se
avsnitt Dagvatten, lakvatten och släckvatten, och i tillhörande dagvattenutredningar.
Verksamhetsutövaren ansvarar för och bekostar lämplig lösning.
Brandvatten
Brandvattenförsörjningen för de olika områdena kan ske som beskrivits ovan, se avsnitt Vatten
och spillvatten, och i tillhörande utredningar. Verksamhetsutövaren ansvarar för och bekostar
lämplig lösning.
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Släckvatten
Släckvattenhanteringen för de olika områdena kan ske som beskrivits ovan, se avsnitt Störningar och
risker, och i tillhörande utredningar. Verksamhetsutövaren ansvarar för och bekostar lämplig
lösning.
Kondensatvatten och spillvatten från fjärrvärmeverket
Kondensatvatten och spillvatten från fjärrvärmeverket kan ske som beskrivits ovan, se avsnitt
Vatten och spillvatten, och i tillhörande utredningar. Verksamhetsutövaren ansvarar för och
bekostar lämplig lösning.
Gator och allmän plats
Energivägen är i gällande detaljplan (1781) reglerad som kvartersmark – E4 Teknisk anläggning
Infartsväg, och den del av vägen som ingår i den nya detaljplanen föreslås fortsatt vara
kvartersmark, nu ingående i E2 – Avfallsanläggning. Vägområdet ska vara tillgängligt för
gemensamhetsanläggning, vilket regleras med g1 i plankartan.
Den allmänna platsmark som finns inom detaljplanen är NATUR, för vilken kommunen är
huvudman.
Parkering
Parkering ska ordnas inom kvartersmark på egen fastighet.
Avfall
Avfall ska hanteras inom den egna fastigheten.
Marksanering
Respektive fastighetsägare ansvarar för erforderlig marksanering om sådan skulle behövas.
El-, bredband och teleförsörjning
Planområdet är anslutet till el-, bredband och telenät. Kungälv energi ansvarar för elnätet inom
området. Verksamhetsutövare och berörd leverantör ansvarar för anslutning till dessa nät.

MEDVERKANDE TJÄNSTEMÄN & KONSULTER
·
·
·
·
·
·
·

Johan Hellborg, planarkitekt Kungälvs kommun
Anni Danielsson, mark- och exploateringsingenjör Kungälvs kommun
Fredrik Olsson, mark och exploateringsingenjör Kungälvs kommun
Fredrik Horn, Miljö, Kungälvs kommun
Patrik Glansholm, plankonsult WSP
Anna-Kajsa Gustafsson, plankonsult WSP
Sigrid Boëthius Väärt, plankonsult WSP
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Kungälvs kommun 2022-03-25
För Samhälle och utveckling

Johan Hellborg
Planarkitekt

Ida Brogren
Enhetschef Plan
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Granskningens genomförande

Rubricerat förslag på detaljplan har varit utställt på granskning under perioden 29 januari
2022 till 27 februari 2022. Granskningshandlingar har sänts till berörda kommunala och
statliga myndigheter och organ samt till berörda sakägare. Förslaget har även varit tillgängligt
för påseende under granskningstiden i Stadshusets entré, på Kärna bibliotek samt på
kommunens hemsida.
Möjlighet att tycka till om planförslaget har även funnits i tidigare skede. Planförslaget har
varit utställt på samråd under perioden 9 juli 2021 till 30 augusti 2022. Samrådshandlingar
sändes till berörda kommunala och statliga myndigheter och organ samt till berörda
sakägare. Förslaget var även tillgängligt för påseende under samrådstiden hos Kundcenter i
Stadshuset samt på kommunens hemsida.
I detta granskningsutlåtande redovisas endast de skriftliga synpunkter som inkommit under
granskningsperioden, samt kommunens svar på dessa. De skriftliga synpunkter som inkom
under samrådet finns redovisade i en samrådsredogörelse där även kommunens svar på
inkomna synpunkter redovisas. Samrådsredogörelsen finns tillgänglig på kommunens
hemsida.

Inkomna synpunkter

Under granskningsperioden har 7 skrivelser inkommit vilka redogörs och kommenteras
nedan. Alla yttranden har kommit in från statliga myndigheter, regionala organ samt
kommunala nämnder, inga yttranden har inkommit från sakägare eller övriga privatpersoner.
Skrivelserna har sammanfattats, för att se samtliga yttranden i sin helhet hänvisar vi till
kommunens ärendenummer KS2020/0823. Länsstyrelsens granskningsyttrande redovisas i
sin helhet i Bilaga 1.

STATLIGA MYNDIGHETER
1. LÄNSSTYRELSEN (2022-03-04)
Ingripandegrund
Hälsa - Förorenad mark: Föroreningar har påträffats och det anges i
planbeskrivningen att massor med halter överstigande riktvärden för förorenad mark
som påträffas i direkt anslutning (nordväst om) planområdet behöver avgränsas
mot/inom planområdet. Länsstyrelsen delar kommunens bedömning, det kommer att
krävas kompletterande undersökningar inför kommande markarbeten och anmälan
enligt 28 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.
Kommunen behöver därav införa en planbestämmelse om åtgärder avseende
föroreningar i plankartan.
Stabilitet: Kompletterande undersökningar behöver utföras inom planområdet väster
om Munkgärdeverket för att verifiera gjorda antaganden i stabilitetsberäkningarna.
Väster om Munkgärdeverket erfordras enligt planhandlingarna geotekniska åtgärder
för att uppnå erforderlig stabilitet för planerade uppfyllningar. Dessa åtgärder behöver
säkerställas med planbestämmelse på plankartan.
Det saknas vidare en bedömning av stabiliteten mot den östra lakvattendammen
samt stabiliteten för deponislänten som angränsar mot planområdet från norr.
Underlaget behöver kompletteras med dessa stabilitetsbedömningar. Erfordras
kompletterande geotekniska undersökningar inom eller utom planområdet för att
erhålla underlag till stabilitetsberäkningarna behöver detta utföras. För de områden
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med låg stabilitet som ligger utanför planområdet anges i planbeskrivningen att
åtgärder ska vidtas, utanför detaljplanearbetet. SGI delar synpunkten att dessa
åtgärder bör utförs snarast, med hänsyn till de låga säkerhetsnivåerna. Se SGIs
yttrande, daterat 2022-03-03.
Synpunkter på granskningshandlingen (Inga ingripandegrunder)
Risker: I samrådsskedet lämnade Länsstyrelsen synpunkter på beskrivning av
konsekvenserna vid en brand, Länsstyrelsen anser att synpunkterna från samrådet
är hanterade.
Miljökvalitetsnormer för Luft: I samrådsskedet lämnade Länsstyrelsen synpunkter på
luftkvalitén. Länsstyrelsen anser att synpunkterna från samrådet är hanterade.
VA: Utgående kondensatvatten planeras att släppas direkt i ett vattendrag med lågt
flöde, i utsläppspunkten är medelflödet 2 l/s och det maximala flödet av
kondensatvatten ligger på 2,7 l/s. För att minska påverkan på Komarksbäcken kan
det därför vara lämpligt att även kondensatvatten leds via den planerade
dagvattendammen. Frågan om utsläpp av kondensattvatten hanteras dock i
tillståndsprövningen av verksamheten. Länsstyrelsen bedömer att förutsättningar
finns för omhändertagande i plankartan.
Synpunkter enligt annan lagstiftning
Kulturmiljölagen: En arkeologisk utredning har genomförts. Vid utredningen
påträffades en fornlämning i form av en härd och en övrig kulturhistorisk lämning i
form av en fyndplats för flinta. Planbeskrivningen bör uppdateras med information om
att detaljplanen berör en lagskyddad fornlämning. Fornlämningar bör också markeras
på plankartan. Tillstånd enligt kulturmiljölagens bestämmelser krävs för ett
arbetsföretag som innebär ingrepp i fornlämning eller fornlämningsområde. Ett
tillstånd till ingrepp i fornlämning kan komma att villkoras med krav på en arkeologisk
åtgärd.
Artskydd: Planen har kompletterats med beskrivning av förekomst av revlummer,
vilka konstateras förekomma utanför planområdet. De rödlistade så kallade
ruderatväxterna (växer på jordhögar och störd mark) bedöms fortsatt ha möjliga
växtplatser utanför planområdet.
Länsstyrelsen bedömer att planförslaget inte behöver någon dispensprövning enligt
artskyddsförordningen.

KOMMENTAR

Om förorenad mark: Plankartan har kompletterats med en planbestämmelse, som
gäller generellt inom all kvartersmark i planområdet, att startbesked får inte ges för
anläggning förrän marken där anläggningen ska placeras, har säkerställts understiga
föroreningshalter motsvarande Naturvårdsverkets generella riktvärden för mindre
känslig markanvändning (MKM). Plankartan har även kompletterats med en
upplysning om att åtgärder inom förorenade områden är anmälningspliktiga.
Om stabilitet: Inför antagandet har det geotekniska underlaget kompletterats och
bearbetats med dels fler provpunkter och dels ytterligare genomgång av arkivmaterial
och beräkningar.
Vid fjärrvärmeverket har underlaget kompletterats med fler provpunkter och
ytterligare beräkningar avseende ras- och skredrisk. De nya resultaten visar att det
behövs åtgärder för att uppnå tillfredsställande stabilitet för planerade förhållanden.
Nödvändiga åtgärder bedöms rimliga att genomföra och säkerställs med
kompletterande planbestämmelse inom fjärrvärmeverkets område, som innebär att

Sid 3 (14)

Punkt 18/22, Bilaga 6: Granskningsutlåtande_Munkegärde_2022-03-25
Kungälvs kommun
Ärende: KS2020/0823

startbesked inte får ges för anläggningar förrän erforderliga stabilitetshöjande
åtgärder har genomförts.
Den östra delen av planområdet har undersökts tidigare och efter ytterligare
genomgång av arkivmaterial och kompletterande beräkningar konstateras att
stabilitetsförhållandena är tillfredsställande, både i slänten från deponin norr om
planområdet och i slänten ned mot den östra lakvattendammen. Ytterligare
provtagningar bedöms inte nödvändiga.
Planbeskrivningens avsnitt om geotekniska förutsättningar har uppdaterats.
Om fornlämningar: Planbeskrivningen har uppdaterats med upplysning om att en
fornlämning finns inom planområdet. Fornlämningens läge framgår på plankartan till
antagandehandlingarna. Tillståndsansökan för ingrepp vid fornlämning hanteras
vidare i projektet.
Gällande Länsstyrelsens yttrande om VA och tillståndsansökan så har synpunkterna
delats till verksamhetsutövaren i arbetet med pågående ansökningsprocess.

2. LANTMÄTERIET (2022-02-22)
Fastighetsrättsliga frågor
I planbeskrivingen på s. 64 framgår att del av Munkegärde 1:1 och 3:29 ska
överföras till Tippen 1 för att utöka fjärrvärmeverket. Dock står det inte omnämnt i
beskrivningen vad som händer med den del av Munkegärde 3:29 som hamnar
utanför planområdet, se område nedan. Ur fastighetsbildningssynpunkt är det
lämpligt att denna del överförs till exempelvis Munkegärde 1:1.
Grundkarta
I teckenförklaringen till grundkartan saknas manér för befintliga fastighetsgränser.
Detta är bra att ha med för att kunna göra en bedömning av de fastighetsrättsliga
konsekvenserna planförslaget medför.
Lika så bör även den gällande ledningsrätten för varmvatten (akt:1482–168.2)
redovisas för att lättare kunna bedöma hur rättigheten påverkas.
Aktualitetsdatum för fastighetsredovisningen resp. för övriga detaljer i grundkartan är
något föråldrad. Det är viktigt att grundkartan är aktuell i varje steg av planprocessen
för att det ska vara lätt att överblicka de förutsättningar som finns för planläggningen.
Fastighetsreglering
På s. 63 planbeskrivningen framgår på ett tydligt sätt vilken mark som avses regleras
till Tippen 1. Det som tydligare bör framgå är vem som ska ansvara för att initiera och
bekosta fastighetsreglering mellan Tippen 1, Munkegärde 1:1 och 3:29.

KOMMENTAR

Planbeskrivningen har kompletterats med text om att den berörda delen av
Munkegärde 3:29 norr om planområdet avses att regleras över till Munkegärde 1:1.
Det har även kompletterats att kommunen ansöker om lantmäteriförrättning och att
kostnaden delas efter nyttan.
Grundkartan har uppdaterats till antagandehandlingarna.

3. STATENS GEOTEKNISKA INSTITUT (SGI) (2022-03-03)

Geotekniska fält- och laboratorieundersökningar har utförts i ett fåtal punkter inom
planområdet. Enligt planhandlingarna består undergrunden generellt inom
planområdet av fyllning, följt av torrskorpelera som sedan övergår i en lera med
varierande mäktighet som underlagras av friktionsjord på berg. Enligt SGU:s
geologiska karta finns även områden med berg i dagen eller berg nära markytan.
Enligt SGU:s geologiska karta består en stor del av planområdet av fyllning i ytan.
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Med hänsyn till detta och de fåtal borrpunkter som utförts som underlag till
planhandlingarna kan inte SGI göra någon bedömning av omfattningen av lös lera
inom planområdet.
Stabilitetsberäkningar har utförts för slänt väster om Munkgärdeverket samt mot
befintlig lakvattendamm norr om planområdet. Oacceptabel säkerhet erhålls för
glidytor som är belägna utanför planområdet, se figur 1. Enligt planhandlingarna
bedöms det inte finnas någon risk för sekundärskred som kan påverka planområdet
väster om Munkgärdeverket, baserat på de antaganden om geotekniska förhållanden
som gjorts i planhandlingarna. Med hänsyn till de fåtal borrpunkter som utförts som
underlag till planhandlingarna kan inte SGI göra någon bedömning av om dessa
antaganden är rimliga. SGI anser att kompletterande undersökningar bör utföras
inom planområdet väster om Munkgärdeverket för att verifiera gjorda antaganden i
stabilitetsberäkningarna.
Väster om Munkgärdeverket erfordras enligt planhandlingarna geotekniska åtgärder
för att uppnå erforderlig stabilitet för planerade uppfyllningar. SGI rekommenderar att
krav på åtgärder införs som planbestämmelse på plankartan.
Inom östra delen av planområdet finns lera uppblandat med friktionsmaterial. Det
saknas en bedömning av stabiliteten mot den östra lakvattendammen samt
stabiliteten för deponislänten som angränsar mot planområdet från norr. SGI anser
att underlaget behöver kompletteras med dessa stabilitetsbedömningar. Erfordras
kompletterande geotekniska undersökningar inom eller utom planområdet för att
erhålla underlag till stabilitetsberäkningarna bör detta utföras.
För de områden med låg stabilitet som ligger utanför planområdet anges i
planbeskrivningen att åtgärder ska vidtas, utanför detaljplanearbetet. SGI delar
synpunkten att dessa åtgärder bör utförs snarast, med hänsyn till de låga
säkerhetsnivåerna.

KOMMENTAR

Inför antagandet har det geotekniska underlaget kompletterats och bearbetats med
dels fler provpunkter och dels ytterligare genomgång av arkivmaterial och
beräkningar.
Vid fjärrvärmeverket har underlaget kompletterats med fler provpunkter och
ytterligare beräkningar avseende ras- och skredrisk. De nya resultaten visar att det
behövs åtgärder för att uppnå tillfredsställande stabilitet för planerade förhållanden.
Nödvändiga åtgärder bedöms rimliga att genomföra och säkerställs med
kompletterande planbestämmelse inom fjärrvärmeverkets område, som innebär att
startbesked inte får ges för anläggningar förrän erforderliga stabilitetshöjande
åtgärder har genomförts.
Den östra delen av planområdet har undersökts tidigare och efter ytterligare
genomgång av arkivmaterial och kompletterande beräkningar konstateras att
stabilitetsförhållandena är tillfredsställande, både i slänten från deponin norr om
planområdet och i slänten ned mot den östra lakvattendammen. Ytterligare
provtagningar bedöms inte nödvändiga.
Planbeskrivningens avsnitt om geotekniska förutsättningar har uppdaterats.

4. TRAFIKVERKET (2022-02-25)

Trafikverket anser att det är bra att Luftfartsverket och flygplatserna har remitterats
och att det är nämnda parters synpunkter som är avgörande. Trafikverket anser dock
att det vore bra att flyghindersanalysen revideras med rätt antal meter som skrivet i
samrådsredogörelsen.
Trafikverket har inga ytterligare synpunkter.
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KOMMENTAR

Dialog har förts med Luftfartsverket. Myndigheten gjordes uppmärksam på att högsta
totalhöjd på skorsten i plankartan är 55 meter och inte 50 vilket anges i
flyghinderanalysen (LFV Ä-2021-015279) daterad 30/9-2021. Enligt svar från
Luftfartsverket (2022-02-03) så kvarstår analysen till fullo i sin nuvarande form även
med en höjning med 5 meter.

STATLIGA BOLAG
5. SWEDAVIA (2022-02-24)

Detaljplanen har ingen påverkan på Göteborg Landvetter Airport. Swedavia har
därför ingen erinran på planförslaget.

REGIONALA ORGAN
6. BOHUS RÄDDNINGSTJÄNSTFÖRBUND (2022-02-16)
Släckvattenutredning
Dag- och släckvatten: Det föreslås att dagvattendammens avstängningsventil
aktiveras automatiskt vid brandlarm. Avstängning av dammens utlopp är av största
vikt for att förhindra spridning av kontaminerat släckvatten till närliggande recipient.
Utloppet måste stängas innan räddningstjänsten påbörjar släckinsats.
Räddningstjänsten förordar detta utförande med anledning av att personalen på plats
behöver prioritera andra åtgärder vid en brand än att manuellt stänga ventiler.
Åtgärder for att öka tillgång till brandvatten: Den utökade mängd brandvatten som
dagvattendammen medför ska enligt räddningstjänstens bedömning i första hand
användas för de nya byggnaderna som tillkommer enligt detaljplan. Detta förutsätter
att det ska finnas uttagspunkt för detta brandvatten i anslutning ny pannbyggnad, för
att avstånd mellan uppställningsplats för räddningsfordon och uttag for brandvatten
inte ska bli för långt. Uppgifter om avståndet regleras närmare i Boverkets
byggregler. For att möjliggöra detta krävs den föreslagna lösningen med fast
monterad pump i anslutning pumpgropen som anges i avsnitt 7.3. Från pumpgropen
dras ledning till brandpost vid ny pannbyggnad. Det ska gå att få ut ett flöde om minst
2400 l/min från brandposten i enlighet med bestämmelserna i Svenskt vattens
anvisningar VAV P114.
Ovanstående lösning överensstämmer väl med befintlig brandvattenanläggning vid
Renovas sorteringsanläggning som innefattar vattenreservoar och pumpanläggning
for ett flöde om 2400 l/min.
Robusthet hos föreslagna lösningar: I robusthetsanalysen anges ett antal yttre
faktorer som kan påverka dammens vattenvolym, vilka i sin tur påverkar både
räddningstjänstens tillgång till brandvatten vid insats och dammens förmåga att
samla upp släckvatten. Att använda sig av en damm för både släckvatten och
brandvatten i kombination med att vattentillgången är sårbar under vissa förhållanden
anses inte vara en robust lösning. För att säkerställa brandvattentillgången
oberoende av ytterligheter som torka eller kyla, föreslår räddningstjänsten en lösning
med ett intag till pumpgropen som möjliggör for räddningstjänsten att vattenförsörja
den stationära pumpen med vatten från tankbil.
Planbeskrivning
Den planerade parkeringen i anslutning till Energivägen kommer enligt
räddningstjänstens uppfattning inte underlätta tillgänglighet till anläggningen med
tyngre räddningsfordon. Räddningstjänsten bedömer att behov av
rundkörningsmöjlighet finns i händelse av en insats på anläggningen, till följd av den
mängd räddningsfordon som kan förväntas vara involverade vid en insats. Detta
innebar att det bör finnas en separat utfart från området till Energivägen.
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KOMMENTAR

Efter granskningen har dialog skett med Räddningstjänsten angående synpunkterna.
Det bedöms finnas förutsättningar inom detaljplanens ramar att uppnå ett
tillfredsställande brandskydd. Tekniska lösningar styrs inte av detaljplanen, utan
hanteras vidare i projektet.
Avsikten är att dagvattendammens avstängningsventil ska aktiveras automatiskt vid
brandlarm.
Dagvattendammen ska kompletteras med en fast monterad pump till brandvattnet,
som Kungälv Energi ska bekosta och underhålla och som ska gå till en brandpost vid
ny pannbyggnad, i enlighet med Räddningstjänstens synpunkter. Projektet ska
utreda om pumpen kan förses med intag ifrån räddningstjänstens tankbilar.
På grund av terrängen och topografin bedöms det inte möjligt att ordna en separat
utfart ifrån området till Energivägen.

KOMMUNALA NÄMNDER OCH BOLAG
7. MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN (2022-03-17)
Miljöenheten
Miljöenheten har granskat och yttrat sig till länsstyrelsen över fjärrvärmeverkets
ansökan om nytt tillstånd. Efter att ha tagit del av dessa handlingar samt
underlagshandlingarna till detaljplanen har miljöenheten försökt sammanfatta våra
huvudsakliga synpunkter
Avloppet: Det redovisade förslaget för omhändertagande av spillvatten från de tre
verksamheterna i området är inte godtagbart. Avloppsanläggningen består av en
slamavskiljare och en markbädd. Markbädden är nedgrävd i ett utströmningsområde i
ett före detta deponiområde. Anläggningen bedöms inte klara kravet på så kallat högt
miljöskydd, avseende utsläpp av totalfosfor, med den här typen av
reningsanläggning.
Att gräva ner ett filter, typ kalkfälla efter markbädden, som föreslås av sökande,
bedöms inte heller som lämpligt. Det med tanke på att markbädden ligger i ett
utströmningsområde med högt vattentryck. Dessutom finns det en
damm/våtmark/sumpmark som är kraftigt påverkad av järnutfällningar placerad invid
markbädden. Miljöenheten bedömer dessutom att det finns risk för spridning av
deponi- och metangas vid grävning i området på grund av deponiresterna.
Vatten och avlopp för detaljplanen bör anslutas till det kommunala VA nätet nere vid
Karebyvägen. Det är bästa teknik. Marken inom detaljplanen ägs av Kungälvs
kommun och ett kommunaltbolag. Markområdet runtom den föreslagna detaljplanen
är anslutet till kommunalt VA. Måste ha tillgång till brandvatten med tillräckligt tryck.
Vettigt även ur den synpunkten att ordna kommunalt VA.
Processavloppsvatten: Utsläpp av processavlopp bör regleras så att det genomgår
rening innan/före utsläpp till dagvattnet och till vattendrag. En damm har redovisats
för omhändertagande av dagvatten. Reglering av utgående halter i dagvattnet
kommer hanteras av länsstyrelsen prövning av ansökan om tillstånd för befintlig och
utvidgad verksamhet på Munkegärdeverket. Det bör framgå av plankartan vilka
markytor avsätts för dagvattenrening.
Förorenad mark: Marken där den föreslagna dammen för rening och uppehåll av
dagvatten (och släckvatten) är placerad, har visat sig vara förorenad med
deponimassor. Miljöenheten anser att en fördjupad miljöteknisk markundersökning
bör utföras i området. Det bör regleras på något sätt i avtal eller vad som är juridiskt
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möjligt att all grävning i f d deponiområden ska föregås av undersökning.
Deponimassorna behöver utredas avseende karaktär och utbredning. Med planerat
läge för dagvattendammen kommer en efterbehandling/avhjälpandeåtgärd krävas
innan dammen kan anläggas.
Området behöver även utredas med avseende på deponigas- och
metangasförekomst. Om nya ledningar kommer anläggas i gamla deponimassor
finns risk för att deponigas letar sig in via dessa till byggnader eller andra slutna
utrymmen där halten gas kan ansamlas och bli explosiv.
Släckvatten: Det är bra att släckvatten kan samlas upp i en stängningsbar tät damm
där vattnet sen kan renas alternativt samlas upp för borttransport som farligt avfall.
Miljöenheten bedömer det inte lämpligt att använda uppsamlat släckvatten som
brandvatten.
Buller, Luft och Trafik: Synpunkter har framförts i samrådsskedet och det har
hörsammats av planenheten.
Bygglovenheten
Bygglovenheten har granskat plankartan med planbestämmelser samt tillhörande
planbeskrivning. Bygglovenheten anser att det finns några mindre oklarheter som
måste ses över. De olika gränstyperna som användningsgräns och egenskapsgräns
bör göras tydligare så att man lätt kan se vilken typ det är. Utformningen av symboler
är inte likadan som andra nyare detaljplaner inom kommunen. Ett område inom
plankartan saknar egenskapsbestämmelse. Bygglovenhetens synpunkter kommer
tas i mer detalj med planhandläggaren.

KOMMENTAR
Miljöenheten
Om avloppet: Anslutning till kommunalt VA bedöms inte ekonomiskt rimligt i
dagsläget, vid eventuell anläggning av GC-väg eller omläggning av befintliga
dricksvattenledningar kan det bli aktuellt. Detaljplanens regleringar ger förutsättningar
för att förbättra vattenreningen inom planområdet.
Markbädden är uttjänt och behöver ersättas. Kungälv Energi, tillsammans med
huvudmannen för ÅVC och sorteringsanläggningen (Renhållningsenheten) har för
avsikt att avlägsna befintlig bädd och omhänderta massorna på det sätt som
föreskrivs för sådana här massor och dess föroreningsgrad.
Bädden kommer sedan att ersättas av ett minireningsverk för att hantera eventuellt
vattentryck ifrån utströmningsområdet.
Innan den befintliga markbädden grävs bort och den nya vattenreningen etableras,
kommer undersökningar göras för att avgöra om det är deponi under och i närheten
av bädden och samråd kommer ske med kommunen och Länsstyrelsen. Efter detta
förfarande kommer det att vara klargjort vilka åtgärder som eventuellt behövs för att
gräva inom området och hantera eventuell deponigas.
Om processavloppsvatten: Kondensatvatten kommer renas för att nå de halter som
finns i miljövillkoret. Spillvatten från processen har låg föroreningsgrad, men som en
säkerhetsåtgärd leds det via dagvattendammen innan utsläpp till recipient. Dagvatten
renas i dagvattendamm för att nå kommunens riktvärden. Det framgår av plankartan
ett område som är avsatt för dagvattenrening.
Om förorenad mark: Om förorenade massor påträffas kommer de hanteras i enlighet
med miljöbalken. Även utredningar avseende deponigas kommer utföras om
deponimassor påträffas där schaktning ska ske.

Sid 8 (14)

Punkt 18/22, Bilaga 6: Granskningsutlåtande_Munkegärde_2022-03-25
Kungälvs kommun
Ärende: KS2020/0823

Efter granskningen har plankartan kompletterats med en planbestämmelse som
innebär att startbesked inte får ges för anläggningar förrän marken där anläggningen
ska placeras understiger motsvarande Naturvårdsverkets generella riktvärden för
mindre känslig markanvändning.
Om brandvatten och släckvatten: Lösningarna för att tillgodose brandvatten och för
att hantera släckvatten har förankrats med räddningstjänsten.
Kommunen har inte till uppgift att tillgodose mer än 1200 l/min i sina ledningar varför
en lokal reservoar är nödvändig. Befintlig ledning ger 1350l/min. Dagvattendammen
kommer förses med en fast pumpinstallation som pumpar upp brandvattnet till en
brandpost vid de nya pannbyggnaderna.
Bygglovenheten
Plankartan är ritad enligt ”Boverkets allmänna råd (2020:6) om redovisning av
reglering i detaljplan”. I övrigt noteras yttrandet.

Sid 9 (14)

Punkt 18/22, Bilaga 6: Granskningsutlåtande_Munkegärde_2022-03-25
Kungälvs kommun
Ärende: KS2020/0823

Förändring av planförslaget

Inför antagande av detaljplanen har planförslaget förändrats enligt nedan. Mindre
redaktionella justeringar redovisas ej.
Utredningar
• MKB (2022-03-25), revideringar rörande bl. a. skyfall och fornlämning
•

Kompletterande skyfallsutredning (WSP, 2022-03-17). Kompletteringen ger en
tydligare bild av skyfallssituationen för planområdet som helhet, samt belyser frågan
om tillgänglighet till planområdet vid skyfall.

•

Revideringar av PM Geoteknik, Geoteknisk utredning Munkegärdeveket (WSP, rev.
B 2022-03-25).

•

Revideringar av PM Geoteknik, Detaljplan Kungälv ÅVC (WSP, rev. A 2022-03-25).

•

Arkeologisk utredning (Kulturlandskapet, 2022-02-01) har tillkommit.

Plankarta
• Grundkartan har uppdaterats och setts över samt kompletterats med ledningsrätt och
fornlämning.
•

Bestämmelse har tillkommit angående åtgärder för förorenad mark.

•

Bestämmelse har tillkommit gällande stabilitetshöjande åtgärder.

•

Inom fjärrvärmeverkets område har e-talet redigerats så att det medger totalt 6500
m² byggnadsarea (det skulle kunna betraktas som en redaktionell ändring då e-talet
kommit med av misstag till granskningen, men noteras här för tydlighetens skull).

•

Inom fjärrvärmeverkets området har en del prickmark ersatts av kryssmark, avsett för
kompletentbyggnader, markanläggningar och liknande för verksamhetens behov.
Med markanläggningar avses exempelvis parkering, trappa, slänt och
dagvattendamm. Största tillåtna byggnadsarea är 50 m2 och högsta tillåtna nockhöjd
är 4 m. Syftet är att det ska vara möjligt att uppföra till exempel ett pumphus vid den
planerade dagvattendammen.

•

Gränser runt markreservat för gemensamhetsanläggning har justerats något, då
området tidigare varit något onödigt stort.

Planbeskrivning
• Uppdatering i styckena gällande fornlämningar, föroreningar, geoteknik och skyfall.
•

Förtydliganden om fastighetsrättsliga frågor samt ansvar för genomförandefrågor.

Ida Brogren

Johan Hellborg

Planchef

Plankoordinator

Samhälle och utveckling

Samhälle och utveckling
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Dnr: XXXXXXX
Datum: 2022-04-26

Handläggarens namn
Oskar Engdahl

2022-04-19

Förslag till reviderad förbundsordning för Göteborgsregionens
kommunalförbund (Dnr KS2021/1129-3)
Sammanfattning
Ett förslag till reviderad förbundsordning för Göteborgsregionens
kommunalförbund har tagits fram, enligt utsänd bilaga. Revideringarna är en
följd av förslag till reviderad organisation för GR och förutsätter att
förbundsfullmäktige godkänner förslag till reviderad organisation.
Förvaltningen föreslår att den reviderade förbundsordningen godkänns.

Juridisk bedömning
Förslag till beslut är förenligt med gällande lagstiftning.
Förvaltningens bedömning
Förvaltningen föreslår att den reviderade förbundsordningen godkänns.
Utöver några redaktionella ändringar har följande huvudsakliga revideringar
gjorts i förbundsordningen:
Varje medlemskommun ska utse en ledamot och en ersättare i förbundsfullmäktige. Härutöver
utses – efter folkmängden vid ingången av det år val av fullmäktige förrättas – ytterligare en
ledamot och en ersättare för varje fullt tal av 20 000 invånare, dock ska antalet ledamöter
utsedda av Göteborgs Stad begränsas till det antal som utses av övriga medlemskommuner
tillsammans ökat med en.
Antalet ledamöter i förbundets styrelse, som benämns Göteborgsregionens förbundsstyrelse,
ska vara minst 24, jämte minst 13 ersättare. Denna sammansättning görs utifrån det samlade
valresultatet för de 13 kommunerna och mandaten fördelas med hjälp av den jämkade
uddatalsmetoden. Alla kommunernas styrelseordförande ska beredas plats som ledamöter.
Ytterligare kommunstyrelsepolitiker från varje kommun (oppositionsråd eller motsvarande) ska
beredas plats som ersättare. Antal ledamöter och ersättare i förbundsstyrelsen utökas vid
behov så att detta kan säkras. Av ledamöterna och ersättarna bör cirka hälften vara bosatta i
Göteborgs Stad.
§ 4.3 Styrelsens beredningsgrupper Förbundsstyrelsen kan för ärendens beredning utse
politiskt sammansatta beredningsgrupper knutna till de arbetsområden som beskrivs i
ändamålsparagrafen, § 3.
Tydliggörande om att lagen om proportionellt valsätt ska inte tillämpas vid val till styrelse,
nämnder, utskott, revisionsgrupp och beredningsgrupper (se KL 9 kap 8 §).
Postadress: Kungälvs kommun, 442 81 Kungälv. Besöksadress: Ytterbyvägen 2, 442 30 Kungälv.
Telefon: 0303–23 80 00. E-post: kommun@kungalv.se
www.kungalv.se
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Ärendenivåer – bedömning utifrån kommunfullmäktiges strategiska mål eller
kommunstyrelsens resultatmål
Ärendet har inte någon koppling till kommunfullmäktiges strategiska mål eller kommunstyrelsens
resultatmål.
Bedömning utifrån miljö, hållbarhet och mål i Agenda 2030
Ärendet har inte någon koppling till målen i agenda 2030.
Bedömning utifrån politiska styrdokument
Ärendet har ingen koppling till kommunens politiska styrdokument.
Bedömning utifrån ett medborgar- och brukarperspektiv
Ärendet bedöms inte ha någon påverkan utifrån ett medborgar- eller brukarperspektiv.
Bedömning utifrån ett medarbetarperspektiv.
Bedömning utifrån medarbetarperspektivet är inte aktuellt.
Ekonomisk bedömning
Förslag till beslut bedöms inte ha någon ekonomisk påverkan.
Förslag till kommunfullmäktige
Upprättat förslag till reviderad förbundsordning godkänns.

Erik Lindskog
administrativ chef

Expedieras till:
GR

För kännedom till:

Haleh Lindqvist
kommundirektör
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From:
Gunnel Rydberg
Sent:
Wed, 16 Feb 2022 11:55:16 +0000
To:
diarium.ks@ockero.se; diarium.sb@ockero.se; kommun@ale.se;
Kommun@Harryda.se (kommun@harryda.se); kommun@kungsbacka.se; kommun@lerum.se;
kommun@stenungsund.se; kommun@tjorn.se; kommunen@lillaedet.se;
kommunstyrelsen@alingsas.se; kontakt@molndal.se; kundcenter@partille.se;
maria.renfors@stenungsund.se; Registrator; stadsledningskontoret@stadshuset. goteborg. se
(stadsledningskontoret@stadshuset.goteborg.se)
Cc:
Diarium
Subject:
VB: Expediering beslut i GR:s förbundsfullmäktige § 100 - Reviderad
förbundsordning för GR
Attachments:
Ärende 13 - Reviderad förbundsordning för GR.pdf, Protokollsutdrag § 100.pdf

Till kommunfullmäktige!
Reviderad förbundsordning för GR
Vi har tidigare i höstas bett kommunerna att avvakta med att fatta beslut om reviderad
förbundsordning som expedierades till kommunerna 2021-06-23, se nedan och bifogat.
Detta på grund av en pågående överklagan i förvaltningsrätten. Men då förvaltningsrättens
slutliga avgörande i ärendet dröjer vill vi nu ge klartecken till behandling av ärendet i era
fullmäktigeförsamlingar.
Kommunernas beslut bör vara GR tillhanda senast 10 maj för att sedan fastställas i
förbundsfullmäktige 14 juni 2022.
Mölndals stad har redan fattat beslut i ärendet, vilket är diariefört hos oss.
Med vänlig hälsning
Gunnel Rydberg

Från: Gunnel Rydberg
Skickat: den 23 juni 2021 13:33
Till: diarium.ks@ockero.se; diarium.sb@ockero.se; kommun@ale.se; Kommun@Harryda.se
(kommun@harryda.se) <kommun@harryda.se>; kommun@kungsbacka.se <kommun@kungsbacka.se>;
kommun@lerum.se; kommun@stenungsund.se; kommun@tjorn.se; kommunen@lillaedet.se;
kommunstyrelsen@alingsas.se <kommunstyrelsen@alingsas.se>; kontakt@molndal.se
<kontakt@molndal.se>; kundcenter@partille.se; maria.renfors@stenungsund.se;
registrator@kungalv.se <registrator@kungalv.se>; stadsledningskontoret@stadshuset. goteborg. se
(stadsledningskontoret@stadshuset.goteborg.se) <stadsledningskontoret@stadshuset.goteborg.se>
Kopia: Diarium <diarium@goteborgsregionen.se>
Ämne: Expediering beslut i GR:s förbundsfullmäktige § 100 - Reviderad förbundsordning för GR

Till
Kommunfullmäktige
Reviderad förbundsordning för GR

B_ Expediering beslut i GR_s förbundsfullmäktige § 100 - Reviderad förbundsordning för GR.msg

Här expedieras beslut § 100 sam t handling från Göt eborgsregionens ( GR: s)
förbundsfullm äkt ige 2021- 06-15 enligt rubrik.
Den reviderade förbundsordningen ska fast st ällas av förbundsm edlem m arnas
fullm äkt igeförsam lingar.
Kom m unernas beslut bör vara GR t illhanda senast 8 novem ber 2021.
Med vänlig hälsning
Gunnel Rydberg

----------------------------------------

Gunnel Rydberg
Förbundssekreterare
Göteborgsregionen (GR)
Förbundsledningen
Telefon: 031-335 50 74
SMS: 070-206 90 36
www.goteborgsregionen.se
---------------------------------------Följ oss
www.facebook.com/ goteborgsregionen
www.linkedin.com/ company/ goteborgsregionen
Prenumerera
www.goteborgsregionen.se/ nyhetsbrev
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Förbundsfullmäktige– ärende 13
Tjänsteskrivelse Göteborgsregionens kommunalförbund
Handläggare: Gunnel Rydberg, förbundssekreterare
Datum: 2021-05-19, Diarienummer: 2021-00096
Datum: åååå-mm-dd

Reviderad förbundsordning för
GR
Förslag till beslut
Under förutsättning att förbundsfullmäktige godkänner förslag om reviderad
organisation för GR föreslås förbundsfullmäktige besluta att godkänna förslag
till reviderad förbundsordning enligt bilaga samt att den reviderade
förbundsordningen sänds ut för fastställande av förbundsmedlemmarnas
fullmäktigeförsamlingar.

Sammanfattning av ärendet
Ett förslag till reviderad förbundsordning för Göteborgsregionens
kommunalförbund har tagits fram, enligt utsänd bilaga. Revideringarna är en
följd av förslag till reviderad organisation för GR och förutsätter att
förbundsfullmäktige godkänner förslag till reviderad organisation.
Utöver några redaktionella ändringar har följande huvudsakliga revideringar
gjorts i förbundsordningen:
•

Varje medlemskommun ska utse en ledamot och en ersättare i
förbundsfullmäktige. Härutöver utses – efter folkmängden vid ingången
av det år val av fullmäktige förrättas – ytterligare en ledamot och en
ersättare för varje fullt tal av 20 000 invånare, dock ska antalet
ledamöter utsedda av Göteborgs Stad begränsas till det antal som utses
av övriga medlemskommuner tillsammans ökat med en.

•

Antalet ledamöter i förbundets styrelse, som benämns
Göteborgsregionens förbundsstyrelse, ska vara minst 24, jämte minst 13
ersättare. Denna sammansättning görs utifrån det samlade valresultatet
för de 13 kommunerna och mandaten fördelas med hjälp av den
jämkade uddatalsmetoden. Alla kommunernas styrelseordförande ska
beredas plats som ledamöter. Ytterligare kommunstyrelsepolitiker från
varje kommun (oppositionsråd eller motsvarande) ska beredas plats
som ersättare. Antal ledamöter och ersättare i förbundsstyrelsen utökas
vid behov så att detta kan säkras. Av ledamöterna och ersättarna bör
cirka hälften vara bosatta i Göteborgs Stad.

•

§ 4.3 Styrelsens beredningsgrupper
Förbundsstyrelsen kan för ärendens beredning utse politiskt
sammansatta beredningsgrupper knutna till de arbetsområden som
beskrivs i ändamålsparagrafen, § 3.

•

Tydliggörande om att lagen om proportionellt valsätt ska inte tillämpas
vid val till styrelse, nämnder, utskott, revisionsgrupp och
beredningsgrupper (se KL 9 kap 8 §).

Förbundsordning 2021
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Förbundsfullmäktige ärende 13
Tjänsteskrivelse Göteborgsregionens kommunalförbund
Handläggare: Gunnel Rydberg, förbundssekreterare
Datum: 2021-05-19, Diarienummer: 2021-00096

Beslutsunderlag
Förslag till reviderad förbundsordning för GR

Helena Söderbäck
Förbundsdirektör
Gunnel Rydberg
Förbundssekreterare

Skickas till
Medlemskommunerna

Förbundsordning 2021
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Förbundsstyrelsen
Protokoll 2021-05-28
Göteborgsregionens kommunalförbund
Plats: GR, Anders Personsgatan 8

Protokollsutdrag
§ 283. Reviderad förbundsordning för GR
Diarienummer: 2021-00096
Beslut
Under förutsättning att förbundsfullmäktige godkänner förslag om reviderad
organisation för GR föreslås förbundsfullmäktige besluta att godkänna förslag
till reviderad förbundsordning enligt bilaga samt att den reviderade
förbundsordningen sänds ut för fastställande av förbundsmedlemmarnas
fullmäktigeförsamlingar.
Sammanfattning av ärendet
Ett förslag till reviderad förbundsordning för Göteborgsregionens
kommunalförbund har tagits fram, enligt utsänd tjänsteskrivelse. Vid
sammanträdet 2021-05-07 godkände förbundsstyrelsen ett första förslag till
reviderad förbundsordning för GR. Föreliggande reviderade förslag är en följd
av förslag till reviderad organisation för GR och förutsätter att
förbundsfullmäktige godkänner förslag till reviderad organisation.
Beslutsunderlag
Förslag till reviderad förbundsordning för GR
Skickas till
Medlemskommunerna
Vid protokollet:

Gunnel Rydberg
Förbundssekreterare
Justeras:
Axel Josefson
Ordförande

Miguel Odhner
Justerare

Justeras:
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Förbundsordning
Gäller fr.o.m. 2020-02-122021-xx-xx
Göteborgsregionens
kommunalförbund

Förbundsordning för Göteborgsregionens kommunalförbund. Gäller fr.o.m. 2020-02-12
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Förbundsordning
1§ Benämning och säte
Förbundet benämns Göteborgsregionens kommunalförbund och har sitt säte i Göteborgs stad.

2§ Medlemskommuner
Kommunerna Ale, Alingsås, Göteborg, Härryda, Kungsbacka, Kungälv, Lerum, Lilla Edet,
Mölndal, Partille, Stenungsund, Tjörn och Öckerö är sammanslutna till ett kommunalförbund
med förbundsfullmäktige.
Förbundet ska för sina medlemmar utgöra en sammanslutning för kommunernas gemensamma
intressebevakning i Göteborgsregionen.
Medlemskommunerna är även medlemmar i Sveriges Kommuner och LandstingRegioner.
Förbundet ärhar, tillsammans liksom med Skaraborgs Kommunalförbund, Fyrbodals
kommunalförbund och Boråsregionen/Sjuhärads kommunalförbund, också
kommunförbundsuppgifter. Förbunden är medlemmar i Västsvenska kommunalförbundens
samorganisation (VästKom).

3§ Ändamål och verksamhet
Förbundet har som ändamål att verka för samarbete över kommungränserna i Göteborgsregionen. Verksamheten inom förbundet ska, inom ramen för den kommunala självstyrelsen,
vara till kommunal nytta och skapa mervärde för medlemmarna. Verksamheten ska bidra till att
stärka Göteborgsregionen regionalt, nationellt och internationellt. Det övergripande syftet är att
skapa en attraktiv region med goda levnadsvillkor för alla invånare, inom ramen för en gemensamt
hållbar utveckling i alla dess tre dimensioner – ekonomiskt, socialt och miljömässigt.
Förbundet har till uppgift att:
• Medverka till att skapa en gemensam plattform för omvärldsorientering, debatt och
förmedling av framtidsbilder samt svara för planering av regional karaktär.
• Bedriva kompetensutveckling och stödja kommunerna i samordnande insatser kring
kompetensförsörjning.
• Bevaka och värna medlemskommunernas intressen genom opinionsbildning, remissyttranden etc, samt representera medlemskommunerna i förhandlingar och överläggningar
avseende frågor av kommunövergripande och strategisk karaktär.
• Vara en mötesplats för forskning och praktik, stödja kunskapsutveckling och
kunskapsspridning samt vara ett stöd för kunskapsbaserad verksamhetsutveckling.
• Skapa och driva nätverk, sprida idéer och stimulera till erfarenhetsutbyte.
• Verka för regionala verksamheters finansiering.
• Erbjuda medlemskommunerna service och samverkan på områden där de enskilda
kommunernas resurser är otillräckliga samt initiera och driva gemensamma utvecklingsprojekt tillsammans med medlemskommunerna.

Förbundsordning för Göteborgsregionens kommunalförbund. Gäller fr.o.m. 2021-xx-xx
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Förbundet har två funktioner:
1. Förbundet är myndighetsutövande inom:
• Utbildning
– Svara för antagningen till gymnasieskolan enligt skollagen och gymnasieförordningen
samt inom ramen för gällande samverkansavtal avseende gymnasieskolan
medlemskommunerna emellan.
– Svara för anordnande av lärande för vuxna enligt gällande lagstiftning, bl.a. skollag
och förordning om kommunal vuxenutbildning, inom ramen för gällande
samverkansavtal.
– Bedriva internationellt inriktad förskoleklass-, grund- och gymnasieskoleverksamhet
samt verksamhet för fritidshem och annan pedagogisk verksamhet inom ramen för
gällande skollag och förordning.
2. Förbundet är samverkansorgan inom följande områden:
• Arbetsmarknad
• Miljö och samhällsbyggnad
• Social välfärd inklusive hälso- och sjukvård på delregional nivå
• Utbildning
• Näringsliv
Medlemskommunerna kan föreslå förbundsfullmäktige att samverka inom andra områden.

4§ Organisation och befogenheter
§ 4.1 Förbundsfullmäktige
Förbundets högsta beslutande församling utgörs av förbundsfullmäktige.
Varje medlemskommun ska utse en ledamot och en ersättare i förbundsfullmäktige. Härutöver
utses – efter folkmängden vid ingången av det år val av fullmäktige förrättas – ytterligare en
ledamot och en ersättare för varje fullt tal av 10 00020 000 invånare, dock ska antalet ledamöter
utsedda av Göteborgs Stad begränsas till det antal som utses av övriga medlemskommuner
tillsammans ökat med en.
Första sammanträdet med nyvalda förbundsfullmäktige hålls i december samma år val
av fullmäktige ägt rum i hela landet för förrättande av val som ankommer på de nyvalda
förbundsfullmäktige.

§ 4.2 Förbundsstyrelse och Antagningsnämnd
I förbundet ska finnas en förbundsstyrelse
I förbundsstyrelsens uppgifter ingår, utöver vad som följer av lag, att:
• Övervaka att av förbundsfullmäktige fastställda mål och verksamhetsplaner fastställd
inriktning för förbundets verksamhet följs och att förbundets löpande förvaltning handhas
på ett rationellt och ekonomiskt sätt.
• På ett betryggande sätt handha förbundets medelsförvaltning.
• Ta upp lån och teckna borgen för lån.
• Avge yttranden som ankommer på förbundet samt underrätta förbundsfullmäktige och
förbundets medlemmar om yttranden som avgivits i viktiga frågor.
Förbundsordning för Göteborgsregionens kommunalförbund. Gäller fr.o.m. 2021-xx-xx
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Antalet ledamöter i förbundets styrelse, som benämns Göteborgsregionens förbundsstyrelse, ska
vara minst 2224, jämte minst 131 ersättare. Denna sammansättning görs utifrån det samlade valresultatet
för de 13 kommunerna och mandaten fördelas med hjälp av den jämkade uddatalsmetoden. Alla kommunernas
styrelseordförande ska beredas plats som ledamöter. Ytterligare kommunstyrelsepolitiker från varje kommun
(oppositionsråd eller motsvarande) ska beredas plats som ersättare. Antal ledamöter och ersättare i
förbundsstyrelsen utökas vid behov så att detta kan säkras. Av ledamöterna och ersättarna bör cirka
hälften
11 respektive 5 vara bosatta i Göteborgs Stad. Återstående ledamöter och ersättare bör vara bosatta
utanför Göteborgs Stad men inom förbundets medlemskommuner.

Formaterat: Indrag: Vänster: 0 cm

Förbundsstyrelsen kan för beredning och beslut i vissa frågor tillsätta ett arbetsutskott.
Förbundsstyrelsen ska för arbetsutskottet upprätta ett regelverk vari de grupper av ärenden som
arbetsutskottet kan besluta i omnämns.
I förbundet ska finnas en antagningsnämnd (Utbildningsgruppen) som svarar för antagningen till
gymnasieskolan enligt vad som beskrivs i ändamålsparagrafen, § 3.
Mandattiden för förbundsstyrelsen och antagningsnämnden ska vara fyra år och räknas från och
med den 1 januari året efter det då val av kommunfullmäktige har ägt rum i hela landet.
Förbundsstyrelsen får vara ställföreträdare för förbundsfullmäktige vid myndighetsutövning som
överlämnats till förbundet av medlemskommunerna.
Lag om proportionellt valsätt ska inte tillämpas vid val till styrelse, nämnder, utskott och
revisionsgrupp (se KL 9 kap 8 §).

formaterade: Färgöverstrykning

§ 4.3 StyrgrupperStyrelsens beredningsgrupper
Förbundsstyrelsen kan för ärendens beredning utse politiskt sammansatta styrgrupper
beredningsgrupper knutna till de arbetsområden som beskrivs i ändamålsparagrafen, § 3.
Den av förbundsfullmäktige utsedda antagningsnämnden utgör även styrgrupphar även i uppgift
att bereda ärenden till styrelsen utifrån sitt arbetsområde.
Lag om proportionellt valsätt ska inte tillämpas vid val till beredningsgrupper (se KL 9 kap 8 §).

§ 4.4 Till förbundet anknutna bolag, stiftelser och andra organisationer
Förbundet får efter beslut av förbundsfullmäktige lämna över vården av en sådan särskild
angelägenhet som anges i § 3 och som inte innefattar myndighetsutövning till ett aktiebolag, en
ekonomisk förening, en ideell förening eller en stiftelse.
Förbundsfullmäktige får även tillsätta andra organ som behövs för att fullgöra förbundets
ändamål enligt § 3.
Förbundsfullmäktige har möjlighet att pröva förändrat huvudmannaskap för områden inom § 3.
Förbundet har intressen i ett antal bolag och organisationer som ägare, stiftare, medlem eller i andra former av samverkan med internationella, nationella, regionala och lokala organ och aktörer.
Förbundsfullmäktige ska få tillfälle att ta ställning innan beslut av principiell beskaffenhet eller
annars av större vikt fattas inom av förbundet hel- eller delägda bolag beträffande bolagens
verksamhet.

§ 4.5 Förbundssekretariat
Förbundet ska ha ett sekretariat med uppgift att under förbundsstyrelsen handha förbundets
administration och ombesörja dess löpande verksamhet. Sekretariatet leds av en förbundsdirektör
som inför styrelsen svarar för förbundets löpande förvaltning.
Förbundsordning för Göteborgsregionens kommunalförbund. Gäller fr.o.m. 2021-xx-xx
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§ 4.6 Tillkännagivanden
Tillkännagivanden om justering av protokoll från förbundsfullmäktiges och förbundsstyrelsens
sammanträden samt andra tillkännagivanden ska ske på Göteborgs Stads anslagstavla.

Förbundsordning för Göteborgsregionens kommunalförbund. Gäller fr.o.m. 2021-xx-xx
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5§ Medlemskommunernas styrning av och insyn i
förbundets ekonomi och verksamhet
Förbundet ska löpande förse medlemskommunerna med en rapport om dess ekonomi och
verksamhet.
Förbundsfullmäktige får besluta att en förtroendevald som inte är ledamot eller ersättare
i förbundsstyrelsen ska få närvara vid förbundsstyrelsens sammanträden och delta i överläggningarna, dock inte i beslut enligt 9 kap. 6 § och 4 kap. 28 § KL. Beslutet om närvaro vid
sammanträdet får även innefatta att den förtroendevalde ska ha rätt att få sin mening antecknad i
protokollet.
Förbundsfullmäktige får besluta att en förtroendevald hos en förbundsmedlem som inte är
ledamot i förbundsfullmäktige ska ha sådan yttranderätt som anges i 9 kap. 6 § samt 5 kap. 39 och
40 §§ KL.

6§ Finansiering
§ 6.1 Lån och borgen
Förbundets upptagna lån och/eller ingångna borgensförbindelser regleras i det av
förbundsfullmäktige godkända styrdokumentet Medelshanteringspolicy.

§ 6.2 Fördelning av förbundets kostnader
Den del av förbundets kostnader som täcks av medlemskommunerna enligt fastställd budget fördelas mellan kommunerna i förhållande till deras befolkningsunderlag. Härvid ska invånarantalet
vid utgången av andra året före verksamhetsåret användas.
Resterande del av förbundets kostnader täcks utifrån medlemkommunernas efterfrågan (enligt
§ 3) samt av andra aktörers efterfrågan enligt gällande lagstiftning och på ett sådant sätt att det
skapar mervärde för medlemskommunerna.

§ 6.3 Medlemskommunernas andel i tillgångar och skulder
Medlemskommunerna har vid varje tidpunkt andel i förbundets tillgångar och skulder i
förhållande till deras årsavgift till förbundets verksamhet under den senaste femårsperioden.
Vid skifte av förbundets behållna tillgångar ska motsvarande bestämmelser ligga till grund för
beräkning av medlemmarnas andelar.

§ 6.4 Budgetprocess
Förbundsstyrelsen ska upprätta samrådsunderlag till budget för förbundets verksamhet
nästföljande år samt bereda medlemskommunerna tillfälle att yttra sig häröver.
Förbundsstyrelsen ska lägga fram förslag till budget för förbundsfullmäktige, som har att fastställa
förbundets budget för nästföljande år senast den 30 september. Förbundsfullmäktige ska samtidigt besluta om de årsavgifter som medlemskommunerna har att utge till förbundet. Besked om
årsavgifternas storlek ska omgående tillställas medlemskommunerna.

§ 6.5 Ekonomisk ersättning till förtroendevalda
Förbundsfullmäktige bestämmer om ersättning till förtroendevalda inom förbundet.

Förbundsordning för Göteborgsregionens kommunalförbund. Gäller fr.o.m. 2021-xx-xx
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7§ Revision
§ 7.1 Revisorer
De nyvalda förbundsfullmäktige väljer fem revisorer för granskning av förbundets verksamhet.
Revisorer utses för en period om fyra år.

§ 7.2 Tid för avlämnande av revisorernas berättelser
Det åligger revisorerna att före maj månads utgång till förbundsfullmäktige avge sin berättelse om
granskning av verksamheten under det föregående året. Fullmäktige ska bevilja eller neka ansvarsfrihet. Beslutet ska motiveras.

8§ Tvister
Uppkommer tvist mellan förbundet, å ena sidan, samt en eller flera medlemskommuner, å andra
sidan, ska parterna söka lösa tvisten genom överläggningar. Part har skyldighet att ingå i överläggningar inom 30 dagar efter det att överläggningar påkallats. Försummar part detta eller leder
överläggningen inte till överenskommelse, har part som begärt överläggningarna rätt att påkalla
skiljeförfarande med en skiljeman. Kan parterna inte enas om val av skiljeman, ska utseendet av
skiljeman hänskjutas till ordföranden i Sveriges Kommuner och Landstings Regioners styrelse.

9§ Utträde
En medlemskommun har rätt att utträda ur förbundet. Uppsägning ska ske skriftligen.
Uppsägningstiden ska löpa ut när förbundsfullmäktiges mandattid löper ut. Uppsägningstiden
ska inte vara längre än tre år eller kortare än ett år.
Efter uppsägning ska kvarvarande medlemskommuner söka träffa överenskommelse om ny
förbundsordning. Uppnås inte enighet om ny förbundsordning, ska förbundet träda i likvidation
vid uppsägningstidens utgång

10§ Likvidation
Har sådana ändrade förhållanden inträtt, att det vid en samlad bedömning framstår som oskäligt
att en medlem av förbundet i fortsättningen ska vara bunden av sitt medlemskap i förbundet
samt att medlemmarna är eniga om denna bedömning, ska på begäran av medlemskommunen
förbundet omedelbart träda i likvidation.
Att likvidation kan bli följden av medlemskommuns utträde framgår av § 9. Likvidationen
verkställs av förbundsstyrelsen eller den som förbundsstyrelsen utser att vara likvidator.
Om förfarandet i övrigt vid genomförande av likvidationen gäller i tillämpliga delar vad som
föreskrivs om likvidation i lagen 1987:667 om ekonomiska föreningar med undantag för reglerna
om kallelse på okända borgenärer.

Förbundsordning för Göteborgsregionens kommunalförbund. Gäller fr.o.m. 2021-xx-xx
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Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har
valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt,
har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och
är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket
annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner
för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om
gemensamma satsningar. Allt för att regionens
en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

www.goteborgsregionen.se
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Förbundsfullmäktige
Protokoll 2021-06-15
Göteborgsregionens kommunalförbund
Plats: GR, Anders Personsgatan 8

Protokollsutdrag
§ 100. Reviderad förbundsordning för GR
Diarienummer: 2021-00096
Beslut
Förslag till reviderad förbundsordning enligt bilaga godkänns och den
reviderade förbundsordningen sänds ut för fastställande av
förbundsmedlemmarnas fullmäktigeförsamlingar.
Sammanfattning av ärendet
Ett förslag till reviderad förbundsordning för Göteborgsregionens
kommunalförbund har tagits fram, enligt utsänd tjänsteskrivelse. Vid
sammanträdet 2021-05-28 godkände förbundsstyrelsen föreliggande förslag.
Förslaget är en följd av att fullmäktige vid dagens sammanträde godkänt
förslag till reviderad politisk organisation för GR.
Beslutsunderlag
Förslag till reviderad förbundsordning för GR
Skickas till
Medlemskommunerna

Vid protokollet:
Gunnel Rydberg
Förbundssekreterare
Justeras:
Pernilla Övermark
Ordförande
Camilla Widman
Justerare
Kristian Vramsten
Justerare

Justeras:
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Punkt 20/22: Årsbokslut AB Kongahälla 2021
Sid 1 (3)

Tjänsteskrivelse

Sid 1 (3)
Dnr: XXXXXXX
Datum: 2022-04-26

Handläggarens namn
Christina Gunnesby
Frida Engdahl

2022-04-14

Årsredovisning och koncernredovisning 2021 för Aktiebolaget
Kongahälla (Dnr KS2022/0273-5)
Sammanfattning
AB Kongahälla är ett helägt dotterbolag till Kungälvs kommun. AB Kongahälla förvärvade
1 december 2021 bolaget Bagahus AB, Kungälv Energi AB och Bohusläns kommunala
Exploaterings AB från Kungälvs kommun.
Årets resultat i moderbolaget är 12,2 Mkr och för koncernen 18,9 Mkr efter skatt.
Kommunstyrelsen godkänner att verksamheten i AB Kongahälla har varit förenlig med det
fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.
Kommunfullmäktige godkänner årsredovisning och koncernredovisning för AB Kongahälla för
räkenskapsåret 2021. Ombudet får i uppdrag att rösta för att balans- och resultaträkning fastställs
och att utdelning till ägaren ska ske enligt bolagsstyrelsens förslag.

Juridisk bedömning
Bolagets verksamhet ska bedrivas inom ramen för den kommunala kompetensen och i enlighet
med de grundläggande kommunrättsliga 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.
Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1
Årsredovisning och koncernredovisning (K3).

Förvaltningens bedömning
AB Kongahälla är ett helägt dotterbolag till Kungälvs kommun. AB Kongahälla förvärvade
1 december 2021 bolaget Bagahus AB, Kungälv Energi AB och Bohusläns kommunala
Exploaterings AB från Kungälvs kommun. Bolagets ändamål är att främja en aktiv ägarstyrning av
kommunens bolag och samordning av koncernens verksamhet utifrån kommunfullmäktiges
ägardirektiv, budget och andra styrdokument. En årsredovisning har upprättats. En redovisning av
det gångna året görs i årsredovisningen för 2021. Respektive dotterbolag har i sin tur upprättat och
redovisat årsbokslut till kommunfullmäktige.
Kommunallagen stadgar att kommunstyrelsen årligen ska pröva om verksamheten i kommunens
bolag varit förenlig med det kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala
befogenheterna.
Kommunstyrelsen har tagit del av AB Kongahällas egenkontroll genom årsredovisningen,
revisionsberättelse samt bolagets styrelses försäkran.

Postadress: Kungälvs kommun, 442 81 Kungälv. Besöksadress: Ytterbyvägen 2, 442 30 Kungälv.
Telefon: 0303–23 80 00. E-post: kommun@kungalv.se
www.kungalv.se
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Ärendenivåer – bedömning utifrån kommunfullmäktiges strategiska mål eller
kommunstyrelsens resultatmål
Kommunfullmäktiges rambudget med strategiska mål är utgångspunkten för bolagens och
kommunens styrning.
Bedömning utifrån miljö, hållbarhet och mål i Agenda 2030
Ingen särskild bedömning har gjorts i relation till Agenda 2030.
Bedömning utifrån politiska styrdokument
I dokumentet Rambudget för Kungälvs kommun 2021-2024 presenteras strategiska mål och
finansiella mål för kommunen och koncernen. Ingen särskild bedömning har gjorts utifrån de
politiska styrdokumenten utöver bolagets årsredovisning.
Bedömning utifrån ett medborgar- och brukarperspektiv
Ingen särskild bedömning har gjorts av medborgar- och brukarperspektivet.
Bedömning utifrån ett medarbetarperspektiv.
Ingen särskild bedömning har gjorts av medarbetarperspektivet.
Ekonomisk bedömning
Den ekonomiska bedömningen redovisas i årsredovisning och koncernredovisning för AB
Kongahälla för räkenskapsåret 2021. Årets resultat i moderbolaget är 12,2 Mkr och för koncernen
18,9 Mkr efter skatt. Utdelningen till aktieägaren föreslås av styrelsen till 12 000 000 kronor.
Förslag till Kommunstyrelsen
Verksamheten i AB Kongahälla har 2021 varit förenlig med det fastställda kommunala
ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.

Förslag till kommunfullmäktige
1. Årsredovisning och koncernredovisning för AB Kongahälla räkenskapsåret 2021
godkänns.
2. Ombudet vid bolagets ordinarie bolagsstämma får i uppdrag att föreslå och rösta för
att resultat- och balansräkning respektive koncernresultat- och koncernbalansräkning
fastställs och att utdelning till ägaren ska ske enligt bolagsstyrelsen förslag.

Haleh Lindqvist
Kommundirektör

Pia Jakobsson
Ekonomichef
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Expedieras till:

Frida Engdahl, Christina Gunnesby

För kännedom till:

Ekonomi- och kvalitetsenheten, Förvaltningsledningen
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Sammanträdesdatum
Sida

§ 90/2022

Årsbokslut AB Kongahälla 2021 (Dnr KS2022/0273)
Sammanfattning

AB Kongahälla är ett helägt dotterbolag till Kungälvs kommun. AB Kongahälla förvärvade
1 december 2021 bolaget Bagahus AB, Kungälv Energi AB och Bohusläns kommunala
Exploaterings AB från Kungälvs kommun.
Årets resultat i moderbolaget är 12,2 Mkr och för koncernen 18,9 Mkr efter skatt.
Kommunstyrelsen godkänner att verksamheten i AB Kongahälla har varit förenlig med det
fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala
befogenheterna.
Kommunfullmäktige godkänner årsredovisning och koncernredovisning för AB Kongahälla
för räkenskapsåret 2021. Ombudet får i uppdrag att rösta för att balans- och resultaträkning
fastställs och att utdelning till ägaren ska ske enligt bolagsstyrelsens förslag.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Årsbokslut AB Kongahälla 2021
Bilaga Årsredovisning och koncernredovisning för AB Kongahälla 2021
Beslut
Verksamheten i AB Kongahälla har 2021 varit förenlig med det fastställda
kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala
befogenheterna.
Förslag till kommunfullmäktige
1. Årsredovisning och koncernredovisning för AB Kongahälla räkenskapsåret 2021
godkänns.
2. Ombudet vid bolagets ordinarie bolagsstämma får i uppdrag att föreslå och
rösta för att resultat- och balansräkning respektive koncernresultat- och
koncernbalansräkning fastställs och att utdelning till ägaren ska ske enligt
bolagsstyrelsen förslag.
__________
Expedieras till:

Frida Engdahl, Christina Gunnesby

För kännedom till:

Ekonomi- och kvalitetsenheten, Förvaltningsledningen

KOMMUNSTYRELSEN

Justeras sign
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
Sida

KOMMUNSTYRELSEN

2022-04-27
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Punkt 20/22, Bilaga 4: Protokoll ABK 19 april 2022 - signerat

Protokoll 3, styrelsesammanträde
Sammanträdesdatum

2022-04-19

Plats
Tid

Stadshuset, Ytterbyvägen 2, plan 3C
Tisdagen den 19 april 2022, klockan 08:30 – 09:40

Beslutande

Miguel Odhner
Anders Holmensköld
Matilda Jansson
Lennart Kristiansson
Fredrik Gullbrantz

Ordförande
1:e vice ordförande
2:e vice ordförande

Frånvarande Thomas Loong
Michael Karlsson
Sekreterare

Karolina Lovric

Karolina Lovric (26 apr 2022 08:38 GMT+2)

Karolina Lovric

Ordförande

Justerande

Paragraf §§ 18 - 28

Miguel Odhner

Miguel Odhner (25 apr 2022 09:16 GMT+2)

Miguel Odhner

Matilda Jansson (26 apr 2022 06:58 GMT+2)

Matilda Jansson

Övriga deltagare

Haleh Lindqvist
Frida Engdahl
Christina Gunnesby
Göran Johansson
Björn Brogren

AKTIEBOLAGET KONGAHÄLLA

VD AB Kongahälla
Redovisningsekonom AB Kongahälla
Redovisningsansvarig AB Kongahälla
Ordförande kommunrevisionen
Vice ordförande kommunrevisionen

Protokoll

Punkt 20/22, Bilaga 4: Protokoll ABK 19 april 2022 - signerat

Sammanträdesdatum

2022-02-10

§18 Val av justerare

Matilda Jansson utses att jämte ordföranden justera
protokollet.

§19 Tillkommande och
utgående ärenden

Inga tillkommande eller utgående ärenden.

§20 Föregående
styrelseprotokoll

Styrelsen antecknar föregående mötes protokoll och lägger
det till handlingarna.

§21 VD:s rapport

Haleh Lindqvist, VD, går igenom aktuellt arbete i koncernen
och Kungälvs kommun. Bland annat:
• Nytt budgetdirektiv är beslutat av kommunstyrelsen och
antecknat av kommunfullmäktige. Uppstart av arbete
med detta kommer att ske 31 maj och bolagens VD:ar
är inbjudna.
• Förberedelse av beslut om årsredovisning 2021.
• Information om årsstämma den 20 maj 2022.

Dagordningen fastställs.

Styrelsen antecknar informationen.
§22 Månadsrapport ekonomi

Frida Engdahl, redovisningsekonom ansvarig för AB
Kongahälla, ger en ekonomisk månadsrapport för mars
månad.
Styrelsen antecknar informationen.

§23 Årsbokslut/koncernbokslut 2021

Frida Engdahl, redovisningsekonom ansvarig för AB
Kongahälla, redovisar för resultat under 2021.
De närvarande är överens om att förvaltningsberättelsen
kompletteras med ett förtydligande kring att koncernen
bildades först 2021-12-01 och att förvaltningsberättelsens
utformning är anpassad till detta.
Styrelsen beslutar att godkänna årsredovisning 2021 och
förelägga densamma för bolagsstämman.
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Sammanträdesdatum

§24 Antagande av
styrande dokument

2022-02-10

Sedan den 1 december 2021 är bolagskoncernen, med AB
Kongahälla som moderbolag, på plats i Kungälvs kommun.
För att möjliggöra samordning inom tillämpbara delar behöver
gemensamma styrande dokument finnas på plats.
styrande dokument som beslutats av kommunfullmäktige ska
antas att gälla i tillämpbara delar av bolagens bolagsstämmor,
medan styrande dokument som beslutats av kommunstyrelsen
eller annan instans antas att gälla i tillämpbara delar av
bolagens styrelser. Moderbolaget AB Kongahälla föreslår i sin
tur för dotterbolagen Bokab och Kungälv energi att anta
dokumenten att gälla i tillämpbara delar.
Styrelsen beslutar att anta följande styrande dokument från
Kungälvs kommun att tillämpas i relevanta delar för bolagets
verksamhet och föreslår dotterbolagen Bokab och Kungälv
Energi att göra detsamma:
• Riktlinje för bisysslor
• Upphandlingspolicy
• Riktlinjer för ledning och styrning i Kungälvs
kommun
Styrelsen föreslår bolagsstämman att anta följande styrande
dokument från Kungälvs kommun att tillämpas i relevanta
delar för bolagets verksamhet och föreslår dotterbolagen
Bokab och Kungälv Energi att göra detsamma:
• Finanspolicy
• Kungälvs kommuns policy och riktlinjer för
intern representation
• Regler mot mutor och jäv
• Värderingar i Kungälvs kommun

§25 Antagande av
riktlinjer för interna
visselblåsarkanalen

Den 17 december 2021 trädde lagen (2021:890) om skydd för
personer som rapporterar om missförhållanden, den så
kallade visselblåsarlagen, i kraft.
Enligt visselblåsarlagen är verksamhetsutövare med 50 eller
fler arbetstagare skyldig att ha interna rapporteringskanaler
och förfaranden för rapportering och uppföljning. . För
verksamhetsutövare med färre än 50 arbetstagare finns det en
möjlighet att inrätta en intern rapportringskansler. Kommuner
ska ha inrättat interna rapporteringskanaler senast den 17 juli
2022. Kommuner får dela interna rapporteringskanaler och
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Sammanträdesdatum

2022-02-10

förfaranden för rapportering och uppföljning med andra
kommuner samt med kommunala bolag, stiftelser och
föreningar som också omfattas av skyldigheten att ha kanaler
och förfaranden. För att öka samordningen i koncernen
föreslås att riktlinjerna antas av samtliga bolag inom
koncernen.
Enligt Kungälvs kommuns riktlinjer ska visselblåsarfunktionen
bestå av en kommunjurist och en HR-specialist med ersättare.
Till funktionen kan adjungeras de övriga specialistfunktioner
som behövs för att utreda det rapporterade missförhållandet.
Vid bolagens antagande av riktlinjerna handläggs eventuella
inkomna rapporter av ovan nämna funktioner i Kungälvs
kommun. Detta kommer inte att innebära en extra kostnad för
bolagen i koncernen, det gäller även den inrättade
inrapporteringskanalen. Den interna visselblåsarfunktionen får
enligt riktlinjerna inte utreda missförhållanden där
förtroendevalda, kommundirektören och övriga
tjänstepersoner i kommunens ledningsgrupp samt VD i de
kommunala bolagen uttryckligen pekas ut av visselblåsaren. I
det fall som den interna visselblåsarrutinen inte är aktuell att
utreda inkommen rapport och extern part behöver anlitas
hanteras kostnaderna av Kungälvs kommun respektive något
av koncernbolagen självt. Det är i dagsläget svårt att fastställa
kostnad för detta.
Styrelsen beslutar att anta riktlinje för interna
visselblåsarkanalen för Kungälvs kommun, att tillämpas i
relevanta delar för bolagets verksamhet, och föreslår
dotterbolagen Bokab och Kungälv Energi att göra detsamma.
§26 Kallelse till
årsstämma

Styrelsen går gemensamt igenom förslag till kallelse till
årsstämman den 20 maj och de punkter som ska behandlas.
Styrelsen beslutar att godkänna förslaget.

§27 Övrigt

Inga övriga frågor.

§28 Mötet avslutas

Ordförande förklarar mötet avslutat.
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Ansökan om borgen Kungälvsbostäder (Dnr KS2021/1802-1)
Sammanfattning
Stiftelsen Kungälvsbostäder står inför ett flertal större fastighetsprojekt, både för att tillskapa
fler bostäder och stamrenovering i befintligt bestånd och vill utöka sin borgensram från 818
Mkr till 1 500 Mkr. Kungälvs kommuns borgenspolicy medger borgen för
Kungälvsbostäders lån till investeringar för bostadsförsörjning och kommunen har hittills
beviljat borgen för hela Kungälvsbostäders upplåning.
Stiftelsen Kungälvsbostäder beviljas en utökad ram från 818 Mkr till 1 500 Mkr, vilket är en
utökning med 682 Mkr.
Juridisk bedömning
Borgensåtagandet bedöms vara förenligt med kommunallagen och strider inte mot någon
annan lag eller författning. Borgensåtagandet följer kommunens borgenspolicy
Bakgrund
Kungälvsbostäder har inkommit med en ansöker om utökad borgensram från dagens
beslutade 818 Mkr till 1 500 Mkr. Begäran är kopplad till investeringar i större
fastighetsprojekt, framförallt till behov att genomföra stamrenovering i befintligt bestånd.
Kungälvsbostäder
Stiftelsen Kungälvsbostäder är ett allmännyttigt bostadsföretag som äger och förvaltar
bostäder och lokaler inom Kungälvs kommun. Stiftelsen bildades 1949 och har till ändamål
enligt stadgarna att såsom allmännyttigt bostadsföretag inom Kungälvs kommun förvärva,
bebygga och förvalta fastigheter och tomträtter för upplåtande av hyresbostäder.
Kungälvsbostäder är den största hyresvärden i Kungälv med 2 812 lägenheter samt 139
kommersiella lokaler.
Kungälvsbostäder beviljades 2009 en borgensram om 818 Mkr (DnrKS2009/552-044).
Kungälvsbostäders lånesumma uppgår till 682 mkr varav 537 mkr med säkerhet mot
kommunal borgen och 145 mkr med egna pantbrev. Outnyttjat låneutrymme mot borgen
uppgår till 281 mkr
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Verksamhetens bedömning
Låntagaren
Stiftelsen Kungälvsbostäder är ett allmännyttigt bostadsföretag som äger och förvaltar
bostäder och lokaler inom Kungälvs kommun.
Enligt Kungälvsbostäders projekt och investeringspolicy ska alla projekt vara affärsmässiga,
vilket bland annat innebär att de ska vara ändamålsenliga och kostnadseffektiva. Med
affärsmässighet avses samma definition som i Lagen om allmännyttiga kommunala
bostadsaktiebolag.
Projekten ska vara lönsamma ur ett fastighetsekonomiskt perspektiv. Lönsamheten definieras
i en investeringskalkyl utifrån en värdering av ett långsiktigt förväntat kassaflöde, med en
relevant kalkylränta. Om inte fastighetsekonomisk lönsamhet kan uppnås, ska projektet
genomförande motiveras med andra hänsyn.
Investeringsobjekt
Stiftelsen Kungälvsbostäder står inför investeringar i större fastighetsprojekt, både för
stamrenovering i befintliga beståndet och att tillskapa fler bostäder och. I första läget berörs
588 lägenheter av stamrenovering:
Fontin
204 lgh
(Lärken 1 och Lärken 2)
Östra Centrum
94 lgh
( Blåsippan 4 och 5)
Komarken
290 lgh
(Orren 14)
Stamrenoveringarna är omfattande och berör bland annat ytskikt såsom fasader, fönster,
takbyte mm samt invändig renovering av kök och badrum, renovering av allmänna
utrymmen samt elinstallationer. Den totala projektutgiften för dessa projekt prognosticeras
till 780 mkr

Utöver ovan ser man också behov av kommande stamrenoveringar i fler objekt.
Objekt markerade med grönt är pågående projekt
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Ärendenivåer – bedömning utifrån kommunfullmäktiges strategiska mål eller
kommunstyrelsens resultatmål
Kungälvs kommuns borgenspolicy medger borgen till förmån för stiftelsen
Kungälvsbostäder enligt punkt 5.2
Bedömning utifrån miljö, hållbarhet och mål i Agenda 2030
Någon separat bedömning utifrån miljö, hållbarhet och mål i Agenda 2030 har inte gjorts
Bedömning utifrån politiska styrdokument
Syftet med ett kommunalt borgensåtagande enligt kommunens borgenspolicy är att stödja
verksamhet som inte bedrivs av kommunen själv. De ändamål som åtagandet gynnar ska
sammanfalla med kommunens egna syften och intressen. Stiftelsen Kungälvsbostäder
bedriver ett sådant ändamål enligt borgenspolicyn och nämns särskilt i policyn.
Bedömning utifrån ett medborgar- och brukarperspektiv
Stiftelsen Kungälvsbostäder är ett allmännyttigt bostadsföretag som äger och förvaltar
bostäder och lokaler inom Kungälvs kommun
Kungälvsbostäder är den största hyresvärden i Kungälv idag med 2 812 lägenheter samt 139
kommersiella lokaler i ett varierat bostadsbestånd.
Genom att bevilja borgen ges förutsättningar till bättre lånevillkor för stiftelsen, vilket i
slutändan gagnar hyresgästen.
Ekonomisk bedömning
Kungälvsbostäders låneskuld uppgår idag till 682 mkr, varav 537 Mkr är belånade med
kommunal borgen som säkerhet. Flera av de senaste nyproduktionerna och renoveringarna
har till stor del finansierats ur egna medel som delvis uppstått genom tidigare avyttringar
Kungälvsbostäder har idag 79% av sina lån hos Kommuninvest där det inte är möjligt att
låna utan kommunal borgen.
Enligt bokslut 2021 når Kungälvsbostäder sina finansiella mål 2021.
Från Årsredovisningen 2021:
Kungälvsbostäder är finansierat genom
lånat och eget kapital. Enligt Kungälvsbostäders finansiella styrkort är de finansiella målen
för 2021 att direktavkastningen skall uppgå till lägst 6,6 %, belåningsgraden skall som högst
uppgå till 65 %, avkastning på eget kapital bör uppgå till 4 %, soliditeten 32,2 % och
likviditets-reserven skall minst vara 50 Mkr. Det finansiella styrkortet ingår som en del i
Kungälvsbostäders finanspolicy. Utfall år 2021 var direktavkastning 8,0 % (7,7).
Belåningsgrad 59,7 % (61,0). Avkastning på eget kapital 5,7% (5,5). Soliditet 34,7 % (34,0).
Kungälvsbostäder nådde samtliga finansiella mål för 2021 samt förbättrade samtliga mål
jämfört med föregående år.
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Per årsskiftet 20211231 uppskattades marknadsvärdet av fastigheterna till 2 878 Mkr.
Kungälvsbostäder har i princip inga vakanta lägenheter. Hyresnivåer i stiftelsens bestånd är
lågt i jämförelse med riket
Enligt Budget 2022 har Stiftelsen Kungälvsbostäder lånebehov om 10 Mkr för 2022.
Förutom stamrenoveringsprojekten redovisade ovan finns ett årligt behov av planerat
underhåll av fastigheterna på ca 25 mkr (investering). Stiftelsen avser att fortsätta utveckla
fastighetsbestånden enligt ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbarhetsperspektiv (Agenda
2030).
Förvaltningens bedömning är att låntagarens kreditvärdighet är tillfredsställande varför
kommunal borgen bör kunna beviljas.
Bedömningen grundar sig på stiftelsens Kungälvsbostäder bokslut, prognos och budget som
presenterats löpande i bolagsdialoger samt underlag inskickat avseende de projekt som avses
bli berörda inom borgensramen.
Förslag till beslut
1. Stiftelsen Kungälvsbostäder beviljas en utökad ram från 818 Mkr till 1 500 Mkr.

Haleh Lindqvist
Kommundirektör
Expedieras till:
Stiftelsen
Kungälvsbostäder,

Pia Jakobsson
Ekonomichef
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För kännedom till:
Christina Gunnesby,
redovisningsansvarig
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Ansökan om borgen Kungälvsbostäder (Dnr KS2021/1802)
Sammanfattning
Stiftelsen Kungälvsbostäder står inför ett flertal större fastighetsprojekt, både för att tillskapa
fler bostäder och stamrenovering i befintligt bestånd och vill utöka sin borgensram från 818
Mkr till 1 500 Mkr. Kungälvs kommuns borgenspolicy medger borgen för
Kungälvsbostäders lån till investeringar för bostadsförsörjning och kommunen har hittills
beviljat borgen för hela Kungälvsbostäders upplåning.
Stiftelsen Kungälvsbostäder beviljas en utökad ram från 818 Mkr till 1 500 Mkr, vilket är en
utökning med 682 Mkr.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Ansökan om borgen Kungälvsbostäder
Bilaga Beslut utökad borgensram kungälvsbostäder
Förslag till kommunfullmäktige
1. Stiftelsen Kungälvsbostäder beviljas en utökad ram från 818 Mkr till 1 500 Mkr.
__________
Expedieras till:
Stiftelsen
Kungälvsbostäder,
För kännedom till:
Christina Gunnesby,
redovisningsansvarig

KOMMUNSTYRELSEN

Justeras sign

Punkt 21/22, Bilaga 2: Beslut utökad borgensram kungälvsbostäder

Underlag inför
beslut gällande
utökad borgensram
Beslutsunderlag, styrelsemöte
2021-08-25

Punkt 21/22, Bilaga 2: Beslut utökad borgensram kungälvsbostäder
Beslutsunderlag

Ansvarig

Upprättad

Utökad borgensram

Ekonomichef

2021-08-18

Uppdaterad

Styrelsemöte
2021-08-25

Bakgrund
Kungälvsbostäders lån säkerställs mot egna pantbrev alternativt med kommunal borgen. Vid varje
omsättning eller nybelåning inhämtas pris för de olika alternativen från flertal olika banker, både
affärsbanker och Kommuninvest. Vilken form av säkerhet beslutas utefter vilket alternativ som vid
respektive upphandling är det mest fördelaktiga.
Kungälvsbostäder har sedan 2012 ett Kommunfullmäktigebeslut (§30/2012) att kommunen borgar för
lån upp till en summa om 818 Mkr. Kungälvsbostäders lånesumma per idag uppgår till 682 Mkr varav
537 Mkr med säkerhet mot kommunal borgen och 145 Mkr med egna pantbrev. Outnyttjat
låneutrymme mot borgen uppgår per idag därmed till 281 Mkr.
Kungälvsbostäders strategi är att ha ett hållbart fastighetsbestånd samt vara med och utveckla Kungälv.
Vi är därmed med i både fastighetsutvecklingsprojekt samt att vi utför omfattande renoveringar i vårt
bestånd. För att kunna fortsätta utvecklas behöver vi kapital bland annat i forma av nyupplåning.
De projekt som idag är beslutade av styrelsen enligt beslutssteg 1-3 (se nedan renoveringstidplan)
medför ett kapitalbehov om 1 207 Mkr. För kommande beslut inom närtid (se nedan
renoveringstidplan) är kapitalbehovet 1 580 Mkr. I ovan summor ingår inga övriga alternativ till
kapitaltillskott än lån. Det ingår inga övriga stamrenoveringsbehov eller fastighetsutvecklingsprojekt
mer än de som kategoriseras enligt beslut 1-3 eller som kommande.

Investeringsbehov stamrenoveringstidplan
Beslut
Invest
ROT -Lärken 2
3
94
ROT Lärken 1
2
165
Blåsippan 4
2
71
Blåsippan 5
2
41
Summering 80 & 90- talarna
Kommande
561
varv:
Ulvegärde (grönsakerna)
180
Sadelmakaren 10 (IC g. 14, Florag. 3-5)
99
Dämmevägen 4
33
Olseröd
127
Nunnegårdgatan (påbörjas 2032)
71
Rådmansgatan (påbörjas 2034)
51
Orren 14
Orren 16
Rapphönan
Tveten
Centrum
Gula Komarken

Status- beslutsnivå
Investeringsbehov beslut 3
Investeringsbehov beslut 2
Investeringsbehov beslut 1
Kommande (ej beslutade)
Investeringsbehov ej beslut

1

409
451
205
98
392
499
2 986
Summa
94
277
409
2 206
2986

2021
60

2022
34
33
14

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

66
57
19
60

66
22
60

60

50

49

33

50

50

27

60

60

60
50

49
50

50

27

100
127

33

54

75
75

75
75

75
75
69
49

75
75
68
49
24

55
75
68

76

95

149

60

81

256

298

210

318

340

326

275

124
99
273

2021
60

2022
34
47

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

142
54
60
0
256

88
75
60
75
298

75
60
75
210

75
50
193
318

75
49
216
340

55
33
238
326

50
225
275

50
223
273

27
100
127

60

81
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Punkt 21/22, Bilaga 2: Beslut utökad borgensram kungälvsbostäder
Beslutsunderlag

Ansvarig

Upprättad

Utökad borgensram

Ekonomichef

2021-08-18

Uppdaterad

Styrelsemöte
2021-08-25

Låneskuld i Mkr vs Borgensram i Mkr

Förslag till beslut
Alt 1-Styrelsen fattar beslut om att begära utökad borgensram om 1 200 Mkr. Därmed har styrelsen
tillgodosett finansieringsbehovet av de idag fattade stamrenoveringsprojekten genom lån. Finansiering
av framtida beslut gällande fastighetsutvecklingsprojekt, ytterligare stamrenoveringar mm finansieras
genom andra kapitalförsörjningsalternativ tex avyttring och verksamhetseffektivisering.
Alt 2-Styrelsen fattar beslut om att begära utökad borgensram om 1 500 Mkr. Därmed har styrelsen
tillgodosett finanseringsbehovet av de idag fattade stamrenoveringsprojekten samt projekt som i ovan
tidplan anger som kommande. Finansiering av framtida beslut gällande fastighetsutvecklingsprojekt,
ytterligare stamrenoveringar mm finansieras genom andra kapitalförsörjningsalternativ tex avyttring
och verksamhetseffektivisering.
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Tjänsteskrivelse

Handläggarens namn
Madeleine Nilsson
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3/16/2022

Riktlinje grafisk profil (Dnr KS2022/0237-1)
Sammanfattning
För att alla som kommer i kontakt med Kungälvs kommun ska få en samstämmig och
korrekt bild av oss är det viktigt med en enhetlig grafisk profil. En enhetlig profil särskiljer
kommunen från andra aktörer. Det ska vara enkelt och tydligt för medborgarna att förstå
när kommunen är avsändare av information eller står bakom en viss verksamhet.
Den 16 december 2020 beslutade kommunstyrelsen att ge förvaltningen i uppdrag att
uppdatera den grafiska profilen, ta fram en grafisk manual och tillhörande mallar
(KS2020/1760).
Den nya riktlinjen för grafisk profil är framtagen för att ge vägledning hur man ska använda
logotyp, färger, typsnitt, grafiska element och annat när man tar fram informationsmaterial,
både i tryck och digitalt.
Förslag till kommunstyrelsen:
1. Riktlinje för grafisk profil antas enligt förslag och ersätter styrdokumentet regler för
grafisk profil för Kungälvs kommun.
2. Punkt 1 gäller under förutsättningen att kommunfullmäktige beslutar att regler för
grafisk profil för Kungälvs kommun upphör att gälla.

Förslag till kommunfullmäktige:
Regler för grafisk profil för Kungälvs kommun upphör att gälla.
Juridisk bedömning
Digital offentlig service ska vara tillgänglig och kravet på tillgänglighet finns i lagen om
tillgänglighet till digital offentlig service. Lagen innehåller bestämmelser som innebär att
tjänster och information som en offentlig aktör tillhandahåller genom en webbplats eller
mobil applikation ska vara tillgänglig. Digital tillgänglighet innebär att ingen ska hindras
från att använda digital service på grund av funktionsnedsättning. Även dokument, till
exempel PDF-filer, som publiceras på en webbplats omfattas av lagen.
Många av de dokument som kommunen tar fram publiceras på kommunens webbplats,
vilket innebär att de ska vara tillgängliga. Idag lever vi inte upp till de kraven, eftersom
kunskapen om hur man tar fram tillgängliga dokument är bristfällig. Med tillgängliga mallar
som stöd till alla medarbetare underlättar vi medarbetarnas arbete med dokument och ger
förutsättningar för att bättre efterleva lagen.
ADRESS

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

2(4)

Förvaltningens bedömning
För att alla som kommer i kontakt med Kungälvs kommun ska få en samstämmig och
korrekt bild av oss är det viktigt med en enhetlig grafisk profil. En enhetlig profil särskiljer
kommunen från andra aktörer. Det ska vara enkelt och tydligt för medborgarna att förstå
när kommunen är avsändare av information eller står bakom en viss verksamhet.
Kungälvs kommun har en grafisk profil (KS2019/2085) som antogs första gången 2004-02-02
och som idag saknar väsentliga delar. Till det saknar vi kontorsmallar och grafiska mallar
som ska göra det lätt för alla medarbetare att följa den grafiska profilen. Det medför att
Kungälvs kommun kan upplevas som spretig och saknar enhetlighet i sin kommunikation.
Den 16 december 2020 beslutade kommunstyrelsen att ge förvaltningen i uppdrag att
uppdatera den grafiska profilen, ta fram en grafisk manual och tillhörande mallar
(KS2020/1760).
Den nya riktlinjen för grafisk profil är framtagen för att ge vägledning hur man ska använda
logotyp, färger, typsnitt, grafiska element och annat när man tar fram informationsmaterial,
både i tryck och digitalt.
Det ska vara enkelt för medarbetare att följa den grafiska profilen. Därför finns mallar för
kontorsbruk brev, anslag, visitkort, broschyr, annons med mera framtagna. Mallarna finns i
respektive programvara eller att ladda ner. Det är den grafiska profilmanualen och mallarna
som säkerställer att vi får en följsamhet till den grafiska profilen.
Ett fåtal verksamheter inom Kungälvs kommun är särprofilerade vilket betyder att de har en
egen grafisk profil. Dessa verksamheter ska alltid tydligt kommunicera att de är en del av
Kungälvs kommun, genom att använda Kungälvs kommuns logotyp och texten ”Vi är en del
av Kungälvs kommun”. Det kan finnas särskilda skäl för en verksamhet att särprofilera sig,
som till exempel att verksamheten är på en konkurrensutsatt marknad. Beslut om
särprofilering ska tas av förvaltningsledningen.
Ärendenivåer – bedömning utifrån kommunfullmäktiges strategiska mål eller
kommunstyrelsens resultatmål
Ärendet har en direkt koppling till kommunfullmäktiges mål fem: Att medborgare och
näringsliv ska känna ökat förtroende för kommunen. Det ska vara tydligt för medborgarna
när Kungälvs kommun står bakom en verksamhet eller är avsändare av information. Ett
viktigt
bidrag är då att vi har en gemensam grafisk profil för alla våra verksamheter, som skapar en
igenkänning och förtroende.
En tydlig grafisk profil underlättar allt kommunikationsarbete, även gentemot näringslivet
och bidrar till resultatmålet att förbättra näringslivsklimatet.
Bedömning utifrån miljö, hållbarhet och mål i Agenda 2030
Ärendet är kopplat till nummer 16 i Agenda 2030, fredliga och inkluderande samhällen.
Delmål 16.6 betonar vikten av att bygga effektiva och transparenta institutioner med
ansvarsutkrävande på alla nivåer. Syftet med en uppdaterad grafisk profil och riktlinjer för
denna är att göra det enkelt och tydligt för medborgarna att förstå när kommunen är
avsändare eller står bakom en viss verksamhet eller information.
Bedömning utifrån politiska styrdokument
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Det finns ett styrdokument för grafisk profil i Kungälvs kommun. Det antogs av
kommunfullmäktige första gången 2004 och saknar därmed väsentliga delar för till exempel
webb och digitala medier. Det finns ett behov av att uppdatera styrdokumentet.
Kungälvs kommuns kommunikationspolicy säger att all intern och extern kommunikation
ska kännetecknas av ”att det är tydligt att det är Kungälvs kommun som är avsändare och
följer den grafiska profilen. Det är inte de olika verksamheterna som ska särskilja sig från
kommunen, det är kommunen som ska särskilja sig från andra aktörer”.
Bedömning utifrån ett medborgar- och brukarperspektiv
Det ska vara tydligt för medborgarna när Kungälvs kommun står bakom en verksamhet eller
är avsändare av information. Ett viktigt bidrag är då att vi har en gemensam grafisk profil
för alla våra verksamheter, som skapar en igenkänning och förtroende.
Det ska vara enkelt för medarbetare att följa den grafiska profilen. Med stöd i framtagna
mallar ska det vara enkelt att ta fram dokument och information som är i linje med den
grafiska profilen. Det är den grafiska manualen och mallarna som säkerställer att vi får en
följsamhet till profilen.
Kungälvs kommuns kommunikationspolicy säger att ”kommunens kommunikationsarbete
ska bidra till att fördjupa demokratin genom att väcka intresse, ge kunskaper och stimulera
till dialog, delaktighet och debatt om verksamheten nu och i framtiden”.
Bedömning utifrån ett medarbetarperspektiv
Det ska vara enkelt för medarbetare att följa den grafiska profilen. Med stöd i framtagna
mallar ska det vara enkelt att ta fram dokument och information som är i linje med den
grafiska profilen. Det är den grafiska manualen och mallarna som säkerställer att vi får en
följsamhet till profilen.
Ekonomisk bedömning
Vid en omvärldsanalys av kommuner i Sverige ser vi att de flesta använder en grafisk profil,
tillsammans med tillhörande grafisk manual och mallar. Kostnaden för uppdatering av den
grafiska profilen och framtagning av mallar är 120 000 kronor och har tagits inom befintlig
budget.
Hittills har vi saknat mallar för flera vanliga dokumenttyper, vilket medför att medarbetare
får spendera tid på att leta efter mallar eller börja från grunden i produktionen av olika
dokument. Men en färdig uppsättning av mallar kommer medarbetarna att spara tid,
samtidigt som vi får en enhetlighet i dokumenten och kommunikationen.
Införandet av den uppdaterade grafiska profilen sker successivt på det sättet att nya mallar
och grafisk profil används när informationsmaterial, skyltar och annat ändå ska uppdateras.
Förslag till beslut
1. Riktlinje för grafisk profil antas enligt förslag och ersätter styrdokumentet
regler för grafisk profil för Kungälvs kommun.
2. Punkt 1 gäller under förutsättningen att kommunfullmäktige beslutar att
regler för grafisk profil för Kungälvs kommun upphör att gälla.
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Förslag till kommunfullmäktige
Regler för grafisk profil för Kungälvs kommun upphör att gälla.
Haleh Lindqvist
Kommundirektör
Expedieras till:

För kännedom till:

Madeleine Nilsson
Kommunikationschef
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Sammanträdesprotokoll

2022-03-30
13 (14)

Sammanträdesdatum
Sida

§ 83/2022

Riktlinje grafisk profil (Dnr KS2022/0237)
Sammanfattning
För att alla som kommer i kontakt med Kungälvs kommun ska få en samstämmig och
korrekt bild av oss är det viktigt med en enhetlig grafisk profil. En enhetlig profil särskiljer
kommunen från andra aktörer. Det ska vara enkelt och tydligt för medborgarna att förstå
när kommunen är avsändare av information eller står bakom en viss verksamhet.
Den 16 december 2020 beslutade kommunstyrelsen att ge förvaltningen i uppdrag att
uppdatera den grafiska profilen, ta fram en grafisk manual och tillhörande mallar
(KS2020/1760).
Den nya riktlinjen för grafisk profil är framtagen för att ge vägledning hur man ska använda
logotyp, färger, typsnitt, grafiska element och annat när man tar fram informationsmaterial,
både i tryck och digitalt.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Riktlinje grafisk profil
Bilaga Grafisk profil riktlinje
Förslag till beslut
1. Riktlinje för grafisk profil antas enligt förslag och ersätter styrdokumentet
regler för grafisk profil för Kungälvs kommun.
2. Punkt 1 gäller under förutsättningen att kommunfullmäktige beslutar att
regler för grafisk profil för Kungälvs kommun upphör att gälla.
Förslag till kommunfullmäktige
Regler för grafisk profil för Kungälvs kommun upphör att gälla.
__________
Expedieras till:

Madeleine Nilsson, kommunikationschef

KOMMUNSTYRELSEN

Justeras sign
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
Sida

KOMMUNSTYRELSEN

2022-03-30
14 (14)

Justeras sign

Punkt 22/22, Bilaga 2: Protokollsutdrag - Riktlinje grafisk profil - Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
Sida

2022-03-23
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§ 63/2022

Riktlinje grafisk profil (Dnr KS2022/0237)
Sammanfattning
För att alla som kommer i kontakt med Kungälvs kommun ska få en samstämmig och
korrekt bild av oss är det viktigt med en enhetlig grafisk profil. En enhetlig profil särskiljer
kommunen från andra aktörer. Det ska vara enkelt och tydligt för medborgarna att förstå
när kommunen är avsändare av information eller står bakom en viss verksamhet.
Den 16 december 2020 beslutade kommunstyrelsen att ge förvaltningen i uppdrag att
uppdatera den grafiska profilen, ta fram en grafisk manual och tillhörande mallar
(KS2020/1760).
Den nya riktlinjen för grafisk profil är framtagen för att ge vägledning hur man ska använda
logotyp, färger, typsnitt, grafiska element och annat när man tar fram informationsmaterial,
både i tryck och digitalt.
Yrkande:
Miguel Odhner (S): Ärendet återremitteras för att förtydliga hur Kungälvs Kommuns
logotyp får användas av politiska partier.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Riktlinje grafisk profil
Bilaga Grafisk profil riktlinje
Beslut
Ärendet återremitteras.
__________
Expedieras till:

Madeleine Nilsson, kommunikationschef

KOMMUNSTYRELSEN

Justeras sign
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Grafisk profil
Riktlinje

Diarie-/dokumentnummer: <KS202X/…>
Beslut:
<Datum-…Instans §…/År>
Beredande politiskt organ: <Utskott/beredning/nämnd>
Ersätter tidigare beslut
<Datum-…Instans §…/År>
Giltighetstid:
<Datum-...>
Dokumentansvarig:
Kommunikation
Senast uppdaterad av:
Madeleine Nilsson
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1. Inledning

Den här riktlinjen beskriver Kungälvs kommuns grafiska profil med logotyp, färger, typsnitt och grafiska element. Riktlinjen ska
användas av alla kommunens verksamheter.

2. Relation till andra styrdokument

Riktlinjen för grafisk profil är kopplad till kommunens kommunikationspolicy som säger att all intern och extern kommunikation ska
kännetecknas av ”att det är tydligt att det är Kungälvs kommun som är avsändare och följer den grafiska profilen. Det är inte de
olika verksamheterna som ska särskilja sig från kommunen, det är kommunen som ska särskilja sig från andra aktörer”.

3. Syfte

Syftet med riktlinjen är att tillhandahålla en gemensam och enhetlig visuell identitet för Kungälvs kommun med tydliga riktlinjer för
hur man ska använda logotyp, färger, typsnitt, grafiska element och liknande.

4. Mål och viljeinriktning

För att alla som kommer i kontakt med Kungälvs kommun ska få en samstämmig och korrekt bild av oss är det viktigt med en
enhetlig grafisk profil. En enhetlig profil särskiljer kommunen från andra aktörer. Det ska vara enkelt och tydligt för medborgarna att
förstå när kommunen är avsändare eller står bakom en viss verksamhet. Ett viktigt bidrag är då att vi har en gemensam grafisk
profil för alla våra verksamheter, som skapar en igenkänning och förtroende.
Det ska vara enkelt för medarbetare att följa den grafiska profilen. Med stöd i framtagna mallar ska det vara enkelt att ta fram
dokument och information som är i linje med den grafiska profilen. Det är den grafiska manualen och mallarna som säkerställer att
vi får en följsamhet till profilen.

5. Undantag från gemensam grafisk profil - särprofilering

Ett fåtal verksamheter inom Kungälvs kommun är särprofilerade vilket betyder att de har en egen grafisk profil. Dessa verksamheter
ska alltid tydligt kommunicera att de är en del av Kungälvs kommun, genom att använda Kungälvs kommuns logotyp och texten ”Vi
är en del av Kungälvs kommun”. Det kan finnas särskilda skäl för en verksamhet att särprofilera sig, som till exempel att
verksamheten är på en konkurrensutsatt marknad. Beslut om särprofilering ska tas av förvaltningsledningen.
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6. Levandegöra

Riktlinjen publiceras på kommunens webbplats och intranät.

7. Uppföljning

Användningen av den grafiska profilen följs upp av kommunikationsenheten.
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Grafisk profilmanual

Version 1.0 • 2022-03-30

Punkt 22/22, Bilaga 3: Grafisk profil riktlinje

Välkommen till Kungälvs grafiska profil!
Det du nu har framför dig är ett viktigt dokument. Det innehåller allt du behöver veta om Kungälvs kommuns grafiska profil
och hur du ska arbeta med den. Använd den både för egen del och som information och regelverk för de externa konsulter
och producenter du anlitar. Om du använder manualen konsekvent och på rätt sätt bidrar du till att göra oss lätta att
känna igen, vilket i sin tur ökar förtroendet för den information vi går ut med till medborgarna.
Men manualen är inte bara ett regelverk utan också en inspirationskälla. Här finns spännande kreativa möjligheter när
du behöver göra kommunikation som syns och når fram genom bruset.
Vår grafiska profil består av ett antal olika delar, som logotyp, färger, typsnitt och dekorelement. Du hittar all information
om hur du använder dem här, tillsammans med exempel på hur det kan se ut i praktiken. Läs, låt dig inspireras och
tveka inte att höra av dig till oss om du undrar över något.
Lycka till!
Haleh Lindqvist
Kommundirektör
Kungälvs kommun

Madeleine Nilsson
Kommunikationschef
Kungälvs kommun
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Vår logotyp
Vår logotyp är den minsta gemensamma nämnaren i all
kommunikation från Kungälv kommun, oavsett innehåll, syfte eller
medium. Den består av två delar, en symbol och ett ordmärke.
Symbolen är baserad på Kungälvs stads gamla stadsvapen och har
rötter tillbaka till medeltiden. Det finns även en monokrom version
av den men färgvarianten ska alltid användas när det är möjligt och
lämpligt. Ordmärket kan vara antingen grönt eller svart, beroende
på bakgrund och sammanhang.
Grundregeln för användning är att vår logotyp ska ge samma intryck
och ha samma tyngd oavsett i vilket sammanhang eller medium den
används i, allt för att skapa tydlighet och konsekvens.
Vem får använda logotypen?
Kungälvs kommuns logotyp får användas när kommunen står som
avsändare till informationen. Antingen som ensam avsändare eller i
samarbete med andra. Det innebär att logotypen får användas av:
• Kungälvs kommuns förvaltning och alla dess verksamheter
• Kungälvs kommuns kommunfullmäktige, styrelser och
nämnder (ej enskilda partier)
• Kungälvs kommuns helägda kommunala bolag
• I samarbetsprojekt där kommunen är en av flera avsändare
Den traditionella beskrivningen av ett heraldiskt vapen kallas
blasonering. För Kungälvs kommunvapen lyder den:
I fält av silver en av en vågskura bildad blå stam och däröver ett
krenelerat porttorn med två valvbågar, åtföljd till höger av ett svärd
och till vänster av ett mot porttornet upprest lejon, alla röda.

Logotyp Grafisk profil Kungälvs kommun
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VARIANTER
De två elementen i Kungälvs logotyp kan kombineras på tre
olika sätt för att ge maximal flexibilitet för olika användningar.
Observera dock att den vänsterställda varianten (dvs med
texten till höger) är den grundläggande som ska användas i
alla fall där det är möjligt. Dock finns logotypen även i
versioner med texten under och till vänster för de fall då den
vänsterställda fungerar mindre bra.

MINSTA STORLEK
För att säkra att logotypen inte blir för liten för att vara tyd- och
läsbar får den inte återges i mindre storlek än de mått som
anges nedan.

Minsta rekommenderade storlek

Tryck 25 mm

Tryck 13,5 mm

Digitalt 150 px

Digitalt 82 px

Logotyp Grafisk profil Kungälvs kommun
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LOGOTYPENS FRIZON
För att vår logotyp ska framstå tydligt är det viktigt att den alltid
får ett fritt utrymme där den inte störs av text eller andra grafiska
element.
Frizonens minsta tillåtna storlek varierar med logotypens egen
storlek. Därför är utgångspunkten alltid symbolens mått.
Logotypen ska alltid ha en frizon på minst 1/3 av symbolens höjd
på alla sidor.

Logotyp Grafisk profil Kungälvs kommun
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FÄRGSTÄLLNINGAR
För att göra logotypen maximalt användbar i olika situationer
och mot olika bakgrunder finns den i flera färgställningar. I färg
och mot ljus bakgrund kan ordmärket antingen vara svart eller
grönt. Mot mörk bakgrund där maximal kontrast krävs används
endast vit text.
För de få fall du inte kan eller bör använda färg i de enheter
du producerar finns logotypen också i positiv och negativ
monokrom version. Välj dock alltid färglogotypen när det är
möjligt.

Färg med svart eller grön text

Färg med vit text

Svartvit positiv

Svartvit negativ

När det gäller valet mellan den positiva och negativa versionen,
använd ditt omdöme. Målet är alltid maximal läslighet, så gör
en bedömning av hur mörk bakgrunden är och gör ditt val
utifrån det.

Logotyp Grafisk profil Kungälvs kommun
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I PRAKTIKEN
Det är viktigt att göra rätt val när du använder Kungälv kommunlogotyp, att skapa tillräckligt med
kontrast för att göra den läslig är av stor betydelse.
Är bakgrunden ljus eller mörk? Är den enfärgad, brokig eller en bild full av detaljer? Allt spelar in när
du ska välja vilken variant av logotypen du ska använda. Här ser du exempel på både bra och
mindre bra val.

Mot ljusa bakgrunder

Mot mörka bakgrunder

Mot bildbakgrunder

Mot tonade bakgrunder

Mot röriga färgbakgrunder

Mot bildbakgrunder

Logotyp Grafisk profil Kungälvs kommun
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PROFILERING I SAMARBETSPROJEKT
Kungälvs kommun genomför löpande en mängd projekt tillsammans
med andra aktörer, som t ex kommunala bolag. Det innebär ofta att
kommunens logotyp måste samexistera med en annan, i både
tryckt och digitalt material.
Det finns alltid en risk för otydlighet när en kommunikationsinsats
har två avsändare. Därför har vi tagit fram några enkla regler för hur
du använder vår logotyp tillsammans med andra aktörers.
MED KOMMUNEN SOM HUVUDAVSÄNDARE
När Kungälvs kommun är huvudaktör i samarbetet ska vår logotyp
placeras längst upp till vänster om enheten består av en sida eller
digital yta.

Rubrik kisuaheli
neumyx barc
Rewitz gofella quenamn vinre. Esni uz
balomre rindupu doan, Neukifa in lenim
dakai typeshop herangu de Henri sal
ounim herero
wubujk harvas en schekra dol in noviton. Olla gefeph
rhuss nekoscha kakain, hers dokinj bulassa de jussel
masox dokum. Fell gomers ena kullian peri hezig dronte
im kessel nir ohr el watas Junktim er vronelli bom
klarom eikisont dem lusch typeshop an kastlattement.

I flersidigt material placeras Kungälvs kommun logotyp på första
sidan. Övriga aktörer presenteras antingen i text eller med sina
logotyper på enhetens baksida.
MED KOMMUNEN SOM LIKVÄRDIG PARTNER
I projekt där båda parter har samma status som avsändare, skapa
en fri yta med utrymme för båda logotyperna med en lodrät linje
emellan. Se bilden för exempel.

Rubrik kisuaheli
neumyx barc
Rewitz gofella quenamn vinre. Esni uz
balomre rindupu doan, Neukifa in lenim
dakai typeshop herangu de Henri sal
ounim herero
wubujk harvas en schekra dol in noviton. Olla gefeph
rhuss nekoscha kakain, hers dokinj bulassa de jussel
masox dokum. Fell gomers ena kullian peri hezig dronte
im kessel nir ohr el watas Junktim er vronelli bom
klarom eikisont dem lusch typeshop an kas vor dolliwatsch. Mestes dom en lattement.

Logotyp Grafisk profil Kungälvs kommun
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Typografi
TYPSNITT
Kungälvs kommuns huvudtypsnitt är Proxima Nova, skapat 2005
av den amerikanske designern Mark Simonson. Typsnittet är en
sans serif som i första hand är ritad för högsta läsbarhet i digitala
användargränssnitt och i brödtext. Det fungerar dock även utmärkt
i rubriker. Vi använder det i tre vikter: light, regular och semibold.
Proxima Nova används i alla former av intern och extern kommunikation, tryckt och digital.

ERSÄTTNINGSTYPSNITT

Aa
Om Proxima Nova av någon anledning inte kan användas, till
exempel på grund av att datorer inte har typsnittet installerat, 
välj Arial i stället. Arial är standardtypsnitt på alla datorer och
inte väsensskilt från Proxima Nova.

Typografi Grafisk profil Kungälvs kommun

Proxima Nova light

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö
1234567890 !”#%&/()=?*
Kisuaheli neumyx barc mope Rewitz gofella quenamn vinre. Esni uz balomre rindupu doan,
neukifa in lenim dakai typeshop herangu de Henri sal ounim herero wubujk harvas.
Proxima Nova regular

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö
1234567890 !”#%&/()=?*
Kisuaheli neumyx barc mope Rewitz gofella quenamn vinre. Esni uz balomre rindupu doan,
neukifa in lenim dakai typeshop herangu de Henri sal ounim herero wubujk harvas.
Proxima Nova semibold

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö
1234567890 !”#%&/()=?*
Kisuaheli neumyx barc mope Rewitz gofella quenamn vinre. Esni uz balomre rindupu
doan, Neukifa in lenim dakai typeshop herangu de Henri sal ounim herero wubujk harvas.
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Punkt 22/22, Bilaga 3: Grafisk profil riktlinje

EXEMPELTEXT
Här till höger ser du ett exempel på vårt huvudtypsnitt Proxima
Nova i användning i rubrik, ingress och brödtext med mellanrubrik.
Tänk alltid på att säkerställa god läsbarhet genom att göra
bra val när det gäller radavstånd, radlängd och ordmellanrum.
I regel används vänsterställd text, men det beror också på
formgivningen, sammanhanget och typen av produktion.

Rubriktypsnitt: Proxima
Nova Semi Bold 35 pt
Ingresstypsnitt: Proxima Nova Light 14/17 pt, lorem ipsum dolor sit
amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod
tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.
Brödtypsnitt: Proxima Nova Light 10/13 pt, isuaheli neumyx barc mope Rewitz gofella quenamn
vinre. Esni uz balomre rindupu doan, Neukifa in lenim dakai typeshop herangu de Henri sal
ounim herero wubujk harvas en schekra dol in n
 oviton.

MELLANRUBRIK: PROXIMA NOVA SEMI BOLD 11/14 PT
Kisuaheli neumyx barc mope Rewitz gofella quenamn vinre. Esni uz balomre rindupu doan,
Neukifa in lenim dakai typeshop herangu de Henri sal ounim herero wubujk harvas en schekra
dol in noviton.
UNDERRUBRIK: PROXIMA NOVA LIGHT 10/13 PT
Kisuaheli neumyx barc mope Rewitz gofella quenamn vinre. Esni uz balomre rindupu doan,
Neukifa in lenim dakai typeshop herangu de Henri sal ounim herero wubujk harvas en schekra
dol in noviton.

Typografi Grafisk profil Kungälvs kommun
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Punkt 22/22, Bilaga 3: Grafisk profil riktlinje

Färger och dekor
VÅR FÄRGPALETT

Grundfärger

Färgerna i procent

Vår grafiska profil innehåller fem noga utvalda dekorfärger. Du kan
använda dem i färgtoner från 10 –100 % efter behov. Färgerna är
funktionellt valda för bästa harmoni och samtidigt god kontrast.
Men färgerna är också konceptuellt förankrade, i vår natur,
människors verksamheter samt de värden vi står för som kommun.
Gult står för solen och ljuset och den energi som bär oss framåt
mot det goda livet.
Grönt står för den skog och de ängar som utgör en stor del av vår
kommun, vårt hållbarhetsarbete samt liv och harmoni.
Blått står för det hav och de älvar som omger oss och himlen
över oss. Färgen står också för det lugn och den trygghet vi
eftersträvar för våra medborgare.
Grått står för skärgårdens klippor och skär i orubblig granit och
den stabilitet vi bygger framtiden på.
Brunt står för de bördiga åkrar som brukas inom kommunen
och det kretslopp av sådd och skörd de representerar.

Färger och dekor Grafisk profil Kungälvs kommun
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Punkt 22/22, Bilaga 3: Grafisk profil riktlinje

FÄRGKODER OCH TONINGAR
Här hittar du koder för våra dekorfärger för olika användningsområden i tryck och digitalt.
Tänk på att material från oss alltid ska vara tillgänglighetsanpassat. Var därför noga med att se till att
kontrasten mellan text och bakgrund är tillräcklig för god läslighet.

SOL OCH LJUS
ENERGI
DET GODA LIVET

SKOG OCH ÄNGAR
MILJÖ
LIV OCH HARMONI

HAV OCH ÄLVAR
HIMMEL
LUGN OCH TRYGGHET

SKÄRGÅRD
GRANIT
STABILITET

ÅKRAR
JORDBRUK
KRETSLOPP

CMYK 0/17/100/0

CMYK 80/0/100/0

CMYK 80/5/10/0

CMYK 47/35/35/15

CMYK 30/70/80/30

RGB 255/209/0

RGB 19/165/56

RGB 0/171/215

RGB 137/140/142

RGB 146/77/48

PMS 109 C

PMS 7738 C

PMS 638 C

PMS 423 C

PMS 7587 C

HEX #ffd100

HEX #13a538

HEX #00abd7

HEX #898c8e

HEX #924d30

80%

RGB 255/218/51
HEX #ffda33

80%

RGB 66/183/96
HEX #42b760

80%

RGB 51/187/223
HEX #33bbdf

80%

RGB 161/162/163
HEX #a1a2a3

80%

RGB 168/113/89
HEX #a87159

60%

RGB 255/228/102
HEX #ffe466

60%

RGB 150/200/132
HEX #96c884

60%

RGB 140/205/233
HEX #8ccde9

60%

RGB 184/185/186
HEX #b8b9ba

60%

RGB 186/141/116
HEX #ba8d74

40%

RGB 255/237/153
HEX #ffed99

40%

RGB 189/219/176
HEX #bddbb0

40%

RGB 184/222/241
HEX #b8def1

40%

RGB 208/209/209
HEX #d0d1d1

40%

RGB 208/176/158
HEX #d0b09e

20%

RGB 255/246/204
HEX #fff6cc

20%

RGB 208/237/215
HEX #d0edd7

20%

RGB 204/238/247
HEX #cceef7

20%

RGB 231/232/232
HEX #e7e8e8

20%

RGB 233/219/214
HEX #e9dbd6

Färger och dekor Grafisk profil Kungälvs kommun
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Punkt 22/22, Bilaga 3: Grafisk profil riktlinje

CIRKLAR SOM DEKORELEMENT
I vår grafiska profil ingår dekorelement i form av koncentriska cirklar i våra dekorfärger.
Cirklarna är fasta element som du kan ladda ner och använda utsnitt av i dina produktioner.
De kan även kombineras med att antal fasta bilder. Vi visar exempel på hur de används
praktiskt längre fram i denna profilmanual.

Cirklarna använd inte hela, men utsnitt av
dem kan kombineras utfallande i hörn och
kanter som i exemplet här. Färdiga mallar
finns och fler exempel följer i denna
manual.

Färger och dekor Grafisk profil Kungälvs kommun
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Punkt 22/22, Bilaga 3: Grafisk profil riktlinje

Vårt bildmanér
Vårt dekorativa bildmanér ska representera våra medborgare.
De ska kännas som utsnitt ur verkligheten och vardagen i
dokumentär stil, tagna i verkliga miljöer. De ska visa ett
tvärsnitt av våra kommuninvånare. Oavsett om du producerar
egna bilder eller väljer dem ur en bildbank, tänk alltså på att
göra inkluderande och normkritiska val. Alla kungälvsbor ska
kunna känna att information från kommunen berör just dem.
Observera att bildmanéret i första hand gäller för bilder som
inte används som konkreta illustrationer. Behöver du använda
bilder för att göra informationen du ska överföra tydligare,
välj bilder som är relevanta för sammanhanget och förstärk
budskapet genom att skriva bildtexter.
Här ser du ett antal exempel på hur bilder i Kungälvs kommuns
bildmanér kan se ut. Använd dem som inspiration för dina
egna val.

Bildmanér Grafisk profil Kungälvs kommun

15

Punkt 22/22, Bilaga 3: Grafisk profil riktlinje

DEKOR OCH BILDER I KOMBINATION
Vår grafiska profil ger dig också möjligheter att använda dekorcirklarna tillsammans med de bilder du väljer.
Vi vill återigen vara tydliga med att det handlar om dekor, inte illustration. Det innebär att kombinationen
bild + dekor är mycket lämplig att använda till exempel på omslaget till en trycksak, men inte igenom hela
trycksaken. Använd de bilder som bäst illustrerar innehållet där i stället. Bild + dekor är också mycket lämpligt
att använda på rollups, affischer och liknande material.
Vi har tagit fram mallar som gör ditt arbete enklare. Tänk på att de bilder som kombineras med dekorcirklarna
alltid ska vara svartvita.

Färgerna har 50 % opacitet och linjerna är 100 % vita.

Ditt bildval i gråskala.

+

Bildmanér Grafisk profil Kungälvs kommun

=

16

Punkt 22/22, Bilaga 3: Grafisk profil riktlinje

Dekor i praktiken
Exempel på broschyr, med och utan bildelement i dekorcirklarna.

Dekor i praktiken Grafisk profil Kungälvs kommun
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Punkt 22/22, Bilaga 3: Grafisk profil riktlinje

ACCIDENSMATERIAL
För brevpapper, kuvert, visitkort och liknande standarddokument finns
färdiga mallar. Se även nästa sida för ett alternativt brevpapper.

Förnamn Efternamn
Befattning/verksamhet

Telefon 0303-00 00 00
Mobil 0000-000 00 00
E-post fornamn.efternamn@kungalv.se
Kungälvs kommun, 442 81 Kungälv. www.kungalv.se

Kungälvs kommun, 442 81 Kungälv. www.kungalv.se

Postadress: Kungälvs kommun, 442 81 Kungälv. Besöksadress: Ytterbyvägen 2, 442 30 Kungälv.
Telefon: 0303–23 80 00. E-post: kommun@kungalv.se
www.kungalv.se

Dekor i praktiken Grafisk profil Kungälvs kommun
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Punkt 22/22, Bilaga 3: Grafisk profil riktlinje

BREVPAPPER FÖR PUBLIK KOMMUNIKATION
Detta brevpapper har starkare kommunidentitet än standardbrevpapperet
och är därför lämpligt att använda för utskick till kommuninvånare,
miniaffischer med information för anslagstavlor och liknande.

Kungälvs kommun, 442 81 Kungälv. www.kungalv.se

Kungälvs kommun, 442 81 Kungälv.
www.kungalv.se

Dekor i praktiken Grafisk profil Kungälvs kommun
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Punkt 22/22, Bilaga 3: Grafisk profil riktlinje

DIGITALA PRESENTATIONER
Malldokument med kommunidentiteten för PowerPoint finns tillgängliga.
Flera olika sidtyper finns, för förstasidor och avsnittsavskiljare samt för
mer eller mindre informationsinnehåll.

Skriv presentationsnamn här

Rubrik in här
Brödtext in här kisuaheli neumyx barc mope Rewitz gofella
quenamn vinre. Esni uz balomre rindupu doan, Neukifa in lenim
dakai. Henri sal ounim herero wubujk harvas en schekra dol in
noviton. Olla gefeph rhuss nekoscha kakain, hers dokinj bulassa
de jussel masox dokum. Kisuaheli neumyx barc.

Rubrik in här
• Brödtext in här kisuaheli neumyx barc
mope Rewitz gofella quenamn vinre.
Esni uz balomre rindupu doan, Neukifa
in lenim dakai typeshop herangu de.
• Olla gefeph rhuss nekoscha kakain,
hers dokinj bulassa de jussel masox
dokum. Kisuaheli neumyx barc mope
Rewitz gofella quenamn vinre

Dekor i praktiken Grafisk profil Kungälvs kommun
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Punkt 22/22, Bilaga 3: Grafisk profil riktlinje

SOCIALA MEDIER
Genom sociala medier kan du enkelt kommunicera
ditt budskap och föra dialog med invånare, besökare
och företag. All kommunikation som syns i sociala
medier ska följa Kungälvs kommuns grafiska profil.
PROFILBILD
För att tydliggöra att Kungälvs kommun är avsändare
ska komunens logotyp alltid användas i profilbild
i sociala medier. Jobba med skölden som profilbild
och skriv ut texten bredvid som avsändaren.
OMSLAGSBILD
Förslagsvis kan du använda dekorcirklarna med eller
utan bild.

Dekor i praktiken Grafisk profil Kungälvs kommun
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Punkt 22/22, Bilaga 3: Grafisk profil riktlinje

UTSTÄLLNINGSMATERIAL
Dekorelementen är särskilt effektiva och starkt identifierande på rollups, flaggor och
annat utställningsmaterial.

Dekor i praktiken Grafisk profil Kungälvs kommun
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Punkt 22/22, Bilaga 3: Grafisk profil riktlinje

FORDON
Symbolen ska alltid placeras mot huven.

Dekor i praktiken Grafisk profil Kungälvs kommun
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Punkt 22/22, Bilaga 3: Grafisk profil riktlinje

KLÄDER
Vid många tillfällen är det viktigt att det tydligt framgår att en
person är anställd av och representerar Kungälvs kommun.
Därför ska vår grafiska profil tillämpas konsekvent även på
arbetskläder. Vår logotyp, med text och vapen, ska alltid finnas
med. Märkningen ska vara tydlig och enhetlig men samtidigt
måttfull och balanserad. Olika färg på kläder ställer krav på
logotypens synbarhet. På sid 7 ser du hur vi använder vår
logotyp på olika bakgrunder.
JACKOR, OVERALLER OCH TRÖJOR
I normalfallet: placera logotypen på den vänstra delen
av bröst och rygg. Om detta inte är möjligt kan logotypen
även appliceras på vänster överarm. På skjortor
och pikétröjor räcker det med att ha logotypen
på framsida eller överarm.
BYXOR
På byxor placeras logotypen på bakfickan
eller alternativt på benet.

Dekor i praktiken Grafisk profil Kungälvs kommun
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Punkt 22/22, Bilaga 3: Grafisk profil riktlinje

Några frågor?
Kontakta Madeleine Nilsson, Kommunikationschef, telefon 0303-23 90 76 eller
0725-27 39 40. E-post: madeleine.nilsson@kungalv.se.
Du kan också ringa kundcenter på 0303-23 80 00.

Dekor i praktiken Grafisk profil Kungälvs kommun
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Kungälvs kommun, 442 81 Kungälv.
www.kungalv.se

Punkt .: Inkomna motioner, interpellationer och frågor
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Punkt 23/22: Motion från Utvecklingspartiet om att reservera tomter för LSS- och SOL-bostäder

From:
Sent:
To:
Subject:
Attachments:
Categories:

Oskar Ivarsson
Wed, 4 May 2022 10:29:04 +0000
Registrator
VB: Motion till nästa fullmäktige från UP
UP-logga brevpapper.docx
svart kategori

Från: Laila Persson <laila-brunskar@hotmail.com>
Skickat: den 4 maj 2022 12:27
Till: Oskar Ivarsson <Oskar.Ivarsson@kungalv.se>; Thomas Alpner (M) <thomas.alpner@kungalv.se>;
Victoria Dahlqvist (SD) <Victoria.Dahlqvist@kungalv.se>
Ämne: Motion till nästa fullmäktige från UP
Hej:
Inlämnar motion från Utvecklingspartiet att tas med till nästa fullmäktigemöte.
Med vänlig hälsning
Laila Persson
Skickades från E-post för Windows

22, Bilaga 1: Motion från Utvecklingspartiet om att reservera tomter för LSS- och SOL-bostäder

Motion om att öronmärka/reservera 3 tomter i Kungälv,
Ytterby och Kode för LSS- och SOL-bostäder:

Kungälvs kommun har under många år inte kunnat erbjuda de av våra
medborgare som behöver mest stöd och hjälp LSS-bostäder och SOLbostäder inom en rimlig och anständig tid. (6 månader).
Detta medför att medborgare som har autism och/eller intellektuell
funktionsnedsättning, eller annan funktionsnedsättning som
berättigar till LSS-bostad eller SOL-bostad får vänta i flera år på att få
en bostad som de har laglig rätt till. Det medför ofta ett stort lidande
för medborgaren och ett omänskligt krav på anhöriga att lösa
situationen under väntetiden.
De långa väntetiderna leder också till att kommunen får betala höga
viten.
Utvecklingspartiet föreslår:

- Att kommunen ska ha totalt 3 tomter i ständig beredskap i
Kungälv, Ytterby och Kode för LSS-bostäder och SOL-bostäder.

Utvecklingspartiet/Laila Persson

22, Bilaga 1: Motion från Utvecklingspartiet om att reservera tomter för LSS- och SOL-bostäder
2

Punkt .: Val, avsägelser och fyllnadsval
Punkt 24/22: Val av ny vice ordförande - Beredningen för
samhälle och utveckling
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Punkt 25/22: Avsägelse från uppdrag i valnämnden - Inkeri Håkansson (S)
Sid 1 (1)

Tjänsteskrivelse
Handläggarens namn
Oskar Ivarsson

Sid 1 (1)
Dnr: XXXXXXX
Datum: 2022-05-05

Klicka eller tryck här för att ange datum.

Avsägelse från uppdrag i valnämnden - Inkeri Håkansson (S) (Dnr
KS2022/0867-2)
Sammanfattning
Inkeri Håkansson (S) har inkommit med en avsägelse från uppdrag i valnämnden.
Kommunfullmäktige ska behandla avsägelsen och om avsägelsen beviljas
utse en ny ersättare i valnämnden

Förslag till beslut
1. Avsägelsen beviljas.
2. Till ny ersättare i Valnämnden utses NN.

Postadress: Kungälvs kommun, 442 81 Kungälv. Besöksadress: Ytterbyvägen 2, 442 30 Kungälv.
Telefon: 0303–23 80 00. E-post: kommun@kungalv.se
www.kungalv.se

Punkt 25/22, Bilaga 1: Avsägelse från uppdrag i valnämnden - Inkeri Håkansson (S)

From:
Sent:
To:
Subject:

Oskar Ivarsson
Mon, 25 Apr 2022 06:43:55 +0000
Registrator
VB: Valnämden

Från: Inkeri Håkansson (S) <Inkeri.Hakansson@kungalv.se>
Skickat: tisdag, april 19, 2022 11:03 fm
Till: Ingela Rossi (S) <Ingela.Rossi2@kungalv.se>
Ämne: Valnämden
Härmed avsäger jag mitt uppdrag i valnämnden f.o.m. 22-05-01
Med vänliga hälsningar Inkeri Håkansson
Hämta Outlook för iOS

Punkt 26/22: Avsägelse från uppdrag i Kommunstyrelsen - Rolf Carlsson (SD)
Sid 1 (1)

Tjänsteskrivelse

Sid 1 (1)
Dnr: XXXXXXX
Datum: 2022-05-05

Handläggarens namn
Oskar Ivarsson

Avsägelse från uppdrag i Kommunstyrelsen - Rolf Carlsson (SD)
(Dnr KS2022/0959-2)
Sammanfattning
Rolf Carlsson (SD) har lämnat in en avsägelse från sitt uppdrag i kommunstyrelsen.
Kommunfullmäktige ska behandla avsägelsen och om avsägelsen beviljas
utse en ny ledamot i kommunstyrelsen.

Förslag till beslut
1. Avsägelsen beviljas.
2. Till ny ledamot i kommunstyrelsen utses NN.

Postadress: Kungälvs kommun, 442 81 Kungälv. Besöksadress: Ytterbyvägen 2, 442 30 Kungälv.
Telefon: 0303–23 80 00. E-post: kommun@kungalv.se
www.kungalv.se

Punkt 26/22, Bilaga 1: VB_ Avsägelse.msg

From:
Sent:
To:
Subject:
Categories:

Oskar Ivarsson
Tue, 3 May 2022 11:05:16 +0000
Registrator
VB: Avsägelse
svart kategori

Från: Rolf Carlsson (SD) <Rolf.Carlsson2@kungalv.se>
Skickat: den 3 maj 2022 13:03
Till: Oskar Ivarsson <Oskar.Ivarsson@kungalv.se>
Kopia: Greger Plannthin (SD) <greger.plannthin@kungalv.se>
Ämne: Avsägelse

Härmed avsäger jag mig mitt uppdrag i Kommunstyrelsen för Sverigedemokraterna.
Mvh / Rolf Carlsson

Punkt 27/22: Avsägelse från uppdrag som ledamot sociala myndighetsnämnden - Björn Saletti
Sid 1 (1)

Tjänsteskrivelse

Sid 1 (1)
Dnr: XXXXXXX
Datum: 2022-05-05

Handläggarens namn
Oskar Ivarsson

Avsägelse från uppdrag som ledamot sociala
myndighetsnämnden - Björn Saletti (V) (Dnr KS2022/0969-2)
Sammanfattning
Björn Saletti (V) har inkommit med en avsägelse från sitt uppdrag i Sociala myndighetsnämnden.
Kommunfullmäktige ska behandla avsägelsen och om avsägelsen beviljas
utse en ny ledamot tillika 2:e vice ordförande i Sociala myndighetsnämnden efter förslag från
valberedningen.
Kommunfullmäktiges valberedning föreslår att NN utses till ny ledamot tillika 2:e vice ordförande i
Social myndighetsnämnden.

Förslag till beslut
1. Avsägelsen beviljas.
2. Till ny ledamot tillika 2:e vice ordförande i Sociala myndighetsnämnden utses NN.

Postadress: Kungälvs kommun, 442 81 Kungälv. Besöksadress: Ytterbyvägen 2, 442 30 Kungälv.
Telefon: 0303–23 80 00. E-post: kommun@kungalv.se
www.kungalv.se

22, Bilaga 1: Avsägelse från uppdrag som ledamot sociala myndighetsnämnden - Björn Saletti (V)

From:
Sent:
To:
Subject:

Oskar Ivarsson
Wed, 4 May 2022 06:42:49 +0000
Registrator
VB: Entledigande

-----Ursprungligt meddelande----Från: salettipost@gmail.com <salettipost@gmail.com>
Skickat: den 3 maj 2022 15:48
Till: Oskar Ivarsson <Oskar.Ivarsson@kungalv.se>
Ämne: Entledigande
Kommunfullmäktige
Jag, Björn Saletti, begär att bli entledigad från mitt uppdrag som ledamot och andre vice ordförande i Sociala
myndighetsnämnden från och med 2022 05 12.
Jag vill tacka alla tjänsteman och politiker jag samarbetat med genom de 33 år jag varit fritidspolitiker i Kungälvs
kommun.
Jag önskar er alla lycka till med de i stundom stora utmaningar som kommunen står inför.
Lilla Askerön 2022 05 03
Björn Saletti

Skickat från min iPad

